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Para começar...
• Seunome

Para chegaratéaqui...
• Deque lugar você saiu? (ex: do trabalho;naPenha)
• Quaismeiosde transportevocêutilizou? (ex: apé+ metrô+ apé)
• Quanto tempodemorou?
• Comovocêse sentiuao longodesse trajeto? (ex: metrôestava lotado;
ônibusestavaquentepor causadachuva; a ruaestavaescuraetc)



Tudo issoéMOBILIDADEURBANA
Mobilidadeéa formadedeslocamentodepessoasecargasnos territórios...

ouseja: amaneira comosemovempessoase/oucargasdeum lugaraoutro



Marcos legaisnacionais

• EstatutodasCidades (Polí3caUrbana) - Lei nº10.257/2001
• Polí3caNacionaldeMobilidadeUrbana (PNMU) - Lei nº12.587/2012
• Municípios commais de 20mil habitantes são obrigados a fazer um Plano deMobilidade Urbana(PMOBouPlanMob), integradooucompa6vel comosPlanosDiretores.
• Os municípios que não fizerem o PMOB até abril/2019 (prazo adiado – originalmente o prazo era

abril/2015) ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais desJnados à mobilidade
urbanaatéqueelaboremseuPMOB.



Marcos legaismunicipais

• PlanoDiretorEstratégico (PDE) – lei nº16.050/2014
• PlanodeMobilidadeUrbana–decretonº56.834/2016



Transporte comoDireitoSocial

Em setembro de 2015, o direito ao transporte passa a ser um direito social garantido
pela Constituição Federal– juntamente com os outros direitos sociais básicos
constantes doartigo6ºdaCF:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 



Mas...
Paraquê falar emmobilidadeurbana?
Paraquêplanejar amobilidadeurbana?
Paraquemplanejar amobilidadeurbana?



https://exame.abril.com.br/brasil/falha-em-semaforo-causa-engarrafamento-homerico-em-sp/



Fonte: https://www.metrojornal.com.br/foco/2018/03/29/sao-paulo-registra-congestionamento-recorde-ano.html



Fonte: h'ps://www.no+ciasaominuto.com.br/brasil/35538/conges+onamento-em-sp-%C3%A9-recorde-315-km-de-len+d%C3%A3o



Fonte: h'ps://sao-paulo.estadao.com.br/no2cias/geral,sp-onibus-e-lotado-nao-respeita-par2das-e-tem-idade-acima-da-media,1602344



Fonte: http://viatrolebus.com.br/2014/12/orcamento-de-sp-preve-subsidio-menor-para-transportes-em-2015/



Fonte: https://falauniversidades.com.br/licitacao-onibus-sao-paulo/



Fonte: http://g1.globo.com/sao-paulo/fotos/2014/05/greve-fecha-terminais-de-onibus-em-sp.html



Fonte: h'ps://sao-paulo.estadao.com.br/no2cias/geral,falha-em-trem-do-metro-causa-len2dao-e-superlotacao,1671255



Fonte: http://cptmemfoco.blogspot.com/2012/03/o-usuario-faz-o-seu-transporte.html



Fonte: https://www.acritica.com/channels/manaus/news/pedestres-ainda-se-sentem-inseguros-mesmo-com-a-reducao-de-mortes-em-manaus/



Fonte: h'ps://www.acri/ca.com/channels/entretenimento/news/pedestres-podem-ser-multados-e-pagar-indenizacao-ao-motorista-em-manaus



Fonte: h'ps://www.portalodia.com/no2cias/teresina/%E2%80%9Cse-todo-mundo-fizer-sua-parte,-o-transito-melhora%E2%80%9D,-avalia-mototaxista-306303.html



Fonte: https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/pedestres-e-ciclistas-arriscam-a-vida-ao-atravessar-tres-faixas-no-centro-de-florianopolis



Fonte: http://vadebike.org/2005/12/dicas-para-o-ciclista-urbano-3/comment-page-1/



Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/estacionamento-em-via-compartilhada-no-batel-
preocupa-ciclistas-e-pode-gerar-multas-a-motoristas-5x5j8cuwcjv7cskjhuedp8yp3/



Fonte: h'ps://casa.abril.com.br/bem-estar/como-e-atravessar-sao-paulo-de-norte-a-sul-de-bicicleta/



Fonte: http://pedalandoeolhando.blogspot.com/2016/



SãoPaulo
cresceu
muitoem
poucomenos
de150anos



... eaRegião
Metropolitana
cresceumais
ainda

Fonte: h)p://marcosbau.com.br/geobrasil-2/1434-2/urbanizacao-no-mundo/



Sãováriososporquêsdesse crescimento



Opreçodoespaço
Qualéomaiorbemquedeumacidade?Oespaço–eeleé limitado...
Espaços“bons” valemmaisdoqueespaços“ruins”.
Oespaço serbomouruimdepende,basicamente, da localização.
Localizaçãodependede infraestrutura.
Melhor localização= terramais cara
Pior localização= terramaisbarata











Acidademoderna

Quatro funções-chaveelencadaspor Le
CorbusiernaCartadeAtenas (1941):
• Habitar
• Trabalhar
• Recrear-se
• Circular

Funçãoprincipal da circulação: conectare
estabelecerumaboacomunicaçãoentre
asoutras três funções-chave. Ir e vir.
Cidade“funcional” –epatriarcal.



Urbanizaçãosemfronteiras

Ascidadesbrasileiras, demodogeral, seurbanizaramecresceramsem

barreiraspara limitar suas fronteiras.
= tendênciaa cidadespoucodensas,muitoespraiadas,mononucleares. 
Regiãocentral concentrandoempregos, infraestruturae serviços, com
preçoda terraelevadoparaquempuderpagar.
Extensas áreas residenciais compreçoda terramaisbaixo, sem
infraestruturae serviços, dependentes (edistantes) docentro.



Eamobilidadeurbanacomisso?

Funçãoprincipal da circulação: conectareestabelecerumaboa

comunicaçãoentreasoutras três funções-chave.
Pensandonopadrãodeurbanizaçãobrasileira, isso significa: conectaro
“resto” dacidadeaocentro (núcleo)...
... usando transportemotorizado: carros, ônibus,metrô, treme,mais

recentemente,motos.



Divisãomodal
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DiretrizesdaPNMU:
Priorizaçãodosmodosa2vos

Fonte: Guia IncluindoaBicicletanosPlanos, 2016.



• acessibilidadeuniversal;
• desenvolvimento sustentável;
• equidadenoacessoenousodoespaço;
• eficiência, eficáciaeefetividade;
• gestãodemocrática;
• segurançanosdeslocamentos;
• reduçãodos custosurbanos;
• justiça social.

PrincípiosPlanMob/2015



• integraçãocomapolí0cadedesenvolvimentourbano;
• democra0zaçãodoespaçoviário;
• prioridadeaospedestreseaosmodosa0vos;
• prioridadeparao transportepúblico cole0vo;
• garan0adoabastecimentoecirculaçãodebense serviços;
• gestão integradado trânsito, do transportedepessoasedo transportedebense serviços;
• mi0gaçãodoscustosambientais e sociais;
• incen0voaodesenvolvimento técnico;
• qualificaçãodosistemade transporte cole0vo;
• promoçãodoacessoaos serviçosbásicos;
• promoçãododesenvolvimento sustentável.

DiretrizesPlanMob/2015



• promover a acessibilidade universal no passeio público;
• promover a acessibilidade aos componentes dos sistemas de mobilidade urbana municipais;
• Otimizar o uso do sistema viário;
• implementar ambiente adequado ao deslocamento dos modos ativos;
• aperfeiçoar a logística do transporte de cargas;
• consolidar a gestão democrática no aprimoramento da mobilidade urbana;
• reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito;
• reduzir o tempo médio das viagens;
• ampliar o uso do coletivo na matriz de transporte da cidade;
• incentivar a utilização de modos ativos;
• reduzir emissões atmosféricas;
• contribuir com a política de redução das desigualdades sociais;
• tornar mais homogênea a macro acessibilidade da cidade

ObjetivosPlanMob/2015



• Desenvolvimento de Eixos de Estruturação da Transformação Urbana
• Adensamento demográfico e urbano ao longo desses eicos
• Promoção da qualificação do espaço público
• Áreas de estruturação urbana: raio de até 600m das estações e terminais de 

transporte público de alta capacidade
• Raio de até 300 metro de cada lado do eixo de transporte de média capacidade
• Possibilidade de construção de prédios mais altos e densos do que noresto da 

cidade
• Limite de vagas de estacionamento para automóveis
• DesesKmulo ao transporte individual motorizado
• Maior arNculação com transporte coleNvo e modos aNvos

MobilidadeUrbananoPDE2014







Obrigada!

marina.harkot@gmail.com


