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CONTEXTUALIZAÇÃO 
• Constituição Federal (1988) : 

– Planos Diretores Urbanos para os municípios com mais de 20 mil 
habitantes. 

 
• Lei 10.257/2001 “Estatuto das Cidades” (2001): 

– Plano de Transportes para os municípios com mais de 500 mil habitantes. 
 

• Ministério das Cidades e da Secretaria Nacional de Mobilidade (2003):  
– Conceito de mobilidade: 

 
“Atributo das cidades, relativo ao deslocamento de pessoas e bens no 
espaço urbano” 

fonte: Caderno de referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana 

 

 
• Política Nacional de Mobilidade (lei 12.587/2012):  

– Aprofundamento adequado sobre o tema; 
 



POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE – 
PRINCÍPIOS (ARTIGO 5º) 

I - acessibilidade universal;  

II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e 
ambientais;  

III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;  

IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;  

V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana;  

VI - segurança nos deslocamentos das pessoas;  

VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos 
e serviços;  

VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e  

IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.  

 



POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE – 
DIRETRIZES (ARTIGO 6º) 

I - integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas 
setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo 
no âmbito dos entes federativos;  

II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e 
dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual 
motorizado;  

III - integração entre os modos e serviços de transporte urbano;  

IV - mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de 
pessoas e cargas na cidade;  

V - incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias 
renováveis e menos poluentes;  

VI - priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território 
e indutores do desenvolvimento urbano integrado; e  

VII - integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros 
países sobre a linha divisória internacional.  

 



POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE – ARTIGO 
24º 

• necessidade de elaboração de Planos de Mobilidade Urbana para municípios 
acima de 20.000 habitantes, estabelecendo o ano de 2018 como a data limite 
dessa elaboração. 



CONTEXTUALIZAÇÃO - PIRACICABA 

• PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO COLETIVO MUNICIPAL DE PIRACICABA 
(2002) - Oficina Consultores Associados 

• flexibilidade operacional  

• manutenção do modelo tronco-alimentado,  

• reduzir as transferências compulsórias, tempos de viagem e criar novos 
atrativos para o sistema de transporte coletivo; 

 

• PLANO DE MOBILIDADE MUNICIPAL DE PIRACICABA (2004) – INSTITUTO RUA 
VIVA 

• definidas diretrizes para circulação de pedestres, bicicletas, ônibus, 
automóveis, caminhões e demais modos de transporte; 

• conceito de abordagem global da mobilidade do município, integrando-se à 
outros setores 

• alterações promovidas pela municipalidade (mais sintético), elaborada a Lei 
Complementar nº 187/2006, (Plano Diretor de Mobilidade) – pioneira 

 

 

 



CONTEXTUALIZAÇÃO - PIRACICABA 

• Revisão Operacional do Sistema de Transporte Coletivo de Piracicaba (2014) - 
Tranzum 

• diagnóstico do sistema de transportes de Piracicaba, 

• propostas para o redimensionamento da oferta e  

• seus resultados de alterações na rede. 

 

 

 

 



PLANOS DE MOBILIDADE URBANA – 
PRINCÍPIOS 

I - a identificação clara e transparente dos objetivos de curto, médio e longo prazo;  

II - a identificação dos meios financeiros e institucionais que assegurem sua 
implantação e execução;  

III - a formulação e implantação dos mecanismos de monitoramento e avaliação 
sistemáticos e permanentes dos objetivos estabelecidos; e  

IV - a definição das metas de atendimento e universalização da oferta de transporte 
público coletivo, monitorados por indicadores preestabelecidos. 



ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

01 • Revisão, Levantamento e Sistematização de Dados e das alterações ocorridas (2015) 

02 • Pesquisas e Levantamentos Urbanísticos (Produto 02) 

03 • Pesquisas e levantamentos de mobilidade (Produto 03) 

04 • Leitura Comunitária 

05 • Pesquisa O/D (produto 04) 

06 • Audiência com apresentação da leitura e proposições de eixos estruturantes 

07 • Consolidação e detalhamento dos eixos  

08 • Apresentação da Minuta de Lei (Audiência 02) 

09 • Consolidação da Minuta de Lei 

10  • Audiência Final 



Leitura urbanística (evolução 
da mancha urbana) 

Expansão: 

 - recente 

 - descontínua 



Leitura urbanística (vazios 
urbanos) 



Leitura urbanística (potencial de verticalização 
do centro) 



Leitura urbanística (conclusões) 

- Vínculo com a mobilidade: “o deslocamento dos seres humanos é, de longe, o mais 
importante (embora não o único) fator determinante da estrutura territorial das 
nossas metrópoles” (Villaça, 2001, 2 ed) 

 

- Expansão descontínua – cidade “cara”; 

- Mobilidade como um instrumento de reversão dessa lógica; 

 

- Falta de uma estratégia de indução de crescimento (Plano Diretor); 

- Grande potencial de adensamento em áreas centrais 

- Possibilidade de vinculara adensamento com infraestrutura de mobilidade 

 



Pesquisa O/D (deslocamentos gerais) 



Pesquisa O/D 
(deslocamentos gerais) 

O/D Total Origem (A) Total Destino (B) Potencial de 
Atratividade (B-A) 

1 44.113 89.805 45.692 

2 10.658 18.027 7.370  

3 3.937 5.571 1.634  

4 38.391 37.047 -1.344  

5 31.803 30.470 -1.333  

6 25.603 31.660 6.057  

7 40 2.377 2.337  

8 1.159 576 -583  

9 5.542 3.257 -2.285  

10 28.168 17.000 -11.168  

11 6.789 13.876 7.087  

12 15.813 9.107 -6.705  

13 19.556 15.337 -4.219  

14 42.727 31.263 -11.464  

15 5.625 5.389 -236  

16 885 459 -426  

17 22.338 10.937 -11.401  

18 9.460 4.957 -4.503  

19 802 352 -449  

20 369 233 -137  

Ext 27.921 13.996 -13.925  

TOTAL 341.697 341.697 
  

- Concentração de destinos; 

- Concentração de oportunidades; 

- Pendularidade 

 



Leitura da Mobilidade 
(Transportes) 

 

 

- Atende a lógica concentradora mas, 

- Reforça essa lógica; 

- Prazo da concessão de transporte 
vigente ultrapassa o prazo do próprio 
Planmob. 

 



Leitura da Mobilidade (Taxa de motorização – 2010/2017) 
 

- Motorização 
crescente; 

 

 



Leitura da Mobilidade – Evolução do crescimento 
dos automóveis 

- Redução no 
crescimento de 
automóveis; 

 

 



Leitura da Mobilidade –Evolução motocicletas 

- Excessivo crescimento de 
motocicletas; 

- Redução recente; 

- Redução na participação da 
motocicleta 

 

 

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% 

 



Leitura da Mobilidade – Acidentes 

- Participação excessiva de motos nos óbitos; 

- Participação excessiva de bicicletas nos óbitos; 

 

 

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



Leitura da Mobilidade – Acidentes 

- Alto número de óbitos; 

- Muitos acidentes em rodovias 
 

 

Ano Óbitos 

2015 63 

2016 42 

2017 61 

Total 166 

 



Leitura da 
Mobilidade – 

Sistema Viário Atual 

- Rede razoável a ser 
complementada; 

- Possibilidades de 
adaptação às novas 
diretrizes 

 

 



Leitura da Mobilidade – Rede Cicloviária 

- Rede proposta 

- Necessária 
adaptação 

 
 

 



Leitura da Mobilidade – leitura 
comunitária 

- Transporte coletivo 

- Manutenção (problema de 
gestão) 

- Ciclovia e acessibilidade 

 

 

 

 

Reunião
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acessibilidade

Educação 

no Trânsito
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urbana
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coletivo
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Eixos estruturantes 



Eixo 01- Incentivo 
ao modo não 

motorizado  

- Implementação de 
uma rede cicloviária; 

 

- Diretrizes para 
inserção em novos 
projetos de 
ampliação de passeio 
e de inclusão dos 
modos cicloviários. 

 

 



Eixo 02- Estruturação 
do Anel Rodoviário 

- Inclusão como obra 
prioritária, 

 

- Vinculo com o Plano Diretor 
para evitar um maior 
espraiamento 

 
 

 



• Agenda de controle sobre o sistema; 

• Possibilidade de revisão dentro da rede existente em até dois anos; 

Eixo 03- Transporte coletivo 



• Programas visando a redução centrado: 

– Educação no trânsito (para todos os usuários) 

– Campanhas educativas 

– Medidas projetuais 

– Autuações  

– Ações específicas com os motociclistas 

 

Eixo 04- Educação e redução de acidentes 



• Formatação e regulamentação de legislação específica 

• Curso de formação aos técnicos municipais 

• Curso de formação aos profissionais da cidade 

Eixo 05 – Carga e PGT 


