
 

 

 
 



•Somos uma INSTITUIÇÃO voltada à defesa do conceito da MOBILIDADE 

SUSTENTÁVEL. 

•Coordenamos no Brasil, credenciados pela União Europeia,  o Movimento 

Internacional “Na cidade sem meu carro”. 

•Participamos da Elaboração De Projetos, Planos E Estudos na área de 

Mobilidade Urbana. 

•Temos 14 anos de trabalho em MAIS DE 50 CIDADES BRASILEIRAS 

com uma equipe de Diretores e Consultores experiente e competente 

tecnicamente com formação profissional em diversas disciplinas. 

• Exemplos de Planos de Mobilidade Urbana desenvolvidos pelo RUAVIVA: 

Aracaju, Maceió, Guarulhos, Piracicaba, Araçoiaba da Serra.  

•Nosso Presidente é conselheiro do Conselho Nacional das Cidades. 



 

Mobilidade Urbana é o conjunto de deslocamentos de 
pessoas e bens, com base nos desejos e necessidades 
de acesso ao espaço urbano, por meio da utilização dos 
diversos modos de transporte. 
 
A política a ser perseguida é a busca da mobilidade urbana 
sustentável, entendida como a realização destes 
deslocamentos sem comprometimento do meio ambiente, 
sem degradação das áreas e atividades urbanas e sem 
esgotamento do próprio transporte. 



COLAPSO DA MOBILIDADE NO BRASIL 

1. Crescimento urbano explosivo e 
desordenado 

2. Metropolização dos grandes centros  

3. Modelo industrial centrado na 
indústria automobilística 

4. Transporte público como bem de 
mercado 

 



5. Ausência de reação 
aos efeitos negativos do 
modelo de mobilidade 
adotado (acidentes de 

trânsito, declínio do 
transporte público, 

poluição sonora e do ar, 
aumento dos tempos de 

deslocamento)  
 



Os congestionamentos 
nas cidades brasileiras 
se dão com uma taxa 
de motorização inferior 
a 3 veículos por 10 

pessoas. 
 

Nos países 
desenvolvidos a taxa de 
motorização é de 8,3. 

 





 
•Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana; 
 

• Propugna o planejamento de redes integradas de 
transportes,  
 
 

•Município deve planejar a mobilidade na área urbana e a 
sua inter-relação com suas subunidades territoriais 



Adoção do Princípio da Gestão 
Democrática e do Controle 
Social no planejamento da 
mobilidade urbana 
 
Assegurar o acesso universal à 
cidade  
 
Concepção do planejamento de 
redes dotadas de modalidades 
de transportes 



• I – acessibilidade universal; 

• II – desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões      

sócio-econômicas e ambientais; 

• III – equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público 

coletivo; 

• IV – eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de 

transporte urbano; 



 



 



Planejar, executar e 
avaliar a política de 
mobilidade urbana, bem 
como promover a 
regulamentação dos 
serviços de transporte 
urbano 



 
Inclusão social através do aumento da oferta de bens públicos e 

da prevalência do interesse coletivo sobre o particular 
 

Buscar a universalização da mobilidade e acessibilidade 



Uma cidade mais EQUÂNIME; Uma cidade mais JUSTA 
e DEMOCRÁTICA; Uma cidade mais SAUDÁVEL; Uma 
cidade mais ACESSÍVEL; Uma cidade mais PRÓXIMA; 
Uma cidade mais HABITÁVEL; Uma cidade “ECO-
ATIVA”; Uma cidade SEGURA; Uma cidade mais 
PRÓSPERA; Uma cidade PARTICIPATIVA. 



Plano Diretor de Mobilidade 
 

Participação da Sociedade 
 

Estratégia de Ação  
 

Coerência e Compromisso Político com Camaçari 

 



Repartição modal, participação de cada modo 
nos deslocamentos na cidade ou região 

 



Acessibilidade 
universal ao transporte 
público com autonomia 

e espontaneidade 
 

Elevador em ônibus é 
um paliativo aceitável 

no médio prazo? 
Quando cabem 

paliativos e quando os 
paliativos ameaçam? 



 
1.Transporte público só como bem de mercado 
2. Automóvel como única solução universal 
3. Pedestre e Bicicleta não serem tratados 

como Modal de Transporte  
 



•Pela eficiência: consumo de tempo, de 
espaço e de energia 

•Pelas externalidades negativas: poluição 
sonora e do ar 

•Pela segurança: acidentes de trânsito 
 



75 pessoas transportadas  
por 60 automóveis 

 

Ou por apenas 1 ônibus 
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Série histórica das vítimas fatais em acidentes de trânsito no Brasil



Infra-estrutura adequada de calçadas e paradas 

Oferta de serviços diferenciados:  por tipo de veículo e por 
tipo de serviço 

Integração Física e Tarifária 

Rede de corredores BRT e trilhos  

Prioridade efetiva nas vias 

Gestão on-line pelo órgão público  

Sinalização e comunicação de alta qualidade 

Informação on-line em casa/escritório/celular. 

 



Vantagens do uso da bicicleta Benefícios: saúde e 
qualidade de vida,  

Transporte: ecologicamente correto,  

Econômico: não exige gastos com combustível ou 
passagem; 

Rapidez:É possível se locomover mais rápido,  

Contribui para um trânsito melhor menor fluxo de 
carros, 

Exige menos espaço para serem guardadas. 

Possui baixo custo de manutenção. 
 



Cidades precisam ser agradáveis para viver e devem ser boas para caminhar. 
 

O tratamento das calçadas, o planejamento dos pontos de parada 
do transporte coletivo e a sinalização são fatores determinantes 

para a segurança e o conforto do pedestre. 



A integração de modais (trens, metros, 
ônibus,     bicicleta e taxi) é uma 
forma de facilitar a acessibilidade e 

ampliar a mobilidade. 
 

Consiste na implementação de infra-
estrutura de qualidade, no incentivo do 
uso de modais "alternativos"  e na 
disponibilização de informações de 
qualidade sobre todos os modais. 



Integração entre as esferas 
de governo, e  

Integração entre  a gestão e 
o planejamento 



Todo o trabalho será desenvolvido incorporando 
a equipe técnica da Prefeitura Municipal em sua 
elaboração. 

As propostas serão discutidas com a sociedade 
organizada, órgãos municipais e estaduais 
envolvidos.  

 



Qual a Cidade desejada? 
E, em função da resposta, 

 Qual o Plano  para alcançá-la? 



ATIVIDADE 1:   Levantamento dos dados existentes  

ATIVIDADE 2: Consulta Pública 

ATIVIDADE 3: Levantamentos de Campo e Execução das 
Pesquisas  

• ATIVIDADE 3.1: Planejamento das pesquisas 
• ATIVIDADE 3.2: Pesquisas Movimentação de Usuários do Transporte Coletivo 
• ATIVIDADE 3.3 – Pesquisas de Mensuração dos Fluxos de Tráfego 
• ATIVIDADE 3.4: Pesquisa O/D Domiciliar 
• ATIVIDADE 3.5: Pesquisa O/D - Tratamento dos dados 
• ATIVIDADE 3.6: Matriz de Origem e Destino 
• ATIVIDADE 3.7: Relatório das Pesquisas  
• ATIVIDADE 3.8: Realização de Seminário Interno  



ATIVIDADE 4:  Modelagem da Rede de Simulação 
 
ATIVIDADE 5:    Revisão/Complementação do Diagnóstico  
 
ATIVIDADE 6:  Definição das Áreas Ambientais e Análise de                     

Outros Modais  
ATIVIDADE 7:  Montagem de Alternativas de Intervenção e 

Normatização 
ATIVIDADE 8:  Seminário Externo   
 



ATIVIDADE 9:   Rede de Transporte Coletivo 
 
ATIVIDADE 10:  Outras Diretrizes e Ações  
 
ATIVIDADE 11: Consolidação das Intervenções e Formulação das 

Propostas do Plano  
ATIVIDADE 12: Seminário Interno  
 
ATIVIDADE 13: Programa de Implementação do Plano de 

Mobilidade  
ATIVIDADE 14: Audiência Pública  
 
 



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

ATIVIDADE 
MÊS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Levantamento de Dados Existentes 
2 Levantamentos de Campo e Execução das Pesquisas 

3 Levantamento das solicitações existentes e 
expectativas da comunidade 

4 Modelagem da Rede de Simulação do sistema viário 
5 Revisão/complementação do Diagnóstico 

6 Definição das Áreas Ambientais e Análise de Outros 
Modais  

7 Montagem de Alternativas de Intervenção e 
Normatização 

8 Seminário Externo 
9 Definição da Rede de Transporte Coletivo 
10 Formulação de Outras Diretrizes e Ações 

11 Consolidação das Intervenções e Formulação das 
Propostas do Plano 

12 Realização de Seminário Interno 

13 Elaboração do Programa de Implementação do Plano 
de Mobilidade 

14 Realização de Audiência Pública 
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