
 

REVISÃO DO PLANO DE MOBILIDADE DE PIRACICABA/SP 

 

 

Produto 03 - Relatório Final da Leitura Técnica 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA/SP 

SEMUTTRAN 

 

MAIO/2018 

 

Revisão 02 

 



 

 
i 

LISTA DE MAPAS 
 

MAPA 01: SISTEMA VIÁRIO ......................................................................................................... 17 

MAPA 02: RODOVIAS .................................................................................................................. 25 

MAPA 03: ANEL VIÁRIO .............................................................................................................. 28 

MAPA 04: SHOPPING PIRACICABA ............................................................................................... 30 

MAPA 05: INDÚSTRIAS................................................................................................................ 31 

MAPA 06: INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA ......................................................................... 32 

MAPA 07: EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES INTER-REGIONAIS ................................................. 33 

MAPA 08: AEROPORTO PEDRO MORGANTI ................................................................................. 34 

MAPA 09: INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA EXISTENTE ................................................................. 38 

MAPA 10: REDE POTENCIAL E REDE ESTRUTURAL ........................................................................ 40 

MAPA 11: REDE DE ÔNIBUS E TERMINAIS DE PIRACICABA ........................................................... 48 

MAPA 12: CARREGAMENTO DA DE TRANSPORTE, ÔNIBUS/HORA, NO PICO MANHÃ .................... 53 

  



 

 
ii 

LISTA DE FIGURAS 
 

FIGURA 01: EXEMPLO DE VIA ARTERIAL (AV. 31 DE MARÇO) ........................................................ 19 

FIGURA 02: EXEMPLO DE VIA ARTERIAL (AV. 31 DE MARÇO) ........................................................ 19 

FIGURA 03: EXEMPLO DE VIA ARTERIAL (AV. ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA) ............................. 20 

FIGURA 04: EXEMPLO DE VIA ARTERIAL (AV. ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA) ............................. 20 

FIGURA 05: EXEMPLO DE VIA RADIAL (AV. DOIS CÓRREGOS) ....................................................... 21 

FIGURA 06: EXEMPLO DE VIA RADIAL (AV. DOIS CÓRREGOS) ....................................................... 21 

FIGURA 07: EXEMPLO DE VIA RADIAL (AV. POMPÉIA) .................................................................. 22 

FIGURA 08: EXEMPLO DE VIA RADIAL (AV. SÃO PAULO) ............................................................... 22 

FIGURA 09: EXEMPLO DE VIA DE CONTORNO (AV. RAPOSO TAVARES) ......................................... 23 

 

  



 

 
iii 

LISTA DE TABELAS 
 

TABELA 01: EVOLUÇÃO DA FROTA DE AUTOMÓVEIS EM PIRACICABA (2008-2017) ......................... 6 

TABELA 02: EVOLUÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS EM PIRACICABA (2002-2017) ....................... 8 

TABELA 03: ÓBITOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO EM PIRACICABA (2015-2017) ........................... 11 

TABELA 04: LOCAIS DOS ACIDENTES COM ÓBITOS (2015-2017) .................................................... 11 

TABELA 05: CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA ...................... 15 

TABELA 06: CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA ...................... 16 

TABELA 07: VDM RODOVIAS (2013-2016) .................................................................................... 26 

TABELA 08: ESTRUTURA CICLOVIÁRIA EXISTENTE......................................................................... 37 

TABELA 09: QUILOMETRAGEM PERCORRIDA POR EMPRESA (2013) .............................................. 43 

TABELA 10: FROTA POR EMPRESA (2013) .................................................................................... 44 

TABELA 11: PASSAGEIROS POR TERMINAL (2013) ........................................................................ 49 

TABELA 12: PASSAGEIROS EMBARCADOS POR TERMINAL, ANO BASE 2013. ................................. 50 

 

  



 

 
iv 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

GRÁFICO 01: TAXA DE MOTORIZAÇÃO DE PIRACICABA (2010-2017) ............................................... 5 

GRÁFICO 02: AUTOMÓVEL – TAXA DE CRESCIMENTO EM PIRACICABA (2008-2017) ........................ 6 

GRÁFICO 03: ACIDENTES DE TRÂNSITO GERAIS EM PIRACICABA ..................................................... 9 

GRÁFICO 04: LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO EM PIRACICABA ................................................... 10 

GRÁFICO 05: ÓBITOS POR TIPO DE VEÍCULO ENVOLVIDO NA OCORRÊNCIA EM PIRACICABA (2015-

2017) .......................................................................................................................................... 12 

GRÁFICO 06: DISTÂNCIA PERCORRIDA POR EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO NO ANO DE 2013

 .................................................................................................................................................. 43 

GRÁFICO 07: FROTA MÉDIA DE ÔNIBUS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO NO ANO DE 

2014 ........................................................................................................................................... 44 

GRÁFICO 08: EVOLUÇÃO DA TARIFA TRANSPORTE COLETIVO ....................................................... 45 

GRÁFICO 09: ÍNDICES PASSAGEIROS PAGANTES POR QUILÔMETRO PERCORRIDO ........................ 46 

GRÁFICO 10: RELAÇÃO ENTRE OS PASSAGEIROS PAGANTES E AS GRATUIDADES. VALORES EM 

MILHARES .................................................................................................................................. 46 

GRÁFICO 11: PASSAGEIROS EMBARCADOS POR TERMINAL EM UM ANO, BASE 2013 .................... 49 

GRÁFICO 12: DISTRIBUIÇÃO DAS LINHAS EM RELAÇÃO À EXTENSÃO ............................................ 52 

GRÁFICO 13: DISTRIBUIÇÃO DA RODAGEM MENSAL POR TIPO DE LINHA ..................................... 52 

GRÁFICO 14: DISTRIBUIÇÃO DAS LINHAS SEGUNDO FAIXAS DE LOTAÇÃO DAS VIAGENS ............... 54 

GRÁFICO 15: TEMPO HABITUAL DE DESLOCAMENTO DOMICÍLIO-TRABALHO ............................... 55 

GRÁFICO 16: DISTRIBUIÇÃO DAS LINHAS SEGUNDO A VELOCIDADE DE OPERAÇÃO ...................... 56 

GRÁFICO 17: QUANTIDADE DE LINHAS EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA ENTRE PONTOS DE PARADA .. 57  



 

 
v 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO 1 

2. FROTA 4 

2.1 CRESCIMENTO DA FROTA E TAXA DE MOTORIZAÇÃO 4 

2.2 MOTOCICLETAS 7 

3. ACIDENTES DE TRÂNSITO 9 

4. INFRAESTRUTURA VIÁRIA EXISTENTE 14 

4.1 SISTEMA VIÁRIO 14 

4.2 RODOVIAS 23 

4.3 ANEL VIÁRIO 27 

4.4 POLOS GERADORES DE TRÁFEGO DE PESSOAS E CARGAS 29 

4.5 TERMINAL RODOVIÁRIO 34 

4.6 PEDESTRES E CALÇADAS 35 

4.7 ESTRUTURA CICLOVIÁRIA 36 

5. ESTRUTURA DE TRANSPORTE 42 

5.1 TRANSPORTE COLETIVO 42 

5.2 CARGAS 58 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 60 

 



 

 

1 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório consiste no terceiro produto da Revisão do Plano de 

Mobilidade Urbana de Piracicaba e aborda o Produto 03 - Relatório Final da Leitura Técnica 

com ênfase em aspectos da mobilidade urbana. 

Devido ao vasto conteúdo produzido pelo próprio município, esse produto se caracteriza 

por absorver de forma mesclada um conjunto de trabalhos conteúdos desenvolvidos 

recentemente e de forma competente para o tema em Piracicaba. 

Destaca-se aqui, os trabalhos desenvolvidos pela renomada consultoria Oficina 

Consultores em 2002 cujo resultado foi de fundamental importância para a elaboração do Plano 

de Mobilidade Urbana vigente no município desde 2006. 

Também em relação ao tema de transporte, outra importante fonte foi a Revisão 

operacional do sistema de transporte coletivo municipal de Piracicaba, realizado pela 

empresa Tranzum, empresa especialista no ramo, que revisou a operação da frota na 

cidade no ano de 2014. 

Nesse mesmo ano, através de contratação idealizada pelo IPPLAP1, foi elaborado 

pela empresa TC Urbes o Plano Diretor Cicloviário de Piracicaba que propôs, calcado em 

vasto embasamento técnico, uma rede estrutural e outra complementar para esse modo. 

Assim, em se tratando de uma leitura técnica2, essa consultoria se valeu nos 

trabalhos acima mencionados tanto na obtenção do diagnostico atual como das 

proposições realizadas em cada caso. 

Evidentemente que os próximos passos, onde se estabelecerão os eixos de ação 

propostos e, destes, a as medidas sugeridas e o plano de ação, haverão alterações no 

originalmente pensado por essas competentes consultorias. Essas mudanças, no entanto, 

                                                      
1 Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba 

2 Por razões metodológicas, descartamos o nome diagnóstico adotando a terminologia que nos parece mais 

adequada uma vez não se tratar de um objeto de análise fixo (no caso a cidade e seus deslocamentos) e tão 

pouco cujo funcionamento adequado pode se restringir a meros aspectos técnicos. 
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devem-se mais a variações da dinâmica atual do que propriamente a uma inadequação de 

cada uma das ideias colocadas. 

Além disso, para o real complemento da Leitura Territorial é necessário, tal como 

programado inicialmente a consolidação de dois outros produtos: 

No primeiro caso, de uma expedita pesquisa Origem/Destino solicitada pela SEMUTTRAN3 

cujas zonas O/Ds foram elaboradas em conjunto com a equipe técnica da secretaria e os volumes 

extraídos e extrapolados a partir de contagens veiculares existentes. De qualquer forma, essa 

atividade será devidamente detalhada e explicada no próximo produto entregue. 

Um segundo ponto, refere-se à Leitura Comunitária, realizada conjuntamente com o 

IPPLAP que atualmente desenvolve a revisão de sua legislação urbanística também com o apoio 

dessa consultoria e, em comum acordo entre os dois órgãos municipais e cujo resultado será 

apresentado em produto comum quando esses encontros findarem. 

As datas e as outras possibilidades de participação podem ser encontradas no sítio 

eletrônico www.planmob.piracicaba.sp.gov.br . 

Sobre especificamente esse produto, ele está estruturado em seis capítulos, a saber: 

O presente, primeiro e introdutório, trata de contextualizar o relatório dentro do 

processo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana (Planmob), trazendo as referências 

utilizadas e as razões que motivaram cada uma das opções adotadas. 

No segundo capítulo é feita uma análise sobre a frota veicular e sua evolução recente no 

município de Piracicaba, apontando especificidades modais (como no caso das motocicletas) e 

dimensionado o volume da frota e sua consequente problemática da dinâmica dos deslocamentos 

na cidade. 

O terceiro capítulo aborda uma questão fundamental a ser enfrentada na elaboração de 

um Planmob: os acidentes de trânsito e os óbitos deles oriundos. Foram feitas sobre esses 

números, análises quantitativas e qualitativas que, no limite, permitam que se estabeleçam metas 

e estratégias que visem uma diminuição expressiva nos acidentes em Piracicaba. 

                                                      
3 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito 

http://www.planmob.piracicaba.sp.gov.br/
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Já o quarto capítulo inicia a abordagem sobre a infraestrutura viária existente, 

construindo um panorama sobre o sistema viário, as rodovias que cortam a cidade, o anel viário 

executado em parte, os principais polos geradores de viagens de pessoas e cargas, o terminal 

rodoviário e as estruturas voltadas para os pedestres e ciclistas. 

Finalmente, o quinto capítulo analisa a estrutura de transporte com ênfase no transporte 

coletivo e na carga. Observam-se aqui duas questões: 

 

1) Que esse capítulo deverá ser complementado no próximo produto que é a pesquisa 

O/D já mencionada; 

2) Que não demandou um maior aprofundamento uma vez que o prazo da concessão de 

transporte vigente ultrapassa o prazo do próprio Planmob, ou seja, não haveria lógica 

detalhar uma rede de transporte que, por impeditivos legais, não seria aplicada. 

 

No sexto capítulo são apresentadas as referências bibliográficas. 

  



 

 

4 

2. FROTA  

 

2.1 CRESCIMENTO DA FROTA E TAXA DE MOTORIZAÇÃO 

 

Na compreensão dos deslocamentos municipais uma primeira abordagem diz 

respeito à evolução dos veículos motorizados. Com esse conjunto de informação é 

possível perceber o quanto foi incrementado em determinado período e como esse 

aumento influenciou da dinâmica urbana da cidade. 

Existe ainda, uma evidente relação entre o crescimento da frota e a situação 

econômica vivida. Mas o aumento verificado nos períodos de bonança continua, em 

grande parte, rodando com relevantes impactos nos momentos de crise e, por essa razão. 

com menor capacidade de investimento estatal.  

Em Piracicaba, no último decênio (2008-2017), observou-se um relevante 

incremento de sua frota total que passou de pouco menos de 200.000 veículos para 

quase 300 mil no período. 

Tratando-se exclusivamente dos automóveis, a taxa de motorização de Piracicaba 

(frota por população) é de 0,61 veículos por habitante, superior à do Estado de São Paulo 

e do Brasil que são, respectivamente, de 0,29 e de 0,22. 

Entretanto, ao tomarmos as projeções populacionais do IBGE após o Censo de 2010 

e comparamos com a evolução da frota do mesmo período, percebe-se que a taxa de 

motorização vem crescendo gradativamente como mostra o gráfico a seguir: 
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Gráfico 01: Taxa de Motorização de Piracicaba (2010-2017) 

 

Fonte: DENATRAN (2018) e IBGE (2018) 

 

 

Já o crescimento percentual da frota do período (2008-2017) foi de quase 45% 

(44,91%) com evidente maior ampliação no período 2009-2013, momento em que a 

economia brasileira apresentava maiores taxas de crescimento frente ao momento 

seguinte de recessão. 

A tabela e o gráfico seguinte demonstram essa situação: 
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Tabela 01: Evolução da Frota de Automóveis em Piracicaba (2008-2017) 

ANO TOTAL AUTOMÓVEL 

PARTICIPAÇÃO 
DO 

AUTOMÓVEL 
NA FROTA 

CRESCIMENTO 
DO 

AUTOMÓVEL 

CRESCIMENTO 
ACUMULADO 

DO 
AUTOMÓVEL 

2008 197329 123045 62,36% - - 

2009 208682 129669 62,14% 5,38% 5,38% 

2010 222627 137176 61,62% 5,79% 11,48% 

2011 237353 144493 60,88% 5,33% 17,43% 

2012 251930 152714 60,62% 5,69% 24,11% 

2013 266401 161288 60,54% 5,61% 31,08% 

2014 277008 167039 60,30% 3,57% 35,75% 

2015 284544 171351 60,22% 2,58% 39,26% 

2016 290409 174610 60,13% 1,90% 41,91% 
20174 296507 178310 60,14% 2,12% 44,91% 

Fonte: DENATRAN (2018) 

 

Gráfico 02: Automóvel – Taxa de Crescimento em Piracicaba (2008-2017) 

 

Fonte: DENATRAN (2018) 

 

                                                      
4 Os dados do ano de 2017 se referem ao mês de novembro (último mês com levantamento no momento 

da aferição). Os demais anos são de dezembro.  
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2.2 MOTOCICLETAS 

 

Outro dado relevante estratificado a mesma fonte do DENATRAN analisado 

anteriormente diz respeito às motocicletas.  

Nesse caso, optou-se por apresentar os dados desde 2002, já que é possível 

observar dois fenômenos. Se no período entre 2004 e 2008 a frota de motocicletas 

apresentava, seguindo tendência nacional, taxas de crescimento anual superiores aos 

10%, a partir desse período essas taxas declinaram até pouco mais de 2%, representando 

um aumento de, aproximadamente, 200% (entre 2002 e 2017). 

Isso significa um interferência na divisão modal do município, que passou a ter 

modo integrando, cerca de, 17% da frota (contra pouco mais de 13% no início do período 

analisado), sendo decisiva na necessidade de alteração das soluções de tráfego e nas 

medidas de seguranças específicas para a motocicleta. 

A tabela a seguir expõe o que acima foi mencionado: 
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Tabela 02: Evolução da Frota de Motocicletas em Piracicaba (2002-2017) 

ANO TOTAL MOTOCICLETA 

PARTICIPAÇÃO 
DA 

MOTOCICLETA 
NA FROTA 

CRESCIMENTO 
DA 

MOTOCICLETA 

CRESCIMENTO 
ACUMULADO 

DA 
MOTOCICLETA 

2002 133391 17827 13,36% - - 

2003 139493 19298 13,83% 8,25% 8,25% 

2004 147948 21651 14,63% 12,19% 21,45% 

2005 157485 24072 15,29% 11,18% 35,03% 

2006 168526 27174 16,12% 12,89% 52,43% 

2007 183053 31456 17,18% 15,76% 76,45% 

2008 197329 35508 17,99% 12,88% 99,18% 

2009 208682 37742 18,09% 6,29% 111,71% 

2010 222627 40700 18,28% 7,84% 128,31% 

2011 237353 43950 18,52% 7,99% 146,54% 

2012 251930 46394 18,42% 5,56% 160,25% 

2013 266401 48269 18,12% 4,04% 170,76% 

2014 277008 49681 17,93% 2,93% 178,68% 

2015 284544 50736 17,83% 2,12% 184,60% 

2016 290409 51852 17,85% 2,20% 190,86% 

2017 296507 53066 17,90% 2,34% 197,67% 

Fonte: DENATRAN (2018) 
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3. ACIDENTES DE TRÂNSITO 

 

Um dos temas vitais a serem tratados em um Plano de Mobilidade Urbana diz 

respeito aos acidentes e, por oposição, à segurança no trânsito. 

O artigo quinto da Lei Federal 12.587/2012 que instituiu a Política Nacional de 

Mobilidade estabeleceu como um de seus objetivos a “segurança nos deslocamentos das 

pessoas“. Isso significa que a preocupação com o tema, além da evidente importância, é 

respaldada por essa legislação. 

Um primeiro apontamento, considerando os acidentes gerais (com ou sem 

vítima), mostra que, nos últimos anos, houve um declínio na quantidade de acidentes no 

trânsito. Entretanto, esta é ainda considerada muito alta. 

No ano de 2014 a média era de 11 acidentes no trânsito por dia, conforme o 

gráfico seguinte.  

 

Gráfico 03: Acidentes de Trânsito Gerais em Piracicaba 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Acidentes 4.669 5.328 5.128 5.304 5.540 4.918 5.000 5.218 4.882 4.758 3.849

Motocicletas 883 1.241 1.209 1.399 1.607 1.451 1.432 1.568 1.579 1.457 1.234
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Fonte: Secretaria de Segurança Pública de SP (2015) 

 

Os motivos dos acidentes são recorrentes em qualquer município brasileiro: 

imprudência doa motoristas, excesso de velocidades, desrespeito da sinalização, falta de 

atenção, além do uso de álcool e drogas. De acordo com o IPPLAP (2014), um dos fatores 

que contribuíram para a redução de acidentes no trânsito é a fiscalização da “Lei Seca” no 

município. 

No mesmo período analisado, a quantidade de lesão corporal no transito de 

Piracicaba, também, é considerado alta. Em média ocorrem 6 lesões corporais no trânsito 

por dia, cuja evolução é mostrada no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 04: Lesão Corporal no Trânsito em Piracicaba 

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública (2015) 
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Segundo o Fórum Paulista de Segurança no Trânsito, Piracicaba registrou entre 

2015 e 2017, 166 óbitos cujas causas estão relacionadas ao trânsito. São 166 vidas que, 

em sua maior parte, poderiam ser preservadas, à medida que ações fossem realizadas 

pelo poder público, condutores e pedestres. Segundo essa mesma fonte, a distribuição de 

mortes no último triênio se deu da seguinte forma: 

 

Tabela 03: Óbitos em Acidentes de Trânsito em Piracicaba (2015-2017) 

Ano Óbitos 

2015 63 

2016 42 

2017 61 

Total 166 

 

Fonte: Infosiga (2018) 

 

Um primeiro recorte diz respeito ao local em que ocorreram esses óbitos. Ainda 

que o Infosiga não apresente o local exato do acidente (informação vital para que se 

estabeleçam estratégias de implantação de programas em complemento a esse Planmob) 

foi possível extrair os acidentes que ocorreram em vias municipais e aqueles qu se 

passaram nas rodovias como mostra  tabela a seguir: 

 

Tabela 04: Locais dos acidentes com óbitos (2015-2017) 

Ano 2015 2016 2017 

Local 
Vias 

Municipais 
Rodovias Total 

Vias 
Municipais 

Rodovias Total 
Vias 

Municipais 
Rodovias Total 

Valor Absoluto 62 1 63 32 10 42 46 15 61 

% 98,41% 1,59% 100,00% 76,19% 23,81% 100,00% 75,41% 24,59% 100,00% 

 

Fonte: Infosiga (2018) 
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Pelos números apresentados, fica evidente que há uma tendência de maior 

participação percentual dos óbitos ocorridos nas rodovias. Ainda assim, a ampla maioria 

dessas ocorrências, todavia ocorre em vias municipais, cabendo ao órgão gestor 

estabelecer estratégias visando a diminuição de acidentes em ambos os casos. 

Estratificando agora esses dados pelo tipo de veículo envolvido na ocorrência, 

destaca-se a alta incidência de motos e pedestres que vieram a óbito como mostra o 

gráfico a seguir: 

 

Gráfico 05: Óbitos por tipo de veículo envolvido na ocorrência em Piracicaba (2015-2017) 

 

Fonte: Infosiga (2018) 

 

A taxa de 27,71% do total de óbitos motivado por motocicleta impressiona ainda 

mais quando se considera que esse modo representa apenas 17,90% do total da frota 

piracicabana, contra 60,14% de automóveis que, no entanto, são responsáveis “apenas” 

22,89% das mortes do trânsito. 

Outro ponto de destaque se refere aos pedestres que representam 25,90% dos 

óbitos, ou seja, mortes por atropelamento. 
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Assim, considerando esses dados, tratam-se, motos e segurança do pedestre, dois 

eixos a serem trabalhados prioritariamente nas propostas desse Plano de Mobilidade 

Urbana. 
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4. INFRAESTRUTURA VIÁRIA EXISTENTE 

 

Colocadas as problemáticas do crescimento da frota e dos acidentes de trânsito 

cabe agora descrever a infraestrutura existente em que dá a dinâmica de deslocamentos 

em Piracicaba, pontando virtudes e fragilidades para, no momento seguinte, construir 

eixos de ação no Plano de Mobilidade. 

Após uma análise do sistema viário atual e seu enquadramento na legislação 

vigente, a abordagem nesse caso se dará de forma exógena, isto é, de dentro para fora. 

 

4.1 SISTEMA VIÁRIO 

 

Esse primeiro ponto visa entender o estágio atual de um dos principais elementos 

que estruturam o sistema de mobilidade em um município: o sistema viário. 

O CAPÍTULO V (SEÇÃO II ESTRUTURAÇÃO DA REDE VIÁRIA, Art. 53.) do Plano 

Diretor de Mobilidade de Piracicaba estabelece que: 

 

O Sistema Viário Básico do Município de 

Piracicaba é constituído por todas as vias 

públicas do Município e se classifica em:  

I - Rede Viária Radial;  

II - Rede Viária Coletora;  

III - Rede Viária Local;  

IV - Rede Viária de Contorno; 

 V - Rede Viária Arterial; 
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 VI - Rede Viária Vicinal (Estradas Rurais). 

(PIRACICABA (Cidade). LC nº 187/2006) 

 

Ainda, a mesma legislação define no artigo 54 que a classificação funcional das 
vias do município é definida da seguinte forma: 

 

Tabela 05: Classificação funcional das vias do Município de Piracicaba 

Classificação Função 

Radial Promover a ligação de longa distância, articulando os bairros com a Área Central e ou 

dando acesso às rodovias 

Coletora  Promover a interligação dentro de uma mesma região ou loteamentos próximos ou o 

escoamento de trânsito às vias radiais, arteriais e de contorno, não podendo conectar-se 

ao Anel Viário 

Local  Promover a ligação de vias “sem saída” com as coletoras 

Contorno  Promover a interligação das vias radiais das rodovias e de bairros afastados uns dos outros 

Arterial  Promover a ligação de longa distância entre bairros ou entre rodovias, passando pela área 

central da cidade 

Vicinal  Promover acesso da zona rural à zona urbana ou entre zonas rurais 

Fonte: Piracicaba (Cidade). LC nº 187/2006 

 

 

De acordo com o Projeto de Lei Complementar, na Seção II, Estruturação da Rede 

Viária, o artigo 83 faz a classificação funcional das vias do município de Piracicaba da 

seguinte forma: 
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Tabela 06: Classificação funcional das vias do Município de Piracicaba 

Tipo de via Classificação Viária Função Operação 

 Articulação 
Regional Radial 

 Via Arterial I 

 Via Arterial II 
 

 Promover ligação de longa 
distância, articulando a os 

bairros com a Área 
Central e com as Zonas 

Industriais 

 Dar acesso às rodovias 

 Prioridade para transporte coletivo 
público 

 Prioridade para bicicletas e 
pedestres 

 Controle para estacionamento de 
veículos, embarque/ desembarque 
de passageiros e carga/descarga de 

mercadorias 

 Articulação 
Regional 

Perimetral 

 Via Arterial I 

 Via Arterial II 

 Promover ligação, de 
longa distância, 

conectando as vias que 
desempenham a 

articulação regional radial 

 Promover a ligação 
perimetral entre as 
regiões da cidade 

 Dar acesso às rodovias e 
interligar as rodovias 

 Prioridade para transporte de carga 

 Prioridade para bicicletas 

 Suporte para tráfego geral 

 Articulação 
Setorial 

 Via Arterial II 

 Via Coletora 
 

 Promover a interligação 
dentro de uma mesma 

região 

 Interligar os loteamentos 

 Promover acesso aos 
pólos de emprego e de 

lazer 

 Apoiar o sistema de vias 
de articulação regional 

 Prioridade para transporte coletivo 
público 

 Prioridade para bicicletas e 
pedestres 

 Suporte para tráfego geral 

 Oferta de estacionamento de 
veículos e paracíclos, áreas para 

embarque/ desembarque de 
passageiros e carga/descarga de 

mercadorias 

 Articulação Local  Via Local  Promover acesso aos lotes  Prioridade para definição de áreas 
ambientais 

 

 Articulação 
Periférica 

Rodoviária 

 Via de Trânsito 
Rápido 

 Promover a interligação 
das vias radiais da Cidade 

 Promover a interligação 
das rodovias 

 Promover acesso aos pólos 
periféricos de emprego e 
de lazer, além dos bairros 

periféricos 

 Prioridade para transporte de carga 

 Suporte para circulação de 
bicicletas e pedestres, separado do 

acostamento 

 Suporte para tráfego geral 

  Vias Rurais  
(rodovias 
expressas, 

convencionais e 
vicinais) 

 Promover acesso da zona 
rural de Piracicaba à zona 

urbana 

 Promover acesso a outros 
municípios 

 Suporte para tráfego geral 

 Suporte para circulação de 
bicicletas e pedestres, separado do 

acostamento 

 

Fonte: Piracicaba (Cidade). Lei Complementar não publicada (2004) 
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Conforme IPPLAP (2015) o mapeamento da classificação do sistema viário de 

Piracicaba se ilustra da seguinte forma: 

 

Mapa 01: Sistema Viário 

 

Fonte: IPPLAP (2015) Elaboração: Planmur 
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Como pode ser percebido a estruturação viária de Piracicaba se dá a partir de um 

eixo arterial que corta a zona urbana no sentido Norte Sul formado essencialmente pela 

Avenidas 31 de março e Armando Salles de Oliveira. 

Além disso, tendo o centro da cidade como base, sucedem-se eixo, formados por 

uma ou mais avenidas, que saem do centro em direção aos bairros denominados vias 

radiais. 

Em outro sentido, são estabelecidos traçados, também formados por diversas 

avenidas que interligam distintas regiões sem passar pelo centro da cidade. Essas vias, 

independente da distância que estejam do centro, são denominadas Vias de Contorno 

com sua opção atual mais distante feira pelo Anel Viário ainda preliminarmente 

implantado. 

Apresenta-se a seguir exemplos de vias nos variados enquadramentos: 
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Figura 01: Exemplo de Via Arterial (Av. 31 de março)  

 

Acervo: Planmur 

 

Figura 02: Exemplo de Via Arterial (Av. 31 de março) 

 

Acervo: Planmur 
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Figura 03: Exemplo de Via Arterial (Av. Armando Salles de Oliveira) 

 

Acervo: Planmur 

 

Figura 04: Exemplo de Via Arterial (Av. Armando Salles de Oliveira) 

 

Acervo: Planmur 
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Figura 05: Exemplo de Via Radial (Av. Dois Córregos) 

 

Acervo: Planmur 

 

Figura 06: Exemplo de Via Radial (Av. Dois Córregos) 

 

Acervo: Planmur 



 

 

22 

Figura 07: Exemplo de Via Radial (Av. Pompéia) 

 

Acervo: Planmur 

 

Figura 08: Exemplo de Via Radial (Av. São Paulo) 

 

Acervo: Planmur 
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Figura 09: Exemplo de Via de Contorno (Av. Raposo Tavares) 

 

Acervo: Planmur 

 

4.2 RODOVIAS 

 

Semelhante ao apresentado no Produto 02, um tema chave dos deslocamentos 

em Piracicaba são suas interligações com os municípios vizinhos que se dá, 

prioritariamente, através das rodovias que passa, pela cidade. 

Mais que um fator determinante na mobilidade urbana, outro fator foi essencial 

na estruturação territorial de Piracicaba, tanto para seu desenvolvimento social como 

econômico. A presença de rodovias que cortam e interligam a cidade seja com os 

municípios vizinhos seja com outras centralidades regionais e nacionais serviu tanto para 

o escoamento da produção seja como facilitador de relações comerciais no campo 

industrial. 
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A seguir, serão elencadas as principais rodovias que passam por Piracicaba e 

fazem articulação com os municípios vizinhos, essas rodovias estão representadas no 

mapa seguinte. 

 

- Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304): liga Piracicaba a Americana e, posteriormente, 

às rodovias Anhanguera e Bandeirantes. É a principal ligação com as cidades de Campinas 

e São Paulo, sendo o principal vetor de escoamento da produção do setor sucroalcooleiro 

bem como dos demais inter-relacionamentos com a capital; 

- Rodovia Geraldo de Barros (SP-304): liga Piracicaba a São Pedro e Águas de São 

Pedro. Possui movimentação bastante ligada ao turismo e aos eventos tradicionalmente 

conhecidos das cidades de São Pedro e Águas de São Pedro; 

- Rodovia Fausto Santomauro (SP-127): liga Piracicaba a Rio Claro e, 

posteriormente, à rodovia Washington Luiz. Importante ligação com as cidades de Rio 

Claro e São Carlos, as quais possuem estreita relação entre suas universidades e centros 

de excelência em pesquisa, além de escoar boa parte da produção sucroalcooleira por 

este vetor; 

- Rodovia Cornélio Pires (SP-127): liga Piracicaba a Tietê; 

- Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147): liga Piracicaba a Limeira; 

- Rodovia Samuel de Castro Neves (SP-147): liga Piracicaba a Anhembi; 

- Rodovia do Açúcar (SP-308): liga Piracicaba a Sorocaba e à rodovia Castelo 

Branco. Importantíssimo vetor de escoamento da produção sucroalcooleira; 

- Rodovia Maria das Graças Martins (SP-135): liga Piracicaba a Santa Bárbara 

D`Oeste. 
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Mapa 02: Rodovias 

 

Fonte: GOOGLE (2015) 

 
 O volume de tráfego que passam por algumas dessas rodovias pode ser obtido 

através do Veículo Diário Médio (VDM) calculado pelo Departamento de Estradas de 

Rodagem (DER). 

 Importante notar que, no recorte temporal estabelecido (2013-2016), observa-se 

um crescimento do volume nos três primeiros anos em quase todas as rodovias (exceção 

SP-147 

SP-127 

SP-308 

SP-304 

SP-135 
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feita na SP-191) para, no quarto ano, existir um decréscimo em todas as rodovias 

analisadas: 

Tabela 07: VDM Rodovias (2013-2016) 

Código 
Rodovia 

Tipo 
Ano 

2013 2014 2015 2016 

SP-008 

Comercial 837 871 893 876 

Passeio  2.467 2.568 2.634 2.583 

Total 3.304 3.439 3.527 3.459 

% cresc 
anual 

- 4,09% 2,56% -1,93% 

SP-191 

Comercial 1.665 1.782 1.825 1.790 

Passeio  11.161 10.342 10.596 10.394 

Total 12.826 12.124 12.421 12.184 

% cresc 
anual 

- -5,47% 2,45% -1,91% 

SP-280 

Comercial 290 300 306 302 

Passeio  1.617 1.676 1.713 1.694 

Total 1.907 1.976 2.019 1.996 

% cresc 
anual 

- 3,62% 2,18% -1,14% 

SP-300 

Comercial 325 337 344 340 

Passeio  596 618 631 624 

Total 921 955 975 964 

% cresc 
anual 

- 3,69% 2,09% -1,13% 

SP-304 

Comercial 916 953 977 958 

Passeio  4.023 4.189 4.296 4.214 

Total 4.939 5.142 5.273 5.172 

% cresc 
anual 

- 4,11% 2,55% -1,92% 

SP-306 

Comercial 6.242 6.499 6.666 6.539 

Passeio  24.421 25.429 26.082 25.585 

Total 30.663 31.928 32.748 32.124 

% cresc 
anual 

- 4,13% 2,57% -1,91% 

SP-360 

Comercial 1.013 1.054 1.081 1.060 

Passeio  4.372 4.552 4.668 4.579 

Total 5.385 5.606 5.749 5.639 

% cresc 
anual 

- 4,10% 2,55% -1,91% 

Fonte: DER (2015) Elaboração: Planmur 
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4.3 ANEL VIÁRIO 

 

O Anel Viário compreende a continuidade da Rodovia do Açúcar (SP-308) no km 

162, no entroncamento da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304) até a Rodovia Cornélio 

Pires (SP-127), passando pela Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147).  

Com extensão de nove quilômetros em pista dupla e capacidade para atender 

aproximadamente 12 mil veículos por dia, o anel tem o intuito de facilitar o escoamento 

da produção industrial da região e impulsionar o seu desenvolvimento, resultando assim 

em maior fluidez no trânsito urbano ao reduzir o fluxo de automóveis que hoje fazem 

essa interligação por meio de vias municipais. A seguir, o mapa com o Anel Viário e as vias 

arteriais, de contorno e radiais que compõem a classificação do sistema viário do 

município, o qual será tratado com mais especificidade posteriormente. 
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Mapa 03: Anel Viário 

 

Fonte: IPPLAP (2015) Elaboração: Planmur 

 

 

O êxito do Anel Viário, tal como almejado e explicitado anteriormente depende, 

entre outras medidas, de uma relação direta com a legislação urbanística em elaboração 

a fim de inibir usos indesejáveis, impedindo que este seja um indutor de crescimento 

urbano e adensamento em áreas longínquas do centro e das regiões mais bem servidas 

pela infraestrutura. 
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4.4 POLOS GERADORES DE TRÁFEGO DE PESSOAS E CARGAS 

 

A questão dos polos que geram atração de viagens é essencial para que se 

compreenda dentro da dinâmica dos deslocamentos, os locais que, potencialmente, 

devem atrair expressiva quantidade de viagens e, por essa razão, demandarão especial 

atenção do poder público. 

Ademais, trata-se de um tema que deve ter, na legislação de mobilidade, de forma 

específica, estabelecendo-se parâmetros claros e objetivos de enquadramento de quais 

empreendimentos, segundo o uso e sua metragem (ou unidades habitacionais no caso de 

residenciais), deverão ter sua aprovação condicionada à aprovação de um Relatório de 

Impacto de Trânsito (RIT). 

No entanto, para os empreendimentos impactantes geradores de relevante 

quantidade de tráfego e preexistentes à elaboração do Plano de Mobilidade, deverá ser 

exercida especial atenção do poder público, demandando deste a consideração da 

existência desses empreendimentos na elaboração da nova dinâmica de mobilidade no 

município. 

Na sequência serão descritos alguns polos geradores de tráfego de pessoas e 

cargas no município de Piracicaba, objeto específico no último produto desse trabalho. 

Esse mapeamento ademais, permite traçar um panorama geral do município, mostrando 

os principais geradores de viagens e, por consequência, os pontos de maior atenção do 

órgão gestor. 

Situado próximo à Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), à Faculdade de 

Odontologia de Piracicaba (FOP-UNICAMP) e à Fundação Municipal de Ensino de 

Piracicaba (FUMEP), o Shopping Piracicaba se configurada como um grande polo gerador 

de tráfego do município, uma vez que atrai um grande número de usuários nas horas-pico 

e, sobretudo, aos finais de semana e feriados.  
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Mapa 04: Shopping Piracicaba 

 

Fonte: GOOGLE (2015) 

 

 

Piracicaba conta com 3 grandes parques industriais (Uninorte, Hyundai Motor 

Brasil e Unileste) e várias indústrias no setor metalúrgico, mecânico, têxtil, alimentício e 

combustíveis. São elas: Dedini S.A. Indústrias de Base, Klabin, Caterpillar e Raízen. 

 

 

 

 

 

 

 

SP-304 
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UNICAMP 

FUMEP 

SP-147 
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Mapa 05: Indústrias 

 

Fonte: GOOGLE (2015) 

 

Várias instituições de excelência no ensino e pesquisa têm sede em Piracicaba, tais 

como a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ-USP), a Faculdade de 

Odontologia de Piracicaba (FOP-UNICAMP), a Universidade Metodista de Piracicaba 

(UNIMEP), a Faculdade de Tecnologia de Piracicaba (FATEC), o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP), além das Faculdades Integradas Maria Imaculada, 

SP-308 

SP-147 

SP-135 

Caterpillar 

Raízen Dedini 
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Hyundai 
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das Faculdades Anhanguera e da Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (FUMEP). 

Ainda, abriga o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), o Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura (CENA, ESALQ-USP) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 

(CEPEA, ESALQ-USP). 

 

Mapa 06: Instituições de ensino e pesquisa 
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Fonte: GOOGLE (2015) 

O município conta com um terminal rodoviário e seis terminais urbanos (a serem 

tratados com mais profundidade adiante) e um aeroporto. 

 

Mapa 07: Equipamentos de transportes inter-regionais 

 
 

Fonte: GOOGLE (2015) 
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Com baixa utilização, o Aeroporto Pedro Morganti opera voos fretados e abriga 

escolas de paraquedismo e de formação de pilotos. 

 

 

Mapa 08: Aeroporto Pedro Morganti 

 
 

Fonte: GOOGLE (2015) 

 

 

4.5 TERMINAL RODOVIÁRIO 

 

Inaugurado em 1990, o Terminal Rodoviário de Piracicaba é um dos principais do 

aglomerado urbano. Conta com dezenas de linhas de ônibus interurbanas ligando cidades 

próximas, tais como Mombuca, Saltinho, Rio das Pedras, Charqueada, Ipeúna, Tietê, 

Tatuí, Limeira, Iracemápolis, Laranjal Paulista, Anhembi, Cordeirópolis, Cerquilho, Elias 

Fausto, Torrinha, Santa Maria da Serra, Conchas, Americana, Santa Bárbara D´Oeste e São 

Pedro.  

ESALQ 

SP-304 

Aeroporto Pedro Morganti 
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Além disso, conta com várias linhas para diversas cidades do estado de São Paulo 

e arredores, tais como Araraquara, Botucatu, Capivari, Campinas, Praia Grande, Santos, 

Rio de Janeiro, São Paulo, Araçatuba, Curitiba, Maringá, Rio Claro, São Carlos, Sorocaba, 

Umuarama, Cascavel, Londrina, Foz do Iguaçu e Presidente Prudente. Em feriados e 

períodos de alta temporada, seu movimento chega a crescer entre 30% e 40%5. 

Configura-se assim como um dos principais polos atrativos e geradores de viagens, 

tanto para o transporte coletivo urbano como intermunicipal e está localizado em um dos 

principais eixos viários de Piracicaba que é a Av. Armando Salles de Oliveira n° 2.344. 

Por essa razão, sua localização central (o que facilita o acesso dos usuários) não 

compromete o tráfego já que o escoamento dos ônibus se dá facilmente por essa 

avenida. 

 

4.6 PEDESTRES E CALÇADAS 

 

Sendo uma das prioridades apontadas pela Política Nacional de Mobilidade os 

meios não motorizados que devem se sobrepor aos motorizados, a infraestrutura de 

calçadas voltadas, sobretudo, para os pedestres, configura-se como elemento estrutural 

urbano e fundamental na construção de cidades mais justas. 

Em relação ao tema em Piracicaba, convém ressaltar que a qualidade do passeio 

público na cidade, com exceção da área central, apresenta certo grau de inadequação. Em 

diversos locais com grande número de pedestres, tais como escolas, universidades e 

comércios, nota-se a ausência de faixas de pedestres em vários cruzamentos viários.  

Já na área central, existem alguns projetos que qualificam os espaços dos 

pedestres, através de medidas como a elevação de travessias e o alargamento das 

                                                      
5 Disponível em: http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2012/04/movimento-na-rodoviaria-

cresce-40-antes-da-pascoa-em-piracicaba-sp.html 
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calçadas em algumas esquinas. Contudo, a maioria das calçadas no centro poderia ter 

menor periodicidade na manutenção compatível com o fluxo atual.  

No restante da cidade, não obstante ao esforço da municipalidade em corrigir 

essas distorções, observa-se ainda certa insuficiência na sinalização vertical e horizontal e, 

em relação à acessibilidade universal, alguns locais não se encontram plenamente 

adaptados. 

 

4.7 ESTRUTURA CICLOVIÁRIA 

 

Outro componente essencial dos meios não motorizados é a estrutura cicloviária 

que, recentemente, vem ganhando espaço e atenção dos poderes públicos municipais e, 

gradativamente, conquistando um importante espaço no contexto urbano. 

Nessas condições, a Prefeitura Municipal de Piracicaba, através do IPPLAP, 

contratou a consultoria “TC-Urbes” para a elaboração de um plano que visasse 

especificamente a organização esse modo, considerado a realidade atual e a 

infraestrutura existente. Esse trabalho pautou a análise do presente documento para o 

tema. 

Como premissa, o plano buscou identificar através de pesquisas, vistorias e análises 

técnicas as concentrações e os principais desejos de viagens do modo e, também, 

eventuais demandas reprimidas considerando o ambiente atual pouco amigável para o 

desenvolvimento da atividade cicloviária. 

Pautou-se ademais pela rede viária estruturante definida no Plano de Mobilidade 

vigente (2006), propondo a integração entre ambas como condição fundamental ao êxito 

de implantação. 

Como estratégia de implantação, sugeriu-se a implantação da rede de forma 

gradativa e paulatina.  
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Em Piracicaba, observa-se certa predominância do uso de automóveis e 

transporte de cargas, com o uso da bicicleta sendo mais frequente entre os estudantes 

universitários e aqueles com poucas condições de fazer uso de transporte público e/ou 

particular individual. Atualmente, o município conta com cerca de doze quilômetros de 

ciclovias e ciclofaixas, implantadas recentemente pela prefeitura.  

De acordo com essa empresa, seguem, nas próximas tabela e mapa, os locais e 

extensão das estruturas cicloviárias existentes: 

 
Tabela 08: Estrutura cicloviária existente 

TIPO LOCAL DIREÇÃO EXTENSÃO (m) 

CICLOVIA Av. Cruzeiro do Sul bidirecional 2.697 

CICLOVIA Av. Paulista bidirecional 2.829 

CICLOFAIXA Av. Rui Teixeira Mendes bidirecional 833 

CICLOFAIXA 
Av. Beira Rio e Av. Alidor 

Pecorari 
unidirecional 2.374 

CICLOFAIXA 

Av. Sergio Caldaro, R. 
Encarnacion Correia, Av. 
Dona Francisca, Travessa 

do Palacete, Av. Dona 
Lídia, R. Dom João 

Bosco, Travessa Rosa 
Maniero, R. Maria 

Maniero, Av. Maurice 
Alain, Ponte Irmãos 

Rebouças 

unidirecional 2.510 

              TOTAL 11.243 

 

Fonte: TC URBES (2014) 
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Mapa 09: Infraestrutura Cicloviária Existente 

 
 

Fonte: TC URBES (2014) Elaboração: Planmur 

 

Conforme mencionado anteriormente, em 2014, o IPPLAP realizou, através da 

empresa TC-Urbes, um plano para estabelecer uma rede cicloviária municipal.  

Assim, a rede cicloviária (formada por ciclovias6, ciclofaixas7 e ciclorrotas8) proposta 

pela TC Urbes considerou a predominância de áreas acidentadas, incluindo sua parte 

                                                      
6 Estrutura com segregação total em relação ao tráfego motorizado 

7 Estrutura sem segregação física, demarcada apenas por sinalização horizontal, vertical e dispositivos de 

segurança. 

8 Instaladas em vias locais ou coletoras e utilizadas normalmente por ciclistas recebem apenas sinalização 

horizontal e vertical de advertência com o usuário transitando junto aos veículos motorizados. 
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central formada essencialmente por uma depressão e um território cortado por várias 

planícies e vales.  

Considerou ademais, o conjunto de rios e várzeas como potencial a criação de 

parques lineares propícios à instalação da rede cicloviária pela topografia menos 

acidentada. 

Essa rede tem a função de estruturar os deslocamentos de bicicleta no município, 

através da continuidade no desenho das vias cicláveis ao longo do percurso e da criação 

de conexões entre diversos pontos da cidade. 

As demais vias cicláveis previstas no sistema viário atual e as ciclovias inseridas 

junto aos Parques Lineares compõem a rede complementar. 

O Plano Diretor Cicloviário elaborado previu a seguinte: 
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Mapa 10: Rede Potencial e Rede Estrutural 

 

 

Fonte: TC URBES (2014) Elaboração: Planmur 

 

Ainda, a TC URBES (2014) informa que, na Rede Potencial, foram identificados os 

caminhos principais considerando os bairros por onde passam as vias e tipologias a serem 

utilizadas, porém ainda sem muito aprofundamento na data do presente estudo.  

A Rede Potencial visou identificar todas as possibilidades de conexões através de 

infraestrutura cicloviária, com abrangência municipal e em longo prazo (de 12 a 20 anos); 

assim, os trechos que não fazem parte da Rede Estrutural poderão ser utilizados como 

base para planejamentos futuros, para eventuais revisões do Plano, consequentes de 

transformações urbanas que não puderam ser previstas até a fase do estudo em questão.  

Observa-se que a maior parte do traçado da Rede Estrutural está situada na Zona 

de Adensamento Prioritário (ZAP) do município. Existem também, em menor proporção, 
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ciclovias radiais que perpassam diversas Zonas de Ocupação e Adensamento, fazendo 

desta forma a interligação do perímetro do município com seu centro. 
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5. ESTRUTURA DE TRANSPORTE 

 

Na elaboração de um Plano de Mobilidade, a Leitura Técnica recairá em um se 

seus pontos de maior atenção, indubitavelmente, na análise do sistema de transporte 

coletivo que age na cidade. 

 No presente trabalho, existe a ressalva que devido a um conjunto de produtos 

realizados para a municipalidade na questão específica do transporte coletivo, o Planmob 

atual se restringirá a avaliar as propostas desenvolvidas e acatar as decisões colocadas 

pelas empresas especializadas que desenvolveram esses trabalhos anteriores.  

 Ademais, como as concessões existentes tem prazo de vigência superior à validade 

do Planmob em elaboração (que é de dez anos) uma nova rede deverá ser proposta 

somente após o período de validade desse plano. 

 Ainda assim, uma expedita matriz Origem Destino, geral para todos os modos de 

transporte e a partir de um zoneamento realizado junto à equipe técnica da SEMUTTRAN 

e da interpolação de contagens veiculares já realziadas, será formulada no produto 

seguinte sem, no entanto, influenciar na rede de transporte existente. 

 

5.1 TRANSPORTE COLETIVO 

 

 Para a presente análise do transporte coletivo foram extraídas informações tanto 

do trabalho desenvolvido pela “Oficina Consultores” (2002) como pela “Tranzum 

Planejamento e Consultoria de Trânsito (2013-2014)”.  

Foi realizada assim, a seguinte análise do sistema atual.  

Incialmente, tem-se que em Piracicaba, o sistema municipal de transporte urbano 

é operado pelas seguintes empresas: Auto Viação Beira Rio; Auto Viação Millenium; 

Sigma Transportes Coletivos; Viação Piracema; Viação Stênico; e Viação Trevisan.  
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No gráfico a seguir, pode-se observar a proporção da distância percorrida entre as 

empresas operadoras de transporte, tendo como base o ano de 2013. 

 

Gráfico 06: Distância percorrida por Empresas de Transporte Coletivo no ano de 2013 

  

Fonte: SEMUTTRAN (2015) 

Tabela 09: Quilometragem percorrida por empresa (2013) 

Empresas 2013 (km) 
Piracema 8.356.490,28 
Trevisan 1.524.639,66 
Stênico 1.565.829,09 

Millenium 4.142.355,39 
Beira Rio 1.200.734,39 

Sigma 996.450,45 
 

Fonte: SEMUTTRAN (2015) 

 

Observa-se que a distribuição da frota entre as empresas se mostra proporcional 

ao percurso percorrido, esse argumento pode ser verificado quando comparamos os 

gráficos 07 e A Tabela 07. 
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Gráfico 07: Frota média de ônibus por Empresas de Transporte Coletivo no ano de 2014 

 

Fonte: SEMUTTRAN (2015) 

 

Tabela 10: Frota por empresa (2013) 

Empresas Frota 2014 
Piracema 122 
Trevisan 19 
Stênico 24 

Millenium 66 
Beira Rio 12 

Sigma 6 
 

Fonte: SEMUTTRAN (2015) 

 

 Um segundo ponto a ser destacado se refere à questão tarifária. Esse ponto 

merece atenção não apenas pela necessidade de equilíbrio econômico-financeiro de todo 

o sistema mas, também pelas implicações políticas e de pressão exercida pelos variados 

agentes envolvidos no processo. 
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 A cada manifestação o agente público convive com o “fantasma” do desequilíbrio 

do sistema e da necessidade de implantação ou da ampliação do subsídio público. De 

qualquer forma, trata-se de uma das mais sensíveis questões.  

Observando o gráfico a seguir, observa-se a tendência de aumento na passagem 

do transporte público de Piracicaba, pois nos últimos dois anos, a tarifa do transporte 

público não sofreu reajuste algum. 

 

Gráfico 08: Evolução da Tarifa Transporte Coletivo 

 

Fonte: SEMUTTRAN (2015) 

  

Aprofundando um pouco mais o debate, um aspecto interessante é observado 

quando se confronta os gráficos 09, 10 e 11.  

Nos últimos cinco anos  (dentro do período analisado) o índice de passageiros 

pagantes por quilometro percorrido (Ipk) vem diminuindo e o percentual da gratuidade 

no transporte público vem aumentando. Como ilustração, em 2013, a gratuidade chegou 
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ao preocupante patamar de vinte e três por cento do total de usuário do sistema de 

transporte.  

 

Gráfico 09: Índices passageiros pagantes por quilômetro percorrido 

 

Fonte: SEMUTTRAN (2015) 

Gráfico 10: Relação entre os passageiros pagantes e as gratuidades. Valores em milhares 

 

Fonte: SEMUTTRAN (2015) 
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 Essa projeção tende a se intensificar devido ao aumento do índice da futuridade, 

descrito no produto anterior, acarretando, assim, uma queda na receita do sistema de 

transporte no médio prazo e um enfrentamento para se atingir o equilíbrio econômico do 

sistema. 

Em relação à integração, o sistema integrado de transporte de Piracicaba é 

composto por 99 linhas, que são conectadas ao sistema de seis terminais urbanos de 

integração gratuita. 
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Mapa 11: Rede de ônibus e terminais de Piracicaba 

 

Fonte: TC URBES (2014) 
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De maneira geral pode-se notar que, em termos territoriais, a rede é bastante 

abrangente, em grande parte por conta das linhas alimentadoras que atendem o interior 

dor bairros.  

Contudo, quando se analisa a frequência e a quantidades de linhas que as áreas 

urbanas de Piracicaba demandam e, de acordo com o gráfico 11 e a Tabela 08, observa-se 

que o terminal central é o mais usado. Nele operam 59 linhas, o que corresponde a 

praticamente 67% das linhas do sistema e operam 176 veículos, ou 70% da frota, 

abarcando ademais, maior quantidade de passageiros/ano.  

 

Gráfico 11: Passageiros embarcados por terminal em um ano, base 2013 

 

 Fonte: SEMUTTRAN (2015) 

Tabela 11: Passageiros por Terminal (2013) 

Central 6.218.418 

Vila Sônia 1.009.092 

Piracicamirim 837.571 

Pauliceia 487.392 

Cecap 395.640 

São Jorge 331.434 

Total 9.279.547 

 

Fonte: SEMUTTRAN (2015) 
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Tabela 12: Passageiros embarcados por terminal, ano base 2013. 

 

 

Fonte: Tranzum (2014) 

 

Essa configuração reforça por um lado, o forte caráter aglutinador do centro em 

relação às viagens geradas, possivelmente pela concentração de oportunidades ali 

existentes e, consequentemente, da existência de uma forte lógica radial (e diametral) 

em Piracicaba. 

Confirmando essa percepção, apesar da existência de cinco terminais na periferia 

da cidade (ver Mapa 11), o sistema conta com uma grande quantidade de linhas radiais. O 

terminal central reúne as linhas radiais da cidade e oferece a integração com as demais 

linhas, através do transbordo gratuito, garantindo, assim, acesso a cidade com o 

pagamento de uma única tarifa.  

Contudo, é observada uma grande saturação deste terminal e uma compulsória 

transferência ao usuário, que efetua, na maioria das vezes, uma viagem ao centro da 

cidade para efetuar a continuidade da sua jornada diária.  

Os demais terminais - Vila Sônia, Piracimirim, Paulicéia, Cecap e São Jorge - 

também são áreas de transbordo e funcionam como tronco-alimentação com linhas 
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troncais interterminais. Porém, a quantidade de linhas e frota é bem inferior quando 

comparado ao terminal central, conforme aponta a tabela 09.  

Os terminais CECAP, São Jorge Vila Sônia, onde estão os bairros com maior 

densidade do município , tem uma baixa expressividade e oferta na rede.  

A configuração existente tenda a atender com maior eficiência a situação atual. 

 De acordo com a Tranzum (2014) a rodagem mensal média foi de 1,14 milhão de 

quilômetros e a extensão média das linhas é de 20,93 km, quando se observa que 

praticamente metade das linhas (46) não ultrapassa a extensão de percurso de 15 km.  

O mesmo trabalho afirma que o tempo médio de percurso por tipo de linhas é, em 

ordem crescente: alimentadoras 46 minutos; troncal, 55 minutos; interterminais, 58 

minutos; circular, 60 minutos; radiais é de 66 minutos; e, por fim, a perimetral com 116 

minutos. 
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Gráfico 12: Distribuição das linhas em relação à extensão 

 

Fonte: Tranzum (2014) 

 

Gráfico 13: Distribuição da rodagem mensal por tipo de linha 

 

 

Fonte: Tranzum (2014) 

 
 

Conforme a representação do gráfico 13, a quilometragem desenvolvida pelas 

linhas radiais corresponde a quase 50% do sistema, enquanto que as linhas interterminais 

não ultrapassam os 11%.  

Essa estrutura física atual das linhas afeta o sistema viário, principalmente na hora 

de pico e isso já é uma tendência verificada desde a década passada.  
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De acordo com o trabalho realizado pela Oficina Consultores (2002), na Avenida 

Armando Sales de Oliveira, por onde passa grande parte das linhas radiais de ônibus, o 

carregamento máximo do viário é de 70 ônibus/hora, já o segundo maior carregamento é 

verificado na Avenida 1º. De Agosto com 53 ônibus/hora, no mapa a seguir é possível 

verificar o mapa de carregamento do sistema viário em ônibus/hora no pico manhã.  

 

Mapa 12: Carregamento da de transporte, ônibus/hora, no pico manhã 

 

Fonte: Oficina Consultores (2002) 

 

 

Conforme aponta ainda a Oficina Consultores (2002), apesar de o sistema ser 

dependente do terminal central, há uma boa qualidade do serviço de transporte no 

quesito lotação. O cálculo de lotação média do sistema indicou valores abaixo de 60 

passageiros, seja no pico manhã ou pico a tarde, no pico almoço o valor médio, é de 42,5 

passageiros, valor próximo ao número de assentos do veículo predominante da frota.  
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Gráfico 14: Distribuição das linhas segundo faixas de lotação das viagens 

 

Fonte: Oficina Consultores (2002) 

 

 Pelo mesmo trabalho e demonstrado no gráfico 13, quase metade das linhas 

operam no pico manhã e pico tarde com, em média, lotação igual ou inferior ao número 

de assentos dos veículos. Essa observação pode ser possível em muitas situações, uma 

vez que muitas linhas tem sua oferta definida pelo intervalo máximo admissível, e não 

pela demanda específica que ela solicita.  

A Oficina Consultores (2002) já apontava que tal intensidade era um indicativo da 

necessidade de ajustes na especificação do serviço. 

 Conforme o gráfico 14, a grande maioria das viagens (85%) de deslocamento 

domicílio-trabalho tem como tempo habitual não superior a uma hora. O gráfico 15 
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apresenta a relação dos tempos de viagens e da velocidade comercial da operação das 

linhas. 

 

 

Gráfico 15: Tempo habitual de deslocamento domicílio-trabalho 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

 

O mesmo trabalho aponta que considerando apenas as linhas de trajeto na área 

urbana do município a velocidade média não ultrapassa os 18 km/h. Verificando o gráfico 

a seguir, observa-se uma grande dispersão de valores.  
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Gráfico 16: Distribuição das linhas segundo a velocidade de operação 

 

 
Fonte: Oficina Consultores (2002) 

 

 

 No pico manhã, 14 linhas operam com velocidade média inferior a 15 km/h e a 

tarde, são 18 linhas nesta situação. Na faixa de 15 a 18 km/h, que não são valores 

adequados, encontra-se a maior parte das linhas (32) e nas faixas superiores a 18 km/h, 

valor considerado como adequado, encontram-se 33 linhas no pico manhã e 22 à tarde, 

comprovando uma piora de desempenho neste período.  

 O gráfico 16 apresenta a quantidade de linhas em função da distância entre 

pontos de parada. 
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Gráfico 17: Quantidade de linhas em função da distância entre pontos de parada 

 

Fonte: Oficina Consultores (2002) 

 

Analisando o gráfico 17 e considerando a faixa de 300 a 400 m como adequada ao 

ponto de equilíbrio entre o desempenho operacional das linhas e a questão da 

acessibilidade ao usuário, verifica-se que apenas 32% das linhas encontram-se nesta 

situação e que 50% das linhas do sistema apresentam uma distancia média ou inferior a 

300m. 

As informações aqui reunidas e nos produtos posteriores nortearão as propostas 

desenvolvidas, auxiliado pela avaliação dos demais modais analisados. 
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5.2 CARGAS 

 

A posição estratégica de Piracicaba que garante seu papel de centralidade e abriga 

o entroncamento de várias rodovias aliado ao fato da região contar com expressivo 

parque industrial além de relevante produção agrícola faz com que, conforme 

demonstrado no produto anterior, o transporte de carga se apresente como de suma 

importância e extremamente siginificativo no município. 

As 8 Rodovias que atravessam o município fazem ligação com algumas das 

principais cidades do interior paulista. Foram encontradas poucas informações a respeito 

dos locais onde há restrição de tamanho ou horário, com exceção do artigo 45, do Plano 

Diretor de Mobilidade em vigência: 

 

CAPÍTULO IV DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE, TRANSPORTE DE BENS E 
SERVIÇOS, Art. 45. A rede de vias para transporte de cargas é composta pelas 
principais rotas de caminhões rodoviários e urbanos, buscando preservar, 
dentre outras, as áreas residenciais, escolares, hospitalares, de lazer, de 
interesse histórico, turístico e ambiental, a fim de garantir a segurança e o 
conforto das pessoas e reduzir os impactos nocivos ao meio urbano. 
(PIRACICABA (Cidade). LC nº 187/2006) 

 

Embora o Plano Diretor de Mobilidade proponha algumas restrições para o 

transporte de cargas, nota-se grande presença de caminhões por toda a área urbana, 

tanto em vias de ligação quanto em bairros residenciais.  

A proposta de consolidação do Anel Viário contornando a maior parte da ocupação 

urbana piracicabana tende a enfrentar essa questão. 

No entanto, há que salientar, amparado em exemplos similares, que o êxito dessa 

proposta, isto é, a transferência do tráfego de carga de passagem do sistema viário 

municipal para essa nova via, não se viabiliza apenas com medidas de mobilidade urbana, 

como a restrição da carga no espaço urbano. 
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Além disso, é de vital importância que a legislação urbanística compreenda essa 

dinâmica e estabeleça claras e fortes restrições a ocupação lindeira desenfreada ao longo 

do anel viário em conjunto com uma fiscalização permanente que impeça ocupações 

irregulares. 

Reside aí o grande desafio da implantação essa obra uma vez que a pressão 

imobiliária pela abertura dessa frente territorial como área a ser loteada devido, 

sobretudo, ao seu potencial de valorização pela nova acessibilidade criada é inevitável. 

Prováveis pressões ocorrerão ao longo da revisão da legislação urbanística 

(realizada concomitantemente à elaboração desse Planmob) e é fundamental que o 

poder público esteja ciente e disposto a enfrentar essa questão. 
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