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ANEXO VI
acessibilidade: facilidade, em distância, tempo e custo, de se alcançar, com autonomia, os
destinos desejados na cidade;

acessibilidade ambiental: possibilidade e condições de alcance para utilização, com segurança e
autonomia, de edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos;

acessibilidade universal: facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia
nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor;

bicicletários: são caracterizados como estacionamentos de bicicletas de longa duração, grande
número de vagas, controle de acesso, podendo ser públicos ou privados, cobertos ou ao ar livre,
podendo contar com banheiros e vestuários;

caixa de rua: conjunto de faixas, normalmente contidas entre meios-fios, que compõem as pistas
veiculares do arruamento;

calçada: parte do passeio destinado à circulação livre e exclusiva de pedestres, com ou sem
mobilidade reduzida;

canteiro: trecho verde da faixa de serviço exclusiva para vegetação;

canteiro central: faixa que divide pistas da caixa de rua, formando prioritariamente trechos
verdes;

corredor: pista de rolamento de uso prioritário ou exclusivo do transporte coletivo;

ciclo-elétricos: todo veículo de duas ou três rodas, provido de motor de propulsão elétrica com
potência máxima de 4Kw, dotados ou não de pedais acionados pelo condutor, cujo peso máximo,
incluindo o condutor, não exceda a 140 kg e cuja velocidade máxima declarada pelo fabricante
não ultrapasse a 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora);

ciclovia: pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum
de veículos automotores e de pedestres;

ciclofaixa: parte da pista de rolamento ou do passeio reservada à circulação de ciclos, delimitada
por sinalização;

ciclorotas: caminhos ou vias identificadas como agradáveis e/ou recomendados para uso de
bicicletas que complementam a rede de ciclovias e ciclofaixas, minimamente preparados para
garantir a segurança de ciclistas, e que não recebem tratamento físico, podendo receber
sinalização específica;

ciclomotores: veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja
cilindrada não exceda a cinquenta centímetros cúbicos e cuja velocidade máxima de fabricação
não exceda a 50 Km/h (cinquenta quilômetros por hora);
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divisão modal: participação de cada modo de transporte no total de viagens realizadas para os
diversos fins;

estacionamento dissuasório: estacionamento público ou privado, integrado ao sistema de
transporte urbano, com o objetivo de dissuadir o uso do transporte individual;

faixa compartilhada: via aberta à utilização pública, caracterizada como pista compartilhada
com o trânsito de veículos motorizados, bicicletas e pedestres, sendo preferencial ao pedestre
quando demarcada na calçada e à bicicleta quando demarcada na pista de rolamento, desde que
tecnicamente viável;

faixa exclusiva para ônibus: faixas de vias públicas destinadas, exclusivamente à circulação dos
veículos de transporte coletivo, separadas do tráfego em geral por meio de pintura delimitadora
e/ou tachões fixados no pavimento;

faixa preferencial para ônibus ou para algum tipo de serviço: faixas da via pública para que
determinados veículos, desde que identificados pela sinalização da via, tenham prioridade de
circulação;

faixa de serviço: parte do passeio público destinado à instalação de mobiliários urbanos,
sinalizadores, vegetação e redes de distribuição;

faixa de rolamento: cada uma das faixas componentes da pista de rolamento;

franja urbana: limite físico da malha viária, aquém da linha perimetral urbana, onde os
arruamentos encerram em áreas de expansão ou vazios urbanos;

hierarquia viária: classificação dos arruamentos e estradas municipais, objetivando dotar
preferência de fluxo às vias e velocidade regulamentar;

logística urbana: distribuição de cargas urbanas no Município de Piracicaba, sua regulamentação,
infraestrutura utilizada e tecnologia adotada para operação e controle;

logradouro público: espaço livre, inalienável, destinado à circulação pública de veículos e de
pedestres, reconhecido pela municipalidade, tendo como elementos
básicos o passeio público e a pista de rolamento;

malha viária: o conjunto de vias urbanas do município;

meios motorizados: deslocamentos realizados por intermédio de veículos automotores;

meios não motorizados: deslocamentos realizados a pé e por veículos movidos pelo esforço
humano ou tração animal;

mobilidade urbana: conjunto de deslocamentos de pessoas e bens, com base nos desejos e nas
necessidades de acesso ao espaço urbano, mediante a utilização dos vários meios de transporte;

mobilidade urbana sustentável: realização dos deslocamentos sem comprometimento do meio
ambiente, das áreas e atividades urbanas e do próprio transporte;
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mobiliário urbano: elementos do serviço público que visam dotar de segurança, conforto e
higiene as atividades humanas nos logradouros;

moto-frete: consiste no transporte remunerado de pequenas cargas e volumes legais, compatíveis
com a motocicleta, acondicionados, exclusivamente, em equipamento aberto (grelha) ou no
interior de equipamento fechado (baú);

operações urbanas consorciadas: conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder
Executivo, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores
privados, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e
valorização ambiental, podendo ocorrer em qualquer área do Município;

paraciclos: são caracterizados como estacionamentos de bicicletas, de curta ou média duração,
pequeno número de vagas, de uso público e sem qualquer controle de acesso;

passeio público: conjunto de faixas, contida entre o alinhamento e o meio-fio, que compõem os
usos de calçadas, paragens, acessos, serviços e mobiliários;

pista de rolamento: é a parte da caixa de rua destinada à circulação dos veículos;

pista exclusiva: faixas exclusivas destinadas à circulação dos veículos de transporte coletivo de
forma segregada, dispondo de delimitação física (barreiras, canteiros, etc.) que as separa do
tráfego geral, seguindo regulamentação e sinalização do Município;

política de preço: política pública que envolve a precificação dos serviços de transporte coletivo,
individual e não motorizado, assim como da infraestrutura de apoio, especialmente
estacionamentos;

sinalizadores: mobiliários urbanos específicos para regulamentação e orientação do trânsito;

sistema municipal de mobilidade urbana: conjunto organizado e coordenado dos modos de
transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e de cargas
no território do Município;

transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para a
realização de viagens com características operacionais específicas;

transporte privado individual: meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para a
realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos particulares;

transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a
população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo Poder
Público;

transporte público individual: serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao
público, por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens individualizadas;

transporte urbano de cargas: serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias;
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vaga: espaço público da caixa de rua, contiguo a pista de rolamento, paralelo ou oblíquo,
destinado à paragem ou estacionamento de veículos;

vias de pedestre: são vias secundárias ou locais, destinadas à circulação exclusiva de pedestres,
não sendo permitido à circulação de nenhum tráfego motorizado.
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