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RESUMO

O problema gerador dessa dissertação tem sua origem nos aspectos da mobilidade
urbana de Franca. A constituição do problema criado se baseia na capacidade de
atuação do PMUF em promover o desenvolvimento socioeconômico e quais seriam
esses aspectos. O objetivo principal foi diagnosticar a mobilidade urbana no município
de Franca e as suas políticas públicas, perceber a sua capacidade de promover o
desenvolvimento socioeconômico do referido município. A pesquisa se embasou em
verificar se o Plano Diretor e PMU do município condiz com o Plano Nacional de
Mobilidade Urbana e, se houve a efetiva implantação no município; apresentar ações
sugestivas de mobilidade urbana, baseadas em implantações consideradas positivas
em algumas cidades de médio porte; verificar a relação entre a mobilidade urbana
com o desenvolvimento socioeconômico do município. No âmbito do problema
pretendeu-se verificar se há o desenvolvimento do município em relação ao que é
oferecido de mobilidade urbana para a população. Nesse sentido, surge a hipótese e
a dúvida se o referido Plano de Mobilidade Urbana de Franca favorece o
desenvolvimento do município; ou ainda, o que o Plano Diretor (PD) reservou para o
desenvolvimento da mobilidade urbana perante a infraestrutura viária e de transporte
local dentro do espaço físico disponível; o plano está apto a atender as necessidades
dos usuários? O estudo teve como escopo identificar os locais pontuais cabíveis a
uma intervenção de políticas públicas mais eficientes. O método utilizado é o indutivo,
comparativo e observacional com pesquisa bibliográfica de caráter exploratória. As
fontes consultadas foram por meio de sites, livros, dissertações de mestrado e teses
de doutorado, artigos científicos referentes ao tema meios de transporte e mobilidade
urbana sustentável, e também por meio de levantamento das ações e projetos
públicos e privados que estão sendo desenvolvidos referentes a esse tema, e
aplicações que já obtiveram resultados, tanto nas cidades brasileiras como em outros
países. A linha de pesquisa dessa dissertação refere-se ao Desenvolvimento Social e
Políticas Públicas, fatores que estão diretamente relacionados aos argumentos
apresentados no decorrer do estudo. A pesquisa traz contribuições importantes a
respeito da implantação de Planos de Mobilidade Urbana e os exemplos positivos já
em ação de várias cidades consideradas inteligentes. A mobilidade urbana de Franca
não realizou suas propostas, mas apresenta potencial em absorver as políticas
públicas, ampliar seu sistema de transporte público urbano e promover o
desenvolvimento socioeconômico local.
Palavras-chave: Plano Diretor. Plano de Mobilização Urbana. Políticas Públicas.
Desenvolvimento sócio econômico

ABSTRACT

The problem that generates this dissertation has its origin in the aspects of urban
mobility in Franca. The constitution of the problem created is based on the PMUF's
ability to act in promoting socioeconomic development and what those aspects would
be. The main objective was to diagnose urban mobility in the municipality of Franca,
and its public policies, to realize its capacity to promote the socioeconomic
development of that municipality. The research was based on verifying whether the
Master Plan and PMU of the municipality matches the National Plan for Urban Mobility
and, if there was an effective implementation in the municipality; present actions
suggestive of urban mobility, based on implantations considered positive in some
medium-sized cities; and verify the relationship between urban mobility and the
municipality's socioeconomic development. The study aimed to within the scope of the
problem, it was intended to verify whether there is the development of the municipality
in relation to what is offered by urban mobility for the population. In this sense, the
hypothesis and the question arises whether the aforementioned Franca Urban Mobility
Plan favors the development of the municipality. Or even, what the Master Plan (DP)
reserved for the development of urban mobility in view of the road and local transport
infrastructure within the available physical space. The plan is able to meet the needs
of users, if so, it is the scope of the study to identify the specific locations suitable for
more efficient public policy intervention. The method used inductive, comparative and
observational with bibliographic research of exploratory character. The sources
consulted were through websites, books, master's dissertations and doctoral theses,
scientific articles on the topic of means of transport and sustainable urban mobility, and
also through a survey of public and private actions and projects that are being
developed regarding to this theme, and applications that have already obtained results,
both in Brazilian cities and in other countries. The line of research of this dissertation
refers to Social Development and Public Policies, factors that are directly related to the
arguments presented during the study. The research brings important contributions
regarding the implementation of Urban Mobility Plans and the positive examples
already in action in several cities considered intelligent. Franca's urban mobility did not
carry out its proposals, but it has the potential to absorb public policies, expand its
urban public transport system and promote local socioeconomic development.
Keywords: Master Plan. Urban Mobilization Plan. Public policy. Socioeconomic
development. Transport.
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1

INTRODUÇÃO
O espaço urbano é dinâmico e passa por modificações para atender as

necessidades, anseios e contradições da sociedade. Assim sendo, as formas e
funções de cada recorte territorial das cidades são determinadas por relações
políticas, econômicas e culturais que influenciam na qualidade de vida da população.
Os impactos negativos dos sistemas de mobilidade urbana baseados em
soluções privadas e motorizadas de transporte são cada vez mais perceptíveis. O
modelo de desenvolvimento urbano e as políticas de transportes surgiram nas cidades
a partir da problemática do conflito do tráfego e da mobilidade, que refletem em
distorções com os congestionamentos, segregação do espaço urbano por grandes
avenidas e da emissão de gases poluentes.
A partir da década de 1930, visíveis transformações econômicas se
intensificaram no período da industrialização, principalmente em decorrência do
crescimento da mão de obra operária e da expansão desordenada das cidades. Na
década de 1950, por exemplo, com o crescimento da indústria brasileira, o Estado
precisou operar mais intervenções em direção à expansão urbana e neste período,
começou a grande transformação na mobilidade das pessoas, quando o processo de
urbanização se associou ao uso intenso de automóveis.
A política pública de mobilidade urbana, além de embasar o direito do
cidadão a transporte público de qualidade, contribui, ainda, com a questão da
ordenação das cidades e, consequentemente, com desenvolvimento social e
econômico, por possibilitar circular de modo eficiente e seguro, pessoas, mercadorias
e serviços.
Há anos, grande parte das cidades no Brasil vem enfrentando graves
problemas relacionados à mobilidade urbana. A população desses centros urbanos
sofre diariamente com congestionamentos, deficiência de infraestrutura e do
transporte público, falta de calçadas adequadas, longos deslocamentos pendulares,
poluição sonora e do ar, grande número de acidentes de trânsito, entre outros
transtornos.
Em reação a essa situação, o Congresso Nacional (CN) decretou a Lei
nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 – comumente chamada de Lei de Mobilidade
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Urbana (LMU) –, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana
(PNMU). Trata-se de importante marco legal na gestão de políticas públicas urbanas,
revestido do propósito de contribuir para o enfrentamento desse quadro que assola as
cidades brasileiras. Entre outros dispositivos, a Lei nº 12.587, de 2012, estabelece
que o Plano de Mobilidade Urbana (PMU) é o instrumento de efetivação dessa política
(BRASIL, 2012).
O PMU é o recurso de que dispõe os gestores públicos municipais para
melhor conciliar as necessidades de deslocamento das pessoas com as
possibilidades que o sistema de mobilidade oferece. Nos planos, devem ser
contempladas questões relacionadas ao transporte urbano, como a priorização dos
modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e do transporte coletivo
sobre o transporte individual motorizado, a acessibilidade, a equidade no uso do
espaço público de circulação, vias e logradouros, entre outras.
Apesar da importância do PMU para o município, o que, em tese
dispensaria uma imposição legal, a Lei nº 12.587, de 2012, estabelece que os
municípios com mais de 20 mil habitantes, bem como todos aqueles obrigados a
elaborar plano diretor – exigência imposta pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001,
denominada Estatuto da Cidade, devem elaborar o PMU, integrado e compatível com
os respectivos planos diretores, os quais devem considerar as particularidades locais,
explorar as potencialidades de cada situação e desenvolver medidas para minimizar
os seus impactos negativos (BRASIL, 2012).
Como forma de pressionar e/ou estimular o gestor municipal a promover
a elaboração dos planos, a Lei de Mobilidade Urbana condiciona a destinação de
recursos orçamentários federais a serem aplicados em mobilidade urbana nos
municípios à elaboração do PMU. Originalmente, foi concedido prazo até abril de 2015
para que os planos de mobilidade fossem integrados aos planos diretores.
De 2015 a 2016, a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana (Semob),
do Ministério das Cidades, efetuou levantamento junto aos 3.341 municípios e ao
Distrito Federal, obrigados por lei a elaborarem os respectivos PMUs, sobre o
andamento do processo de elaboração dos referidos planos. Desse universo, apenas
174 municípios e a Capital Federal declararam ter elaborado o PMU, o que representa
pouco mais de 5% do total. Ante a baixa adesão por parte dos municípios, a Lei nº
12.587/2012, foi sucessivamente alterada e esse prazo foi prorrogado para abril de
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2019.
Situação semelhante a essa foi verificada com relação aos planos
diretores, quando o Estatuto da Cidade estabeleceu a obrigatoriedade a certos
municípios. Além da baixa adesão pelos municípios, questionou-se, à época, a
qualidade dos planos elaborados, sobretudo no que tange à superficialidade e
generalidade do conteúdo dos planos, bem como à replicação de planos de um
município para outro. Ademais, da avaliação de diversos planos diretores no tocante
ao transporte e mobilidade, constatou-se que a segurança nos deslocamentos das
pessoas havia sido negligenciada.
Em 2015, durante evento promovido pela Semob, do Ministério das
Cidades (MC, 2015), sobre como elaborar planos de mobilidade urbana, a falta de
atenção quanto à questão da segurança no trânsito também foi destacada. Ao tratar
dos temas a serem contemplados nos PMU, um dos técnicos responsáveis pelo curso
afirmou que, apesar da violência no trânsito registrada no Brasil, os PMUs que ele
havia analisado não estariam tratando essa questão com a devida atenção.
Nota-se, assim, a importância de considerar o conteúdo de PMUs
declaradamente elaborados para verificar se a questão da segurança no trânsito foi
considerada e, em caso positivo, como se deu essa abordagem. Além disso, importa
verificar se os planos guardam correspondência com as diretrizes da Política Nacional
de Trânsito (PNT), instituída pela Resolução nº 514, editada em 18 de dezembro de
2014, pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Ademais, convém diagnosticar
a aderência das medidas previstas nos PMUs com aquelas preconizadas por
especialistas em segurança no trânsito. Mostra-se, ainda, relevante traçar o perfil
desses municípios no tocante ao tema em estudo.
Apesar de as cidades brasileiras enfrentarem, há décadas, problemas
decorrentes da mobilidade e do trânsito, as políticas públicas de âmbito nacional
relativas a esses dois temas são recentes. A recém-instituída PNMU, se vê diante de
desafios complexos no processo de implantação e, assim, precisa ser amplamente
estudada.
A PNT, por sua vez, foi formalmente instituída em 2004 e, não obstante
as alterações em 2014, ainda não foram integralmente efetivadas e, portanto, também
merecem muita atenção por parte do Poder Público. Nesse contexto, os resultados
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esperados com o presente trabalho permitirão aos gestores da PNMU e da PNT, seja
no âmbito do Ministério das Cidades, com destaque para a Semob, para o Conselho
Nacional de Trânsito (Contran) e para o Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran), seja no âmbito das esferas estadual, distrital ou municipal, conhecer
melhor a realidade de alguns municípios brasileiros, no tocante à mobilidade urbana.
Ademais, os dados decorrentes do diagnóstico dos PMUs podem servir
de subsídio para técnicos e gestores públicos, bem como para empresas e
profissionais autônomos de consultoria, no desenvolvimento do planejamento urbano,
na avaliação dos planos já elaborados, na confecção daqueles ainda não iniciados ou
em andamento, e também na adoção de medidas pela implantação de ações para
mobilidade urbana.
O problema gerador da atual pesquisa se constitui em quais os aspectos
da mobilidade urbana da cidade de Franca que possuem a capacidade de promover
o desenvolvimento socioeconômico do referido município. Questiona-se se há o
desenvolvimento do município em relação ao que é oferecido de mobilidade urbana
para a população. Em outras palavras, será que o Plano de Mobilidade Urbana de
Franca favorece o desenvolvimento do município? Indaga-se o que o Plano Diretor
(PD) reservou para o desenvolvimento da mobilidade urbana perante a infraestrutura
viária e de transporte local, no que se refere ao espaço físico programado, e se está
apto a atender as necessidades dos usuários e onde caberia a intervenção de políticas
públicas mais eficientes.
Deste modo, considerando-se que o intenso fluxo de pessoas e de
mercadorias sempre esteve relacionado ao desenvolvimento sócio econômico, o
objetivo geral do presente estudo é:
Diagnosticar a mobilidade urbana no município de Franca, e as suas
políticas públicas com o interesse de perceber a sua capacidade de promover o
desenvolvimento socioeconômico do referido município.
Desta forma, como objetivos específicos do trabalho de pesquisa dessa
dissertação propõe-se:
a) Verificar se o preconizado no Plano Diretor e PMU do município
condiz com o Plano Nacional de Mobilidade Urbana e, se houve a
efetiva implantação no município;
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b) Apresentar ações sugestivas de mobilidade urbana, baseadas em
implantações consideradas positivas em algumas cidades de médio
porte;
c) Verificar a relação entre a mobilidade urbana com o desenvolvimento
socioeconômico do município.
Como metodologia, intencionou-se realizar uma pesquisa básica a fim
de gerar conhecimentos novos para avanço da ciência sem aplicação prática prevista,
com pesquisa exploratória tendo objetivo de proporcionar maior familiaridade com o
tema (levantamento bibliográfico, análise de exemplos e estudos de caso). Foram
utilizados sites eletrônicos, livros, dissertações, teses e artigos científicos referentes
ao tema meios de transporte e mobilidade urbana sustentável, elencando ações e
projetos públicos e privados que estão sendo desenvolvidos, e implantações que já
obtiveram resultados, nacional e internacionalmente. A sequência do Procedimento
Metodológico destaca a característica da área de estudo (cidade de Franca/SP).
Descreve a coleta de dados documentais e de diferentes cidades; apresenta o
instrumento da coleta, o método de análise, o diagnóstico como foco do estudo.
O trabalho se encontra estruturado a partir da introdução, que apresenta
o tema desenvolvido, contextualizando os planos de mobilidade urbana no âmbito da
PNMU e delimitando o problema da pesquisa à ótica da segurança no trânsito. Em
seguida, estão as propostas dos objetivos a serem alcançados com o
desenvolvimento da pesquisa e, por fim, ressaltam-se a justificativa e a relevância do
estudo, tanto para os atores envolvidos com as políticas de mobilidade e de trânsito,
quanto para o meio acadêmico.
A Revisão Teórica se encontra dividida em cinco seções. A primeira
aborda

o

Espaço

e

o

(Des)ordenamento

Urbano,

contemplando

breve

contextualização sobre aspectos interessantes que impactam negativamente as
grandes cidades em decorrência da mobilidade urbana mal planejada. Logo em
seguida, são discutidas questões do transporte urbano, designando-o em uma
posição avançada na lista dos maiores desafios globais, haja visto que mais que
metade da população mundial hoje vive em cidades. Reforça-se que na América
Latina e Caribe, são 80%, e no Brasil, 85%, cuja tendência é aumentar.
A segunda seção traz o conceito de mobilidade e desenvolvimento
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urbano, um tema que vem sendo repensado e discutido com recorrência nos debates
urbanos atuais, abordado como algo para além da simples referência à locomoção,
mas sobre o futuro do país e, principalmente, de suas metrópoles, notadamente em
razão de seus efeitos no ambiente urbano, não mais apenas como uma técnica da
engenharia, mas também por sua função social.
A terceira seção trata ainda de questões da Formação da Política Pública
de Mobilidade Urbana, com foco no Plano Diretor, reiterando que a partir da
Constituição Federal de 1988 (CF/88), as temáticas da política urbana e da gestão
das cidades no Brasil saíram do anonimato e ganharam destaque em diversas esferas
institucionais, políticas e sociais, com fortalecimento do município, que passou a ser
um dos entes federativos conjuntamente com os estados e a União, e cuja autonomia
foi ampliada política, administrativa e financeiramente. Nos artigos 182 e 183 da CF,
foram definidas as diretrizes básicas para a política urbana brasileira, assim como a
obrigatoriedade de algumas cidades em aprovar um plano diretor. Em 2001, esses
artigos foram regulamentados por meio da instituição da Lei Federal n. 10.257,
conhecida como Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001).
A quarta seção aborda o Ordenamento Territorial e o Plano de
Mobilidade Urbana. A quinta seção discorre sobre as Cidades Inteligentes ou Smart
Cities, oferecendo explanações sobre o planejamento das cidades em relação à
elaboração do PMU. O capítulo 4 discorre sobre a caracterização da área de estudo,
isto é, a cidade de Franca. Os capítulos 5 e 6 apresentam o PDF e o PMUF,
respectivamente. O capítulo 7 apresenta os resultados do estudo. O referido capítulo
trata os resultados encontrados na pesquisa e, a partir deles foram elaborados dois
subcapítulos que disponibilizam propostas de intervenções tanto nos sistemas viário
de trânsito quanto no sistema das ciclovias.
Espera-se que os resultados da pesquisa possam contribuir para o
fortalecimento da atuação do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento
Regional (PPGDR) no âmbito da temática da Mobilidade Urbana no meio acadêmico,
sobretudo, no tocante ao diagnóstico de conteúdo dos PMU. Dada a carência de
estudos relacionados ao diagnóstico de conteúdo dos planos de mobilidade urbana, o
tema proposto incita novas pesquisas, referentes ao emprego de ferramentas
estatísticas e modelos analíticos, e novas abordagens temáticas, tais como gestão
democrática e participação social, acessibilidade, sustentabilidade, entre outras.
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2

REVISÃO TEÓRICA

No presente capítulo são apresentados os temas e conceitos
selecionados pelo pesquisador para formar o arcabouço teórico que fundamentou o
desenvolvimento da pesquisa.

2.1

ESPAÇO E O (DES)ORDENAMENTO URBANO

Conforme Medeiros e Griggio (2019), o espaço urbano já se incorporou
como um dos temas mais discutidos ao longo da história, muitas são as teorias,
estudos, metodologias aplicadas ao meio urbano, sempre visando promover o
desenvolvimento eficiente desse espaço. Porém, frequentemente, surge a indagação:
o que seria o espaço urbano? Diferentes autores já debruçaram sobre esse contexto,
Brito (2009), por exemplo conceitua o espaço urbano considerando-o extremamente
diversificado, tanto devido à localização das funções – sejam elas complementares ou
exclusivas – quanto à composição social da população.
Na compreensão de espaço urbano surge a cidade, um órgão vivo que
está em constante transformação e movimento, portanto não se pode avaliar, ou
planejar a cidade sem antes entender todos os elementos que integram a mesma. Os
elementos físicos constituem a camada onde se desenvolvem as características de
uma sociedade, basicamente a cidade possui características físicas, sociais, culturais,
políticas e econômicas, portanto todos esses componentes, necessitam de uma
atenção, antes de se executar uma ação dentro da cidade (SANTOS & FERREIRA,
2015).
Esses elementos interagem diretamente na dinâmica de uso e
ocupação, e modelam o tecido urbano conforme avançam os proveitos econômicos e
sociais. Destaca-se, entretanto, que por diversas razões (políticas públicas,
especulação do capital, investimentos públicos e privados), formam-se núcleos
urbanos distintos uns dos outros.
Paula e Bartelt (2016), autores da obra “Mobilidade urbana no Brasil:
desafios e alternativas”, publicado em 2016, abordam aspectos interessantes que
impactam negativamente as grandes cidades em decorrência da mobilidade urbana
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mal planejada. Inicialmente, os autores citados, trazem suas contribuições sob um
ponto de vista individualizado, na apresentação e na introdução, respectivamente.
Para esses autores, o transporte urbano está em posição destacada na
lista dos maiores desafios globais, pois de acordo com o autor, mais que metade da
população mundial hoje vive em cidades. Na América Latina e Caribe, são 80%, e no
Brasil, 85% e a tendência é aumentar. As grandes cidades deste continente estão
organizadas em torno do transporte individual por carro. Em escala global, a indústria
automobilística é uma das maiores forças lobistas nos projetos dos governos. A
prioridade pelo carro aparentemente não conhece cor política (PAULA; BARTELT,
2016).
Ainda conforme os autores, acima mencionados, foi o governo
progressista do Partido dos Trabalhadores (PT) do presidente Lula que incentivou a
expansão automobilística nas grandes cidades brasileiras. Entre os anos 2001 e 2013,
no Rio de Janeiro, a frota cresceu em 73%, alcançando um excesso de carros que
congestiona a malha viária das regiões metropolitanas.
De maneira compacta, os donos dos carros, os que dependem do
transporte público, os ciclistas e os pedestres sofrem com esta desorganização
urbanística generalizada. Reconhecer esse tipo de problema não constitui nenhuma
novidade; o que consegue surpreender, no entanto, é que apesar do caos
apresentado, o paradigma não se altera (PAULA; BARTELT, 2016).
No entanto, a reprodução urbanística da desigualdade social organiza
as regiões metropolitanas de forma sempre parecida, ou seja, em relativamente
pequenas áreas centrais da cidade concentram-se os postos de trabalho, as
instituições de poder, econômicas e culturais, os bons colégios, as moradias de
qualidades, as áreas de lazer, portanto todas as formas de capital financeiro,
industrial, social, simbólico. É exatamente neste local onde moram as classes médias,
ou, para ser mais exato hoje em dia, as velhas classes médias. As novas classes que
vão surgindo, assim como as demais já existentes, consideradas de baixa condição
financeira, moram nas vastas e distantes áreas periféricas. Essa grande maioria, é
forçada diariamente a se deslocar das suas moradias periféricas aos bairros centrais
para trabalhar (PAULA; BARTELT, 2016).
Esta estruturação do espaço, se é retratada estratificação social, não é

22
de forma alguma dada ou inevitável. Antes, é fruto de uma decisão ou omissão
política. Organizar o transporte de acordo com as necessidades da maioria dos seus
habitantes nunca foi prioridade dos governos municipais.
No Rio de Janeiro foram realizadas melhorias em função da Copa do
Mundo e dos Jogos Olímpicos, porém, no discurso legitimador da cidade olímpica, e
de outras cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, os supostos benefícios para a
população na área do transporte público ocuparam um lugar de destaque. No entanto,
evidenciaram-se mais uma vez as limitações da prática política urbanística. Fez-se o
necessário para ligar os centros esportivos aos grandes hotéis e aos aeroportos, e
pouco ou nada mais. A ruína do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no centro da cidade
de Cuiabá é emblema visível desta falha política, assim como, de forma invisível
(porque a sua construção nunca sequer começou) a linha 3 do metrô do Rio de Janeiro
que ligaria os municípios de São Gonçalo e Niterói ao Rio de Janeiro (PAULA;
BARTELT, 2016).
Os sistemas BRT (Bus Rapid Transit, sistema com faixas exclusivas de
ônibus) certamente são melhorias, mas míopes frente aos desafios. O metrô continua
sendo a melhor opção, sendo independente dos congestionamentos na malha viária
(o BRT, apesar das faixas “exclusivas”, não o é), podendo ser operado com energia
de fontes renováveis e tendo uma capacidade muito superior a qualquer ônibus BRT,
além de ter um número muito menor de acidentes e andar a uma velocidade média
maior. Curitiba, objeto de análise de um dos textos a seguir, já foi “cidade-modelo” de
transporte público, internacionalmente celebrada, por causa dos seus BRTs.
Continuando ainda na esteira da mobilidade urbana, Paula e Bartelt
(2016) apontam alguns problemas em quatro cidades brasileiras: São Paulo, Rio de
Janeiro, Belém e Curitiba. Essas cidades possuem características próprias em relação
ao tema abordado, porém, simultaneamente dialogam entre si, evidenciando os
desafios consideráveis que no Brasil, governo e sociedade devem enfrentar.
São Paulo possui interesses de grupos políticos e econômicos
poderosos envolvidos nos processos de urbanização da cidade, em alianças entre
setor imobiliário e empresários do transporte. A cidade mais rica do país conta com
uma frota de cerca de 8 milhões de veículos, entre carros, motos, caminhões e ônibus.
Os congestionamentos gigantescos passaram a ser uma das marcas da cidade e
exemplificam esse número. Mas, simultaneamente, os autores apontam indícios de
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uma mudança de mentalidade, que está presente no crescimento do número de
pessoas que afirmam que deixariam de usar carro se o transporte público tivesse
melhor qualidade. Também houve um aumento nas viagens não-motorizadas.
Curiosamente, o segmento de renda mais baixa fez um movimento oposto, com
aumento de viagens motorizadas e de veículo individual (PAULA; BARTELT, 2016).
A cidade do Rio de Janeiro recebeu investimentos pesados nos últimos
anos devido aos megaeventos. A Copa do Mundo de Futebol e Jogos Olímpicos,
Conferência da ONU sobre Meio Ambiente (Rio +20), Jogos Mundiais Militares,
Jornada Mundial da Juventude, marcaram suas passagens pelas cidades brasileiras
e encheram de expectativa a população local com as promessas de legados. Nos
discursos de autoridades de governo a ênfase na melhoria da mobilidade urbana, com
a adoção de novos sistemas de transporte, construção de vias e viadutos e
reconfiguração da malha metro ferroviária foram uma constante. Cerca de R$ 18
bilhões foram gastos com VLT, BRT, uma nova linha do metrô e obras em vias e
estações de trem.
Um panorama dos problemas de mobilidade urbana na cidade de Belém
do Pará, foi traçado explicitando também suas consequências para a região
metropolitana. Propostas de intervenção foram sugeridas no sentido de refazer,
historicamente, os caminhos dos planos e políticas para a cidade. Apesar da região
metropolitana estar na Amazônia, localização da maior bacia hidrográfica do planeta,
o modal fluvial não está inserido na resolução do transporte público (PAULA;
BARTELT, 2016).
A cidade de Curitiba já foi considerada como um exemplo de mobilidade
urbana para o mundo, especialmente por conta da criação dos BRTs na década de
1970. Há maior circulação de automóveis por habitante do que em qualquer outra
capital brasileira, e o sistema de transporte público há tempos deixou de ser funcional
e suficiente para a demanda. O modelo de integração entre a cidade e a periferia da
região metropolitana, constituída por outros municípios, começou a ruir. O BRT em
Curitiba, pioneiro no Brasil, nasceu como uma solução provisória, dada que as
diversas propostas elaboradas para instalar modalidades sobre trilhos não se
realizaram, devido a alegada falta de financiamento, a qual associou-se – se não foi
anterior e determinador desta – à falta de uma visão de longo prazo, de vontade
política, de consciência ecológica (RIBEIRO, 2014).
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Chegado até aqui, os argumentos apresentados reafirmam a relevância
temática para a agenda de respeito aos direitos. Mais do que simples deslocamentos
pela cidade, a mobilidade urbana envolve qualidade de vida, uma outra apropriação
do espaço público, revalorização da cidade, além de outros aspectos.
Exemplos de soluções para a diminuição de congestionamentos no
centro da cidade chegam de Londres e Cingapura que adotaram o pedágio urbano. O
compartilhamento de veículos (carsharing) também é outra das soluções, pois permite
aos usuários utilizarem uma combinação de meios de transporte em vez de depender
apenas do automóvel. Em geral uma alternativa traz contradições, mas ao mesmo
tempo pode inspirar respostas e soluções mais adequadas para cada usuário
(RIBEIRO, 2014).
Existem aspectos relevantes para análise desse panorama, como os
desafios de acessibilidade para as pessoas com deficiência, o significado do
florescimento do ativismo urbano ligado ao tema da mobilidade, a insegurança das
mulheres nos meios de transporte, o potencial do uso das bicicletas como alternativa
nas cidades e os projetos das smart cities.
Os movimentos sociais e coletivos urbanos ligados à pauta da
mobilidade exigem transporte público de qualidade e tarifas mais justas, alguns
inclusive a tarifa zero, além do comprometimento dos governos para que essa pauta
não fique restrita às soluções advindas da tecnologia e sim focadas nas necessidades
dos cidadãos. Essas ações significa não apenas apostar no transporte de massa,
necessário e urgente no Brasil, mas também em promover mudanças que contribuam
para uma população mais saudável, como o uso da bicicleta, uma alternativa
ambientalmente correta (RIBEIRO, 2014).
O movimento pelo uso da bicicleta cresce nos grandes centros
brasileiros e exige a construção de ciclovias e um reposicionamento das políticas de
governo. Políticas públicas de transporte de massa devem ser vistas como políticas
sociais, pois diminuem as desigualdades e levam qualidade de vida, além de
movimentarem a economia, devido aos investimentos envolvidos na cadeia produtiva.
De acordo com Reis (2015), Amsterdã, capital da Holanda, o ciclismo é
uma característica essencial da cidade. Cerca de metade da população utiliza a
bicicleta, como resultado de décadas de investimento em infraestrutura para viabilizar
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esse meio de transporte. A cidade conta com mais de 400 km de ciclovias bem
sinalizadas e com bicicletários, por exemplo, só na Estação Central, o bicicletário
comporta mais de oito mil bicicletas. Além disso, elas podem ser transportadas nas
redes ferroviária e metroviária. Na cidade existe o bike-box, em vias compartilhadas,
onde as bicicletas esperam o semáforo abrir à frente dos carros, o que resulta em
maior segurança (REIS, 2015).
Hoje, em várias cidades do mundo, como Paris, Bruges, Bogotá, o uso
da bicicleta está disseminado. Em Paris, mesmo onde não há ciclovias, a bicicleta
convive em harmonia com outros meios de transporte: ônibus e automóveis. O sistema
de transportes urbanos de Bogotá, na Colômbia, chamado de Transmilenio, propõe a
implementação de bicicletários nos terminais de corredores de ônibus (BRT) e possui
uma rede cicloviária de 340 km, com previsão de chegar a 500 km (RIBEIRO, 2014).
De acordo com a autora citada acima, cidades de grande e médio porte
adotaram a bicicleta, com a criação de infraestruturas apropriadas, como ciclovias,
ciclofaixas (faixas separadas das vias para circulação de bicicletas), passeios
compartilhados, rotas cicláveis, sinalização, sistema de aluguel de bicicletas a baixo
custo e bicicletários nas estações de metrô ou trem e em edifícios de uso público e
privado (RIBEIRO, 2014).
Em Copenhague, existem semáforos exclusivos para ciclistas. Se a
velocidade for constante, de 20 km/h, o ciclista pega a onda verde – todos os
semáforos abertos. E quando um trem do metrô sinaliza acessibilidade a bicicletas,
significa que possui um lugar apropriado para encaixar a bicicleta dentro do trem, de
maneira que ocupe pouco espaço e não atrapalhe os outros passageiros. Em muitas
cidades europeias são utilizadas as “Zonas 30”, que são áreas dentro de bairros onde
a velocidade máxima permitida é de 30 km/h. Essa medida permite que a
concentração do fluxo mais intenso de veículos ocorra em avenidas no entorno e
garanta a segurança para ciclistas e pedestres no interior dessas áreas (RIBEIRO,
2014).
Em Buenos Aires, a prefeitura tem incentivado o uso de bicicletas, com
a implantação de 90 km de ciclovias. Muitos moradores estão trocando o ônibus e o
metrô pela bicicleta.
A cidade de Nova York (USA) em 2008, através do Departamento de
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Transportes local apresentou o projeto Ruas Sustentáveis (Sustainable Streets): um
plano com 164 ações voltadas para a política de transportes da cidade. As mudanças,
sobretudo, relacionadas ao ciclismo ganharam mais corpo em 2009, quando uma
parte da Times Square, no coração da cidade, passou por uma profunda reforma
voltada para a priorização do pedestre e do ciclista, tornando-se uma área livre de
automóveis. Além disso, houve aumento da infraestrutura ciclo viária e a introdução
do sistema BRT em alguns bairros (REIS, 2015).
Portland, também cidade norte-americana implantou o conceito de
“Bairro de 20 minutos”, segundo o qual trabalho, escolas, centros comerciais,
hospitais, restaurantes e centros de lazer e entretenimento estão a menos de 20
minutos de caminhada das casas, reduzindo os grandes deslocamentos e permitindo
que as pessoas façam tarefas cotidianas a pé ou de bicicleta. O resultado é a
valorização dos negócios e das comunidades locais, o desestímulo ao uso de
automóveis e uma melhoria na qualidade de vida e do ar da cidade (REIS, 2015).
Em cidades da China, Índia e Bangladesh, a bicicleta se consolidou
como meio de transporte importante. Na Europa e nos Estados Unidos, o sistema de
bicicletas públicas de Paris vem sendo usado como modelo para outros semelhantes.
“O sistema francês, chamado Velib, tem um posto de autoatendimento para locação
de bicicletas a cada 350 metros, a preços baixos” (BOARETO, 2009, p. 27).
A figura 1 abaixo mostra o fluxo de um trânsito bastante organizado.
Figura 1: Sinergia entre ciclistas e pedestres no trânsito.
Figura 1: Sinergia entre ciclistas e pedestres no trânsito.

Fonte: Reis (2015).
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A figura 1 acima mostra pedestres e ciclistas transitando nas faixas
demarcadas, bicicletas em sentido correto e ruas bem sinalizadas.
A integração da bicicleta com outros meios de transporte público, como
ônibus, trem e metrô, possibilita eficiência na mobilidade, com diminuição do tempo
gasto nos percursos e otimização do uso dos outros meios integrados. Além de
diminuir os congestionamentos, já que o carro ocupa dez vezes mais espaço do que
a bicicleta. A adoção da bicicleta com um sistema cicloviário proporciona maior
facilidade de locomoção, redução dos níveis de poluição sonora e atmosférica,
melhoria na saúde pública e diminuição de custo e tempo dos deslocamentos
(RIBEIRO, 2014).
Segundo Boareto (2009, p. 29), um plano cicloviário tem como objetivo:
Integrar a bicicleta aos demais meios de transporte; criar uma forma de
deslocamento rápida, ágil e barata; propor um elemento de reestruturação
urbana. [...] Consiste em um processo de planejamento, implantação e gestão
de um sistema cicloviário. Necessário também prever a implantação de
infraestrutura (construção de ciclovias, ciclofaixas, implantação de rotas
cicláveis, integração com o sistema de transporte coletivo); a promoção da
segurança, por meio da utilização de sinalização específica e de programas
educacionais para ciclistas e motoristas; estimular o uso, por meio de
campanhas, e desenvolver ações facilitadoras, como o aluguel de bicicletas;
articular-se com a política ambiental.

Além disso, no caso dos conjuntos urbanos tombados, o uso da bicicleta
deve ser estimulado, com rotas específicas e bem sinalizadas, inclusive, sugerindo
roteiros para visitação.
No Brasil, o uso da bicicleta como meio de transporte urbano vem
aumentando nos últimos anos. Em 2001 foram contabilizadas 60 cidades com 250 km
de ciclovias; e 279 cidades com 2.505 km, em 2007. Inicialmente, o sistema de
bicicletas públicas do Rio de Janeiro, chamado de “Solução Alternativa de Mobilidade
por Bicicleta – SAMBA, foi uma iniciativa da prefeitura municipal que pretendeu fazer
da bicicleta um meio de integração entre ônibus, trem e metrô” (BOARETO, 2009, p.
34).
O sistema passou a se chamar Bike Rio e foi implantado e operado por
uma empresa privada. O projeto conta com 60 estações e 600 bicicletas, distribuídas
nos bairros de Copacabana, Ipanema, Leblon, Lagoa, Jardim Botânico, Gávea,
Botafogo, Urca, Flamengo e Centro. Ele é composto de estações conectadas a uma
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central de operações via wireless, alimentadas por energia solar, onde os usuários
cadastrados podem retirar uma bicicleta, utilizá-la em seus trajetos e devolvê-la, na
mesma ou em outra estação. Agora, está presente também no Parque Madureira, com
quatro estações (RIBEIRO, 2014).
Esse sistema, que é uma parceria de prefeituras com uma empresa
privada e o Banco Itaú, já implantou as estações de bicicletas de aluguel em várias
cidades: Petrolina, São Paulo (Bike Sampa), Recife, Caruaru, Lavras, São José dos
Campos, Guarulhos, Sorocaba, Araucária e Porto Alegre. Sorocaba implantou 106 km
de ciclovias e o número de bicicletas já se tornou quase igual ao de carros. As ciclovias
são protegidas por grades e canteiros, sinalizados e iluminados. É possível atravessar
a cidade toda sem sair da via exclusiva. E existem 19 estações de empréstimo de
bicicletas (RIBEIRO, 2014).
Na Região Metropolitana de São Paulo, a integração com o transporte
público é praticada no bicicletário da Associação dos Condutores de Bicicleta de Mauá
– ASCOBIKE, que se localiza ao lado da estação de trem de Mauá. Para chegar até
o centro de São Paulo, cerca de dois mil ciclistas utilizam a bicicleta, depois o trem e,
em seguida, o metrô. A motivação da população local é a economia de tempo e
dinheiro, mas no caso há riscos, pois não disponibilizam de ciclovias para os trajetos
até a estação de trem (RIBEIRO, 2014).
Em Rio Branco, no Acre existe 100 km de ciclovias e ciclofaixas para
atender uma população de 350 mil habitantes. Assim como Porto Alegre, Goiânia e
Belo Horizonte, Rio Branco possui um plano cicloviário e tornou-se a única cidade a
investir em infraestrutura cicloviária antes de ter problemas de mobilidade. A partir
dessa infraestrutura, a população passou a se apropriar das vias e de espaços
públicos, o que contribuiu para a segurança pública aumentar. Além de ter uma
ciclovia iluminada e sinalizada no canteiro central de uma importante avenida que
recebe 500 ciclistas diariamente em horários de pico, Rio Branco transformou o
Parque da Maternidade, na região central, em um grande parque linear. Dele saem
vários ramais de parques lineares, com ciclovias e ciclofaixas que são alternativas ao
acesso às grandes avenidas (RIBEIRO, 2014).
Nesse sentido, é urgente e necessário trabalhar para superar a cultura
do automóvel. Paula e Bartelt (2016) enfatizam a reflexão sobre as principais
mudanças ocorridas no tema da mobilidade no Brasil, ressaltando como a cultura do

29
automóvel ainda é forte e promovida pelo estado brasileiro. O aumento do tempo
médio de deslocamento nas regiões metropolitanas de 38,1 para 43,3 minutos nos
últimos 10 anos demonstra a saturação dos meios existentes contemporâneos.
Entretanto, a população experimenta soluções para seus problemas
cotidianos e uma das principais foi o uso da motocicleta, o que gerou seu crescimento
nas periferias das cidades. Apesar de mais barata e ágil para o deslocamento, a
motocicleta vulnerabiliza o usuário, o que se traduziu em 12.480 pessoas envolvidas
em acidentes de moto no Brasil em 2012. Mas os autores também ressaltam o
investimento do governo em novos projetos, como os BRTs, VLTs e extensão das
linhas de metrô em algumas cidades (PAULA; BARTELT, 2016).

2.2

A MOBILIDADE E O DESENVOLVIMENTO URBANO

Pero e Stefanelli (2015) conceituam mobilidade urbana como sendo um
atributo relacionado aos deslocamentos realizados pelos indivíduos em suas
atividades de estudo, trabalho, lazer e outras nas áreas urbanas. Sob essa ótica, fica
evidente o papel central das cidades, como lócus das diversas relações de troca de
bens e serviços, cultura e conhecimento entre seus habitantes, o que só e viável se
atendidas as condições mínimas adequadas de mobilidade para a população.
Mobilidade é um tema que vem sendo repensado e discutido com mais
frequência nos debates urbanos atuais, sendo abordado como algo para além da
simples referência à locomoção. No Brasil essa temática tem estado cada vez mais
presente no debate sobre o futuro do país e, principalmente, de suas metrópoles,
notadamente em razão de seus efeitos no ambiente urbano, não mais apenas como
uma técnica da engenharia, mas também por sua função social. O princípio de
equidade faz-se então como peça-chave nessa discussão, sendo compreendido como
um importante fator atual de ponderamento da eficácia de políticas urbanas, obrigando
a repensar estratégias e ações para uma cidade mais sustentável, fazendo-nos
questionar o que pode ser feito hoje para termos uma cidade melhor no futuro (SILVA,
2016).
Os debates sobre o direito à cidade, entendido como o usufruto
equitativo das cidades e seus equipamentos e serviços, dentro dos princípios da
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sustentabilidade e da justiça social, não estão mais desvinculados do conceito de
mobilidade urbana, pelo contrário, este está cada vez mais contido naquele, enquanto
uma condição inarredável de participação no mundo urbano (INSTITUTE FOR
TRANSPORTATION AND DEVELOPMENT POLICY - ITDP, 2016).
Para além do movimento físico, a mobilidade urbana torna-se também
uma ferramenta de justiça social, uma vez que a distribuição espacial dos serviços,
equipamentos e atividades urbanas normalmente distam dos locais de moradia da
maioria da população - fato que se agrava para as parcelas de menor renda. Desta
forma é que as políticas públicas de mobilidade urbana e transportes coletivos vêm se
orientando cada vez mais pela ideia de equidade, levando assim a um repensar da
própria ideia de mobilidade, e, por conseguinte, da ideia mesmo de transporte (SILVA,
2016).
Assim, percebe-se que a mobilidade urbana deve ser compreendida
enquanto conjunto de meios necessários para permitir aos grupos sociais, às
empresas e aos indivíduos o acesso à multiplicidade de serviços, equipamentos e
oportunidades que a cidade oferece a todos os cidadãos, de forma tal que os destinos
sejam alcançados em condições de segurança, comodidade, de forma autônoma e
rápida, tendo à disposição as diversas alternativas de deslocamentos, como o
caminhar, o uso de bicicletas, veículos particulares, sistemas de transportes públicos,
bem como a busca por soluções acessíveis e de eficácia máxima, além de reduzir a
dimensão dos deslocamentos (FREITAS, 2012).
Gomide (2006) e Pontes (2010) propõem a necessidade de
considerarmos a complexidade das atividades econômicas e sociais presentes nos
espaços urbanos enquanto fatores estruturantes e condicionantes da mobilidade
urbana.
O termo mobilidade urbana se ampliou, “passando a envolver aspectos
socioeconômicos relativos ao modo de vida nas cidades, ligando as oportunidades
geradas pelo acesso aos meios de transportes para o trajeto casa trabalho e aos
serviços de saúde, educação, cultura e lazer” (MIHESSEM; PERO, 2013, p. 64).
A mobilidade urbana pode ser definida enquanto o conjunto de
condições sociais, políticas econômicas e culturais que interferem na dinâmica
daqueles que se movimentam pelos espaços urbanos, como pedestres, ciclistas,
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usuários de transportes públicos ou motoristas de automóveis particulares
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010).
Nota-se assim que a ampliação do sistema viário assume grande
importância e as administrações municipais dedicam uma parcela enorme de seus
esforços e recursos para a sua expansão, que adquire dinâmica própria e se
transforma em um fim em si, com grandes obras que se justificam individualmente.
O planejamento e a execução de obras normalmente são feitos por distintos
órgãos da administração pública, reforçando o atual modelo de pensar as
cidades. Partem do pressuposto de que a cidade não tem limites para sua
expansão, que o transporte coletivo ou o individual superam os eventuais
obstáculos e que todos os habitantes terão, um dia, um automóvel (FREITAS,
2012, p. 39).

O entendimento da mobilidade urbana no âmbito de uma cidade passa,
necessariamente, pela consideração dos elementos que integram a participação da
infraestrutura, dos equipamentos urbanos, dos serviços, das regras e das
normatizações emanadas pelas instituições públicas e privadas que interatuam para
permitir o movimento de bens e pessoas de acordo com seus desejos e necessidades.
Ou seja, a mobilidade urbana abarca outros elementos, além dos fatores restritos aos
deslocamentos, aos meios de transportes e à infraestrutura viária (RESENDE;
MACHADO, 2016).
No caso brasileiro, a necessidade de uma compreensão mais
aprofundada e sistêmica dos problemas ligados à circulação e ao transporte urbano
mantém estreita relação com o acelerado processo de urbanização ocorrido no país
e na permanência de característica típicas do subdesenvolvimento.
Souza e Pasqualetto (2013) inferem que foi neste contexto, marcado
pela expansão dos centros urbanos e pela ausência de efetivação de políticas urbanas
voltadas para as questões de mobilidade urbana e circulação, que evidenciou a
estruturação de um quadro marcado pelo agravamento dos problemas de trânsito e
mobilidade, que passaram a coexistir e a impactar negativamente a rotina daqueles
que necessitam transitar e se locomover pelos espaços das cidades.
Diante desta situação, percebe-se a ineficácia de abordagens focadas
apenas em elementos ligados à concepção de transporte e circulação, pois estes
elementos se relacionam com fatores múltiplos presentes em nossos espaços
urbanos. A urgência e a magnitude dos problemas que envolvem a mobilidade urbana
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nos médios e grandes aglomerados urbanos do Brasil contribuíram sobremaneira para
colocar esta problemática no âmbito dos espaços normativos e de regulamentação
das políticas públicas destinadas à solução dos crescentes problemas ligados ao
transporte urbano, à circulação e à mobilidade (RESENDE; MACHADO, 2016).
Frente a um cenário caracterizado pela tendência ao agravamento da
crise de mobilidade urbana em vários pontos do país, a Lei nº 12.587/2012, em seu
art. 24, §1º, juntamente com art. 41 do Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001),
estabelece a obrigatoriedade de implementação dos Planos de Mobilidade em todos
os municípios com mais de 20 mil habitantes ou integrantes das regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas ou que façam parte de áreas de especial
interesse turístico ou que estejam compreendidos por áreas de influência de
empreendimentos ou atividades com significativos impactos ambientais ou estejam
incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou
hidrológicos correlatos (RESENDE; MACHADO, 2016).
Diante do exposto, percebe-se que o tema mobilidade urbana vem
ganhando força nos debates que ocorrem nos mais variados setores da sociedade,
em suas dimensões política, de administração e de planejamento. Esta situação
estimula a busca por novos paradigmas, capazes de contribuir para a implantação de
um perfil de mobilidade urbana centrado nas necessidades dos cidadãos, na
sustentabilidade e na garantia de qualidade de vida das pessoas das cidades
(RESENDE; MACHADO, 2016).
O transporte é um importante instrumento de direcionamento do
desenvolvimento urbano das cidades. A mobilidade urbana bem planejada, com
sistemas integrados e sustentáveis, garante o acesso dos cidadãos às cidades e
proporciona qualidade de vida e desenvolvimento econômico. Contudo, os transportes
públicos coletivos somente gerarão atratividade suficiente para diminuir os
investimentos públicos em desenvolvimento e segurança viária e reduzir o número de
transportes particulares em circulação se oferecerem condições de qualidade e
segurança compatíveis com as classes sociais usuárias (MINISTÉRIO DAS
CIDADES, 2013).
A busca do equilíbrio econômico da atividade alia-se ao desafio de
manter a atratividade para as novas gerações. Conquistada a confiabilidade é
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necessária a promoção constante de racionalização e flexibilidade das rotas e dos
horários, a implantação de faixas seletivas, bem como de novas tecnologias para
melhoria da gestão dos serviços e da produtividade, permitindo-se maior conforto e
qualidade.
De acordo com Vasconcellos e Garcia (2008) o transporte é uma
atividade necessária à sociedade e produz uma grande variedade de benefícios,
possibilitando a circulação das pessoas e das mercadorias utilizadas por elas e, por
consequência, a realização das atividades sociais e econômicas desejadas. No
entanto, este transporte implica em alguns efeitos, aos quais chamamos de impactos.
Para Vasconcellos e Garcia (2008) Mobilidade Urbana é um atributo das
cidades inerente a facilidade de deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano,
deslocamentos estes como: saúde, educação, habitação, transporte, alimentação,
lazer, dentre outras. De acordo com Vasconcellos e Garcia (2008), desenvolvimento,
em qualquer concepção, significa crescimento econômico acompanhado de melhoria
na qualidade de vida, ou seja, deve-se juntar as variáveis da composição do produto
e a destinação de recursos em vários setores da economia, no sentido de ampliar os
indicadores de bem estar econômico e social, relacionado a pobreza, desemprego,
desigualdade, condições de saúde, alimentação, educação e moradia.
Tal como preconizado por Schumpeter (1985), o passado influencia o
presente e esse influencia o futuro (intertemporalidade), as propriedades do tempo
zero não coincidem com as propriedades do tempo um, e assim sucessivamente
(irreversibilidade), de tal forma que a situação de equilíbrio no tempo zero dificilmente
será recuperada no tempo um. Neste sentido, o processo de desenvolvimento
econômico supõe ajustes institucionais e investimentos, sobretudo em infraestrutura,
com participação ativa do estado, como condições para um sistema eficiente de
produção, circulação e distribuição de bens e serviços à população. A mobilidade
urbana diz respeito a esta circulação, interferindo diretamente no modo como pessoas
e negócios se relacionam, com resultados substanciais na economia da região pelo
consequente aumento do consumo.
Na ausência de políticas públicas efetivas, o crescimento econômico
implicará maiores níveis de congestionamento devido ao aumento da frota e da
circulação de veículos. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
indicam que em apenas dez capitais brasileiras se perdem cerca de 240 milhões de
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horas anualmente em congestionamentos, conforme exemplo abaixo (IPEA, 2012).
Figura 2: Congestionamento no trânsito

Fonte: Reis (2015).

As emissões de monóxido de carbono pelos transportes urbanos foram
estimadas em mais de 123 mil toneladas por ano. Simultaneamente, a população de
baixa renda está sendo privada do acesso ao transporte público devido à baixa
capacidade de pagamento e à precariedade da oferta para as áreas periféricas. Tal
privação acarreta problemas nos deslocamentos para o trabalho, dificuldades de
acesso aos equipamentos e serviços básicos e às oportunidades de emprego, ou seja,
as condições de transporte nas grandes cidades estão se tornando também uma
barreira à inclusão social (XAVIER, 2005).
O transporte tem a segunda ou terceira participação nas emissões de
CO2 decorrentes da utilização de combustíveis fósseis e os transportes privado e
comercial são os grandes consumidores. Há indicações de que os testes realizados
mediante vias e toda infraestrutura disponível promovendo a interação entre os
deslocamentos de pessoas e bens com a cidade (BOARETO, 2008).

2.3

A FORMAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE MOBILIDADE URBANA

Honda et al. (2015) abordam que a partir da Constituição Federal de
1988, as temáticas da política urbana e da gestão das cidades no Brasil passaram a
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ocupar lugar de destaque em diversas esferas institucionais, políticas e sociais, com
fortalecimento do município, que passou a ser um dos entes federativos
conjuntamente com os estados e a União, e cuja autonomia foi ampliada política,
administrativa e financeiramente.
Nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, foram definidas
as diretrizes básicas para a política urbana brasileira, assim como a obrigatoriedade
de algumas cidades em aprovar um plano diretor (BRASIL, 1988). Em 2001, esses
artigos foram regulamentados por meio da instituição da Lei Federal n. 10.257,
conhecida como Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001).
De acordo com Maricato, Colosso e Comarú (2018), a partir de 2002,
com o início do ciclo de governos federais Lula e Dilma, houve a implementação de
políticas públicas visando diminuir as desigualdades sociais no Brasil sem, no entanto,
tocar nos fundamentos mais estruturantes e seculares da nossa formação social. Em
relação à política para as cidades, entretanto, houve forte regressão, apesar da
criação do Ministério das Cidades com seu Conselho Nacional, das Conferências
participativas Municipais, Estaduais e Federais, um arcabouço legal urbanístico
inovador.
A prioridade dada ao automóvel pela política de desoneração tributária
fez com que o número de veículos individuais aumentasse desproporcionalmente ao
crescimento populacional, impondo um alto custo econômico, social, ambiental e na
saúde. Reforçou-se o paradigma do denominado ‘rodoviarismo’. Em 2014, os
investimentos públicos com mobilidade eram estimados em R$ 12,1 bilhões por ano,
sendo 77% relativos ao uso dos modos individuais, sobretudo destinados à
manutenção de vias e em acidentes (MARICATO; COLOSSO; COMARÚ, 2018).
Entretanto, o transporte individual não é o que viabiliza a maior
proporção de viagens: essas se dividem entre 36% a pé, 4% de bicicleta, mais 29%
em transporte coletivo e 31% em transporte individual. Em termos de distância
percorrida, 60% do total refere-se ao transporte coletivo, 35% em transporte individual
(carro e moto).
O automóvel seguiu como uma prioridade indiscutível em termos de
investimentos públicos, ao mesmo tempo que gera o maior impacto ambiental e na
saúde pública. Além disso, não é o meio mais utilizado pela população, tampouco é
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mais eficiente em termos energéticos e de deslocamento. Essa ainda é uma tendência
se percebermos que, no total de viagens, a participação do transporte coletivo caiu
1,5% entre 2003 e 2014; já o transporte individual aumentou 2,2% (MARICATO;
COLOSSO; COMARÚ, 2018).
A ausência de investimentos massivos e permanentes nos sistemas de
transportes públicos, coletivos e de alta e média capacidade agravam as condições
ambientais e a saúde da população. Os benefícios do metrô para a saúde pública, em
uma metrópole como São Paulo representa uma economia anual de cerca de US$ 11
bilhões, valor suficiente para construção de cerca de 73 km de linhas de metrô
(MARICATO; COLOSSO; COMARÚ, 2018).
Nesse sentido, o investimento em transporte público de massa, como o
sistema de metrô, que possui um custo de implantação médio de US$ 150 milhões/km,
deve ser considerado não apenas viável, mas também sustentável e, por isso,
prioritário na construção de uma agenda urbana que internalize os benefícios
ambientais e sociais aos custos finais.
Fortalecer o governo local, mais próximo do território, pode ser
providencial na implementação de políticas públicas mais atentas à diversidade das
necessidades habitacionais e, ainda, no que tange aos diferentes portes e
características geográficas e ambientais de cada cidade.
Se está evidente que o rodoviarismo é um paradigma inviável e falido, é
preciso defender de uma vez por todas a prioridade ao transporte coletivo eficiente e
integrado, além do fomento dos meios de transporte não motorizados e à mobilidade
ativa. Para isso, temos a Lei Federal da Mobilidade Urbana – (LFMU) nº 12.587/2012.
Os projetos e investimentos urbanos de requalificação, projetos viários,
ferroviários, obras de usinas de geração de energia, projetos de mineração a
agronegócio precisam incorporar um critério de justiça territorial. Segundo esse
critério, por exemplo, todos os projetos de desenvolvimento local, regional ou nacional
têm que garantir a melhoria das condições de vida dos residentes do entorno que,
certamente, são e serão atingidos e sofrem inúmeros impactos tangíveis e intangíveis.
O conhecimento técnico e o teórico-crítico permite aprofundar temas
complexos e desenvolver mais detalhadamente uma agenda para as cidades, no
curto, no médio e no longo prazo. Todavia, a força social necessária à implementação
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desse projeto vem do protagonismo dos movimentos sociais, sindicatos, centros
acadêmicos, coletivos diversos, em especial aqueles participantes da democracia
direta. Já temos muitos desses situados em escolas, igrejas e centros comunitários.
Como já nos ensinara Paulo Freire, o conhecimento pode ser um instrumento de
libertação. Formular diagnósticos e propostas para as cidades com adesão popular é
um grande desafio e ajudará a combater a massacrante dominação ideológica
protagonizada pela grande mídia e em discursos oficiais conservadores.
Já está claro que, para realizar essas latências, será necessário assumir
um projeto coletivo e pactuado, com capilarização, presença na opinião pública e base
social, estruturado nessa cooperação entre movimentos sociais, entidades técnicas e
profissionais.
Os Planos Diretores não orientam, de modo geral, o investimento público
nem as principais ações do Estado no território. É muito comum que o investimento
em obras contrarie a orientação de crescimento urbano dada pelo Plano Diretor.
Constata-se, portanto, que o grande problema não está na ausência de novas leis,
mas muito mais na aplicação das existentes.
Além disso, o Estatuto da Metrópole, promulgado em 2015, poderia ser
um exemplo de lei que veio para resolver o óbvio problema da falta de integração
entre municípios e entre municípios e Estados no planejamento e gestão de Regiões
Metropolitanas (MARICATO; COLOSSO; COMARÚ, 2018).

2.4

ORDENAMENTO TERRITORIAL E PLANO DE MOBILIDADE URBANA

Ao trabalhar-se com o ordenamento territorial um passo importante é
entender o “Território”, haja vista que o conceito de ordenamento territorial antecede
o conceito de território. Para Godelier (1984, p. 107),
Território uma porção da natureza e, portanto, do espaço sobre o qual uma
determinada sociedade reivindica e garante a todos ou parte de seus
membros direitos estáveis de acesso, de controle e de uso como respeito à
totalidade ou parte dos recursos que aí se encontram e que ela deseja e é
capaz de explorar.

Já no entendimento de Santos (2011):
O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de
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coisas superpostas; o território tem que ser entendido como o território usado,
não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A
identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território
é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e
espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 2011, p. 14).

Partindo para a premissa do ordenamento territorial, a Carta Europeia
de Ordenação do Território tem sido um dos documentos oficiais de maior aceitação,
quando se trata do tema abordado e traz a seguinte definição:
[...] a tradução espacial das políticas econômica, social, cultural e ecológica
da sociedade. [...] O ordenamento do território deve ter em consideração a
existência de múltiplos poderes de decisão, individuais e institucionais que
influenciam a organização do espaço, o caráter aleatório de todo o estudo
prospectivo, os constrangimentos do mercado, as particularidades dos
sistemas administrativos, a diversidade das condições socioeconômicas e
ambientais (CONSELHO DA EUROPA, 1988, p. 9-10).

Outras definições colocam o ordenamento territorial em um sentido
estritamente voltado à ordem, no sentido de ordem de direção (MOREIRA, 2011). Ou
o ordenamento territorial como um arranjo de objetos sociais, naturais e culturais em
um sistema dinâmico (SILVA, 2011).
A tese de doutorado de Henrique (2018, p. 59) defende que as políticas
de desenvolvimento regional merece destaque tendo em vista a enorme disparidade
entre diferentes regiões do país. A divergência econômica, ambiental e cultural do
Brasil fez com que seja necessária uma visão específica para cada local quando o
assunto é o planejamento regional. Os lugares se desenvolveram de forma desigual
em todo o território nacional e com o avanço do capitalismo transnacional, as relações
de troca se intensificam fazendo com que a disparidade aumentasse.
Em meio a isso, o ordenamento territorial continua entendido como um
instrumento de planejamento e gestão onde se deve considerar a existência de
múltiplos poderes, que de forma integrada tomarão decisões. O referido documento
busca a construção de uma sociedade territorialmente ordenada, a partir de diferentes
instrumentos, promovendo um estado de bem-estar social (SILVA, 2011).
Pensando sobre a instrumentalização do processo ordenamento e
gestão, além do plano de desempenho ambiental e do sistema de gestão da qualidade
ambiental, é factível perceber a importância do ordenamento territorial e de um bom
conhecimento da dinâmica ambiental para que o processo gestor seja considerado
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pleno no que diz respeito à gestão ambiental (ALMEIDA, 2011).
Conforme Almeida (2011) os instrumentos tradicionais de ordenamento
territorial oferecem quatro formatos distintos:
Normativos: que incluem as legislações de uso e ocupação do solo, a
regulamentação de padrões de emissão de poluentes nos seus diversos
Estados.
Fiscalização: controle das atividades para que estejam dentro das normas
vigentes.
Preventivos: caracterizados pela delimitação de espaços territoriais
protegidos (parques, reservas, áreas de Mananciais, encostas declinosas),
pelas avaliações de impacto ambiental, análises de risco e licenciamento
ambiental.
Corretivos: que constituem as intervenções diretas de implantação e manutenção de infraestrutura de saneamento, plantio de árvores, formação de
praças, canteiros e jardins, obras de manutenção e coleta de resíduos, micro
bacias em curvas de nível em área de plantio e monitoramento da qualidade
da água (ALMEIDA, 2011, p. 342).

No ordenamento territorial esses instrumentos são essenciais para
estabelecer padrões físicos de qualidade urbana. Entretanto, para além disso,
observa-se a necessidade de associar, simultaneamente, novos instrumentos da
gestão ambiental urbana na estratégia win-win: de somatória de ganhos. Assim na
medida que se promove uma revitalização do espaço, se desenvolvem ações que
impactam sobre a sociedade sendo essas ações de caráter biológico (saúde física,
saúde menta, congestionamento), social (organização comunitária, cultura, oportunidades) e econômicos (produtividades, custo de vida, trabalho, negócios) (RIBEIRO
& VARGAS, 2004).
Planejamento urbano é o conjunto de ferramentas que possibilita
perceber a realidade, a fim de avaliar os caminhos para a construção de programas
que visa aprimorar os aspectos de qualidade de vida atual e futura da população
(FONTOURA, 2013).
Para que haja a realização da função social e planejamento de forma
sustentável de uma cidade, o Congresso Nacional aprovou o Estatuto da Cidade Lei
n. 10257 de 10 de julho de 2001, que no Art. 2° estabelece as diretrizes que tem por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana.
O Estatuto da Cidade norteia um conjunto de procedimentos importantes
para garantir o planejamento, com isso, pode-se dizer que o processo de
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planejamento urbano tem como propósito ordenar, articular e equipar o espaço, de
maneira racional, direcionando a malha urbana, assim como suas áreas ou zonas, a
determinados usos e funções (HONDA et al., 2015).
Esse planejamento é crucial para a configuração do espaço urbano, ou
seja, do uso do solo urbano. A partir dele é possível, avaliar, prevenir, identificar e
valorizar os processos benéficos e minimizar os aspectos negativos. Esse
direcionamento corresponde a busca por um ordenamento do território, que age
orientando políticas públicas para o desenvolvimento do território de maneira
consciente (SANTOS & FERREIRA, 2015).
Conforme Machado e Piccinini (2018), o transporte é chave para o
desenvolvimento das cidades e, paradoxalmente, é responsável por externalidades
negativas, que impactam diretamente na economia e na qualidade de vida urbana.
Com mais de 80% da população mundial vivendo em cidades e, na iminência deste
percentual atingir 91% em 2030, soluções para a mobilidade desafiam as políticas
públicas. Mobilidade tem substituído o termo transporte por transmitir a ideia de
deslocamento de pessoas e englobar, além dos sistemas de transporte, os
deslocamentos não motorizados. Essa mudança de paradigma está conectada ao
desenvolvimento sustentável, discurso hegemônico na esfera mundial.
Nas cidades europeias, Cagliari, Milão, o automóvel predomina como
meio de deslocamento, prova disso é o aumento de 34% do número de automóveis
em circulação entre 1990 e 2007. No Brasil, os números impressionam. A cada ano,
3,5 milhões de veículos novos passam a circular pelas vias urbanas e 43 mil pessoas
morrem vítimas de acidentes de trânsito. Trabalhadores perdem, em média, 42,8
minutos/dia no deslocamento casa-trabalho, em São Paulo (BRASIL, 2015).
A precariedade da infraestrutura de mobilidade brasileira veio à tona
quando o país foi sorteado, em 2007, para sediar a Copa do Mundo de 2014. Em
2008, o Brasil alinhou-se à política internacional de mobilidade através do Projeto
Apoio aos Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil, coordenado pela Secretaria de
Gestão do Ministério do Planejamento. Esse Projeto almejava a transferência de
experiências, conhecimento e consolidação dos pactos sociais dos Planos de
Mobilidade Urbana Sustentáveis das cidades europeias para as brasileiras (BRASIL,
2013).
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Em 2012, o Governo Federal promulga a Lei 12.587, que estabelece as
diretrizes

para

a

Política

Nacional

de

Mobilidade

Urbana,

centrada

no

desenvolvimento sustentável das cidades e na priorização dos investimentos federais
dos meios não motorizados e dos modos coletivos, incluindo a regulação dos serviços
e da política tarifária.
Além de estar integrado ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
(PDDU), o PMU deve apresentar as ações para materializar os objetivos e metas que
pretendem resolver os problemas e as necessidades da população, identificados
através de diagnósticos e da participação dos atores sociais (OLIVEIRA, 2012).
Também deve contemplar os prazos, especificar as fontes de aporte financeiro, bem
como discriminar os indicadores que possibilitarão o monitoramento das ações
(WEFERING et al., 2013).
Apesar do auxílio técnico ofertado pelo Ministério das Cidades (MC), a
complexidade da elaboração do PMU exige uma perícia que a maioria dos técnicos
municipais das médias e pequenas cidades não possui, o que repercute na baixa
proposição realizada pelos municípios. Em abril de 2015, fim do prazo para entrega
do PMU, apenas 30% das cidades haviam entregado seus PMUs (BRASIL, 2015).
Das cidades que possuem o plano, 69% são capitais, indicando a dificuldade de
atender a essa demanda pelos municípios menos estruturados, os de pequeno e
médio porte.
Dentre as razões para a baixa aderência, aponta-se a falta de recursos
técnicos, financeiros e tecnológicos, obrigando os municípios a contratar serviços de
consultorias, as quais, em muitos casos, não se mostram adequadas para realizar
estudos completos e específicos para cada cidade. Quando houve a obrigatoriedade
da elaboração dos Planos Diretores pelo Estatuto das Cidades (PDEC), muitos planos
foram simplesmente replicados de outras cidades e entregues, sem qualquer análise
do Ministério das Cidades. O Ministério tampouco apontou critérios para avaliar os
PMUs. A necessidade de avaliação do PMU fica implícita por ser condição para o
recebimento de recursos financeiros governamentais. A avaliação deve apontar
coerências e critérios para que os planos sejam factíveis e não fiquem na letra morta
(WEFERING et al., 2013; BRASIL, 2015).
Considerando-se o contexto e as preocupações apontadas, reitera-se
que o objetivo deste estudo é diagnosticar a mobilidade urbana no município de
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Franca, e as suas políticas públicas com o interesse de perceber a sua capacidade
de promover o desenvolvimento socioeconômico do referido município.
A respeito da mobilidade urbana brasileira, traz-se a situação atual dos
planos de mobilidade nos municípios brasileiros. Em janeiro de 2016, o Ministério das
Cidades realizou um levantamento junto aos 3.342 municípios que, até maio de 2015,
deveriam ter elaborado o PMU, para concorrer a recursos financeiros federais
(BRASIL, 2012). Dos 2.066 respondentes, apenas 189 municípios haviam elaborado
o PMU. Destes, 142 (83%) localizam-se nas Regiões Sul e Sudeste e 133 (78%)
possuem até 250 mil habitantes (BRASIL, 2016).
A baixa aderência dos municípios ao cumprimento da Lei nº.
12.587/2012, incitou a proposição do Projeto de Lei nº. 7.898/14, que prorrogou, por
mais três anos, até abril de 2018, o prazo final para que os municípios elaborassem o
PMU. O Projeto de Lei (PL) nº. 7.898/14, aprovada pela Câmara dos Deputados em
2015, aguarda aprovação no Senado Federal. A partir do parecer da Consultoria
Jurídica do Ministério das Cidades (CJMC), passou a ser exigida a aprovação do PMU
por Lei Municipal (BRASIL, 2016).
Um total de 43 cidades que declararam ter elaborado o PMU, sendo que,
em 29 destas (68%), os planos foram elaborados por consultorias de engenharia ou
de planejamento urbano. Importante ressaltar que alguns planos de mobilidade
apontam como objetivo a elaboração de outros planos mais específicos, como o
cicloviário, o de transporte coletivo, o de calçadas, o de arborização urbana, o de
acessibilidade universal e o plano de iluminação pública (MARCHIORO, 2010, 2011,
2015).

2.5

CIDADES INTELIGENTES – SMART CITIES

O crescimento urbano acelerado e, de certa forma, sem planejamentos
adequados, gerou impactos negativos, mas motivou a busca por soluções plausíveis
e uma delas foi o conceito de smart cities ou cidades inteligentes com uma nova
abordagem para mitigar e tratar os problemas nas cidades, objetivando maior
sustentabilidade com a efetiva participação da população em sua construção e
desenvolvimento (FINGUERUT, 2015).
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Segundo a União Europeia, o conceito de smart cities ou cidades
inteligentes pode ser assim resumido:

[...] são sistemas de pessoas que interagindo e usando energia, materiais,
serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento sustentável
econômico, garantindo resiliência (entendida com a capacidade que uma
população apresenta de conseguir adaptar-se às inovações e adversidades)
e melhoria na qualidade de vida. Esses fluxos e interações se tornam
inteligentes ao fazer uso estratégico de infraestrutura e serviços de
informação e comunicação em um processo de transparência de
planejamento e gestão urbana que dê resposta às necessidades sociais e
econômicas da sociedade (FINGUERUT, 2015, p. 29).

O cerne do conceito Smart Cities é a melhoria da eficiência e redução
dos custos do sistema urbano, através da implementação de soluções sustentáveis,
que abrangem setores operacionais e ecossistemas e formem redes colaborativas de
atores múltiplos que, na maioria das vezes, agem de forma isolada. Sendo assim,
planejar é cada vez mais necessário e a forma como esse planejamento será
elaborado deve ser revista e adaptada às dinâmicas de como se apresenta cada
cidade, respeitando suas características urbanas, culturais, ambientais e sociais para
que essa vivência do lugar entre em acordo com a questão da globalização, torna-se
necessário planejar de maneira inovadora (FINGUERUT, 2015).
O conceito de Smart Cities, usado de forma acumulativa, e não de forma
excludente, aproveitando a experiência e o conhecimento dos ciclos de planificação
anteriores e incrementando a forma de ver a cidade, pode ser uma resposta a esta
nova demanda (REIS, 2015).
Já é possível trazer exemplos de políticas positivas de mobilidade
urbana e São Paulo é um exemplo a ser seguido, pois de acordo com Reis (2015), o
planejamento de um sistema de racionalização do trafego urbano, pela Secretaria de
Logística e Transportes do Estado, através do Plano Diretor de Logística e
Transportes (PDLT), com o apoio da FGV Projetos. Esse planejamento é baseado na
implantação de plataformas logísticas de três níveis: as mais remotas e maiores nas
cidades-polo de Campinas, Sorocaba, São Jose dos Campos e Santos; as periféricas
junto ao futuro Ferroanel, que deverá correr paralelo ao Rodoanel; e as urbanas,
dentro da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Isso consubstancia o conceito
de hub and spokes, e permitirá a utilização mais intensa da ferrovia, inclusive no
acesso ao interior da cidade, reduzindo o afluxo de caminhões (REIS, 2015).
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Conforme argumentam Orlowski & Romanowska (2019) até mesmo
resultados mais diversos podem ser obtidos ao comparar diferentes cidades caso a
análise esteja direcionada para um aspecto completamente diferente. Neste ponto há
o perigo de as autoridades municipais utilizarem apenas essas definições que darão
a avaliação mais favorável à cidade que representam; consequentemente, para o
cidadão comum, esta informação poderá levar a erros de conclusões e, acima de tudo,
podem impedir a efetiva implementação de soluções tecnológicas mais necessárias
do ponto de vista da cidade.
O fato de que as definições variam muito também cria problemas em
relação a mais pesquisas em cidades desse tipo ou seu desenvolvimento.
Colaboração eficiente entre cidades ou centros acadêmicos é difícil na ausência de
uma base de definição clara e uniforme, que pode fornecer um impulso investigativo
mais aprofundado do assunto - especialmente aquele que está se desenvolvendo
dinamicamente. Concomitante, o fato de existir tantas abordagens do conceito de
Smart City indicam a importância do conceito atualmente é, e quão grande é a
necessidade de torná-lo mais uniformes (ORLOWSKI & ROMANOWSKA, 2019).
No Brasil, diversas cidades já usam a tecnologia para promover um
desenvolvimento urbano mais próximo do cidadão. A utilização de aplicativos,
instrumentos de monitoramento e câmeras auxiliam neste papel, trazendo à
população novas formas de governança participativa. Em um ranking divulgado pela
Revista Exame em 2015, a cidade do Rio de Janeiro foi considerada a mais inteligente
do Brasil (FURLAN, 2015).
De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em
dezembro de 2013, a cidade do Rio de Janeiro recebeu o Smart City World Award,
prêmio que reconhece iniciativas para modernização dos modelos de gestão e
desenvolvimento urbano em diversas áreas, como saúde, segurança pública e
mobilidade. Um projeto de destaque na cidade é o Centro de Operações (COR),
considerado um dos mais modernos centros de operações urbanas do mundo (IPEA,
2014).
O COR monitora o Rio de Janeiro através de câmeras, que enviam as
imagens em tempo real, favorecendo tomadas de decisão rápidas dos setores
responsáveis. Através deste monitoramento, é possível a identificação de pontos de
retenção no trânsito e acidentes, por exemplo. Além do Rio de Janeiro, aparecem no
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ranking das mais inteligentes do Brasil, em ordem de classificação, as cidades de São
Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, São Caetano do Sul, Vitória, Florianópolis,
Porto Alegre e Recife. Algumas destas, inclusive, compõem a Rede Brasileira de
Cidades Inteligentes e Humanas, entidade ligada à Rede Mundial de Cidades
Inteligentes e Humanas (FURLAN, 2015).
Como forma de evidenciar diferentes conceitos e tipos de problemas que
fazem menção ao desenvolvimento das Smart Cities, esse estudo buscou elencar
alguns exemplos em diferentes cidades de diferentes países (América do Sul, Europa,
América do Norte).
Bogotá, capital da Colômbia é extensa e também possui problemas de
mobilidade urbana, pois apenas Medellín possui metrô. Mas esse tipo de problema foi
suavizado com a implantação do BRT (Bus Rapid Transit) TransMilenio, com
corredores exclusivos de ônibus, restrição ao estacionamento de automóveis em vias
públicas e construção de passarelas e ciclovias (300 km). Uma pesquisa mostrou que
um em cada cinco usuários de automóveis migrou para o BRT atraído pela sua rapidez
e baixo custo (REIS, 2015).
É importante registrar que a chamada “revolução” nos transportes
públicos de Bogotá foi realizada no mandato (1998 a 2001) do prefeito Enrique
Peñalosa. Neste estudo, selecionamos algumas argumentações valiosas acerca das
cidades inteligentes, em uma entrevista, quando, na oportunidade, Peñalosa emitiu
importantes conceitos e reforçou sua experiência como administrador e gestor público,
além de abordar algumas comparações das políticas públicas brasileiras.
O ex-prefeito inicia seu discurso sinalizando que uma smart city é aquela
que utiliza inteligentemente seus recursos, os quais são as pessoas. Deve-se,
também, aproveitar seus recursos levando em consideração sua realidade
econômica.
Para o ex-prefeito colombiano, smart city é a cidade que não se deixa
pressionar pelos cidadãos mais poderosos, mas antes de tomar uma decisão analisa
custo e benefício para todos os investimentos e utiliza democraticamente seus
espaços. A exemplo, deve haver prioridade para o transporte público no uso do
espaço viário, e o cidadão que vai a pé deve ter o mesmo direito que aquele que vai
num automóvel (PEÑALOSA, 2015).
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Sobre como aproveitar todos os espaços com inteligência, e trazendo
essa realidade para o caso brasileiro e tropical em geral, as cidades deveriam ter um
desenho urbano diferente do que têm as cidades no norte da Rússia. Entretanto,
segundo Peñalosa (2015) os moldes continuam com cidades iguais àquelas.
Em Salvador, na Bahia ou demais cidades brasileiras, insistem na
construção de rodovias enormes, que destroem a qualidade humana da cidade,
grande shopping malls, centros comerciais e torres de apartamentos, junto a esses
shoppings malls e a essas rodovias. Pode-se considerar uma cidade criativa?
Há indicadores e planejamento de criatividade para uma cidade, por
exemplo, quando o sucesso de uma cidade se mostra na medida em que ela consegue
atrair e reter as pessoas. Existem algumas maneiras de medir isso: por meio do valor
das edificações; da quantidade de parques existentes; do tempo médio para ir de casa
ao trabalho, ou para comprar comida (PEÑALOSA, 2015).
Outras perguntas que poderiam ser feitas: qual é a porcentagem de
crianças que vão caminhando ou de bicicleta à escola? Quais são as taxas de
mortalidade das crianças na cidade? Qual o tempo utilizado fora de casa em
atividades que não sejam o trabalho? Basicamente, seriam indicadores para medir o
quão agradável é caminhar e o que a cidade disponibiliza para as pessoas que
caminham. Esta é a pergunta, e não o que a cidade disponibiliza para os carros.
A cidade inteligente é, pelo contrário, o local onde as pessoas querem
caminhar, sair de sua casa, ir a restaurantes, parques e praças. Onde não exista
nenhuma viagem que possa ser mais direta de carro que a pé ou de bicicleta. Na
concepção de Enrique Peñalosa, todas as cidades que se têm hoje no mundo são mal
planejadas,

onde

os

cidadãos

urbanos

crescem

ameaçados

de

morte

permanentemente, e isso não pode ser considerado normal (PEÑALOSA, 2015).
Com a aparição dos carros, as cidades deveriam ser planejadas
radicalmente diferentes, nas quais a metade das vias seria apenas para pedestres e
bicicletas. Não obstante, o problema é falta de igualdade, de democracia e de
imaginação. O recurso mais valioso que têm as cidades brasileiras é o espaço da rua,
o espaço viário. Porém, quase todas as cidades brasileiras dão mais espaço para
estacionamentos do que para pedestres. É bom reforçar que esse espaço pode ser
distribuído como desejarmos, e isso não é uma decisão técnica, pois nenhuma
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Constituição inclui o direito ao estacionamento (PEÑALOSA, 2015).
Na esteira do planejamento e das políticas públicas disponibilizadas para
a mobilidade em cidades inteligentes a pesquisa de Garau, Masala e Pinna (2016)
abordam a inteligência das cidades e as comparações entre elas podem fornecer uma
excelente ferramenta para avaliar a implementação de políticas em termos de cidades
inteligentes, e esse monitoramento constante permite aos planejadores da cidade
avançar para um urbanismo inteligente.
Esses autores supracitados analisaram a mobilidade na cidade de
Cagliari (Itália) através da seleção de indicadores. Os resultados da análise mostram
que a referida cidade ainda não se constitui como o melhor exemplo de práticas no
setor de mobilidade inteligente. Cagliari, em comparação com outras cidades, não
priorizou a organização de seus serviços de transporte, e só recentemente tomaram
ações concretas sobre mobilidade leve, em contraste com a maioria das cidades
europeias, que têm uma cultura decenal de mobilidade suave (GARAU; MASALA;
PINNA, 2016).
O Plano UrbanMobility (Piano Urbano della Mobilità), elaborado em
2009, prevê uma ferramenta importante, transformando a mobilidade de Cagliari em
uma direção inteligente, promovendo meios alternativos de transporte para o veículo
particular. Os principais pontos fortes da mobilidade estão relacionados ao local de
interesse da administração na mobilidade sustentável, promovendo projetos
necessário para realizar um sistema de rede, iniciativas de políticas que favoreçam
alternativas, modos de mobilidade e a capacidade de interconectar diferentes modos
de transporte sustentável (por exemplo, transporte público intermodal que inclui
bicicletas).
Até o momento, a cidade possui uma rede de ciclismo de cerca de 70
km, serviços de compartilhamento de bicicletas e carros foram ativados desde 2014.
Outro ponto forte é o transporte público rodoviário oferecido pelo Consórcio
Transporte e Mobilidade (CTM) (Consorzio Trasporti e Mobilità) uma vantagem chave
para a mobilidade da cidade é sua atratividade. A mobilidade de Cagliari também é
caracterizado pela forte dependência de transporte privado e uma importante
demanda; a mobilidade física padece com atrasos no estabelecimento de
capacidades de transporte público e na organização da mobilidade efetiva, afetando
negativamente o custos de transporte social e econômico da comunidade e dos
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cidadãos (GARAU; MASALA; PINNA, 2016).
Battaraa, et al. (2018) realizaram um estudo empírico em 11 cidades
metropolitanas italianas, para investigar se e em que medida o paradigma Smart City,
aplicado ao setor de mobilidade, é capaz de aumentar a eficiência e a habitabilidade
das áreas urbanas. A intenção da pesquisa foi verificar se o resultado da abordagem
de Smart City, a região metropolitana cidades italianas melhorou seu sistema de
mobilidade. A pesquisa apontou que Florença, Milão e Roma são as cidades que mais
investiram em Mobilidade Inteligente, com 50% do total de iniciativas. Em geral, no
norte da Itália as cidades desenvolveram mais iniciativas do que as do Sul e entre
estas últimas Palermo parece ser mais receptiva ao tema da Mobilidade Inteligente.
As cidades italianas estão enfrentando o desafio da mobilidade inteligente e
sustentável.
Em relação à acessibilidade, Milão, Nápoles, Torino e Roma têm se
concentrado no fortalecimento do transporte público por meio de soluções de
infraestrutura caras, como a construção de novas linhas ferroviárias urbanas. Outros
projetos em andamento estão relacionados a estacionamentos, a modernização da
rede de semáforos ou a melhoria da oferta de transporte público local com a
implantação de bondes em Florença e trólebus em Milão e Bolonha.
As 11 capitais metropolitanas desenvolveram o mesmo número de
ações relacionadas à sustentabilidade e às Tecnologias da Informação e
Comunicação

(TIC).

Algumas

cidades

implementaram

mais

iniciativas

de

sustentabilidade por meio da promoção da mobilidade ciclável (Milão, Gênova e
Torino), a introdução de zonas de cobrança de congestionamento (Milão) e
compartilhamento de mobilidade como uma alternativa adequada para o uso de carro
particular (Milão e Turim) (BATTARAA et al., 2018).
As TICs estão desempenhando um papel predominante nas empresas
manufatureiras. Milão adotou um número considerável de tecnologias e serviços, tanto
para fornecer informações aos usuários quanto para gerenciar o tráfego e logística de
transporte. Bari é a única cidade do sul da Itália que segue o desenvolvimento junto
às cidades do norte.
Em Gênova, o uso de TICs é principalmente ligados a plataformas de
mobilidade e aplicativos para usuários, a fim de promover o uso de meios de
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transporte compartilhados. O desempenho de Milão e Génova em acessibilidade é
mais fraco. Em particular, Milão tem desempenho ruim com relação a ônibus e carros
ecológicos, enquanto Gênova mostra valores abaixo da média para todos os
parâmetros, com exceção dos dois parâmetros de compartilhamento de automóveis.
Algumas cidades têm um grande número de zonas de pedestres e zonas
de acesso restrito. Por exemplo, Florença e Milão devido às restrições de tráfego para
todo o centro histórico, bem como Nápoles e Palermo. Quanto à acessibilidade e
indicadores de sustentabilidade Milão, Torino, Florença e Bolonha têm valores acima
da média, enquanto as demais cidades se desviam do valor médio, obviamente com
intervalos diferentes.
A comparação entre os indicadores de mobilidade inteligente e o
implemento das iniciativas apontam que as cidades metropolitanas da Itália não estão
desenvolvendo políticas de transporte com vista a melhorar a inteligência da
mobilidade urbana. Por exemplo, embora cidades do Sul apresentam desempenho
ruim, tomadores de decisão locais parecem não prestar atenção especial à
implementação de ações de mobilidade inteligente (BATTARAA et al., 2018).
Conforme argumenta Lopez-Carreiro e Monzon (2018) a inovação
tecnológica é gerida para apoiar os sistemas de transporte urbano de uma perspectiva
sustentável. Os sistemas de mobilidade verdadeiramente inteligentes aproveitam a
tecnologia para melhorar a rede urbana global e, sobretudo, a qualidade de vida dos
habitantes.
Vale reforçar que uma rede de mobilidade não pode ser considerada
inteligente se não for também social, ambiental e economicamente sustentável dê a
seguinte definição de Mobilidade Urbana Inteligente (MUI): “conectividade nas cidades
e cidades acessíveis, eficazes, atraentes e sustentáveis” (LOPEZ-CARREIRO;
MONZON, 2018, p. 689).
A sofisticação tecnológica nem sempre pode levar à inteligência. A
noção de Mobilidade Urbana Inteligente busca alinhar os termos de inteligência e
sustentabilidade, que envolve estreitar a lacuna entre dimensões tecnológicas,
sociais, ambientais e econômicas.
De acordo com esses autores, a inovação é uma ferramenta
fundamental para desenvolver e implementar medidas eficientes que promovam um
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ambiente urbano mais sustentável. Mobilidade Urbana Inteligente, baseada em
soluções inovadoras e padrões sustentáveis é essencial para a nossa sociedade
contemporânea,

onde

o

objetivo

é

desenvolver

socialmente

amigável,

ambientalmente eficiente e economicamente cidades competitivas. Em outras
palavras, a mobilidade urbana inteligente é um meio-chave para alcançar um futuro
mais sustentável. O Índice de Mobilidade Inteligente (IMI) é uma eficiente ferramenta
para detectar os pontos fracos e fortes do sistema de transporte urbano e também
para analisar a implementação de outras ações no campo da inteligência, variando os
indicadores apropriados (LOPEZ-CARREIRO; MONZON, 2018).
No âmbito brasileiro, o estudo de Costa, Morais-Neto e Bertolde (2016)
teve como objetivo apresentar uma revisão da literatura sobre taxas de mobilidade
urbana, a fim de selecionar um índice para avaliar a contribuição do transporte público
para a mobilidade na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). Para tanto, 19
locais foram pesquisados, 8 utilizaram o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável
(IMUS), composto por 9 áreas, mais de 37 temas e 87 indicadores, dos quais 22 estão
relacionados ao transporte público. Todos os índices estudados mostraram-se úteis
para a análise e monitoramento da mobilidade urbana e servem de apoio às políticas
públicas nas áreas urbanas.
Os resultados obtidos apontaram que o transporte público da RMGV
precisa de mais atenção dos órgãos responsáveis. Além disso, aplicando a
metodologia do IMUS, sete indicadores em ótimas condições e três em muito bom
estado foram identificados. Os autores concluíram que o IMUS foi adequado na
avaliação da contribuição do transporte público para mobilidade urbana da RMGV
(COSTA; MORAIS-NETO; BERTOLDE, 2016).
Quanto a essa ferramenta de identificar indicadores citada no estudo de
Costa, Morais-Neto e Bertolde (2016), remete a Tese de Doutorado de Costa (2008),
quando a autora argumenta que a experiência realizada em São Carlos/SP indicou
que algumas adequações dever feitas no IMUs, para que o mesmo possa ser utilizado
com a máxima eficiência em cidade de grande e médio porte. Mas para tal, deve-se
atentar para o desenvolvimento de processos periódicos e sistemáticos de coleta de
dados que permitam a avaliação de todos os seus indicadores.
Ao finalizar esse tópico, pode-se inferir, resumidamente, que cidades
inteligentes buscam mitigar e tratar os problemas nas cidades, alcançar maior
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sustentabilidade com a efetiva participação da população em sua construção e
desenvolvimento. Essas cidades utilizam pessoas interagindo e usando energia,
materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento sustentável
econômico e melhoria na qualidade de vida.
A inteligência da cidade se traduz no uso estratégico de infraestrutura e
processo de transparência de planejamento e gestão urbana que dê resposta às
necessidades sociais e econômicas da sociedade.
O principal conceito de Smart city é melhorar sempre a eficiência e
redução de custos do sistema urbano, implementar soluções sustentáveis. A cidade
inteligente aproveita o que tem de melhor recurso: as pessoas e sua realidade
econômica para executar os investimentos necessários.
A revisão teórica permitiu a possibilidade em optar pelos conceitos que
as smart cities oferecem, ou seja, absorver as técnicas utilizadas nos modelos
estudados visando reduzir os efeitos negativos do trânsito e, simultâneo a isso criar
um ambiente seguro, calmo, agradável e atraente. Neste sentido, pode-se utilizar o
modelo Traffic Calming tratado na tese de doutorado de Ricardo Esteves, na qual o
autor aborda propostas para solucionar exclusivamente problemas de segurança de
pedestres, através da redução da velocidade dos veículos (ESTEVES, 2003).
Diversas cidades já brasileiras adotaram a tecnologia para promover o
desenvolvimento urbano, a partir da utilização de aplicativos, instrumentos de
monitoramento e câmeras auxiliam neste papel, trazendo à população novas formas
de governança participativa. Um exemplo concreto é a cidade do Rio de Janeiro,
considerada a mais inteligente do Brasil.
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3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Dada a recente integração da PNMU, especificamente no que tange aos
planos de mobilidade urbana, propõe-se o desenvolvimento de pesquisa exploratória
e descritiva por meio de análise qualitativa de planos de mobilidade urbana elaborado
por municípios brasileiros, com olhar sobre a abordagem dada à temática da
segurança no trânsito.
O método utilizado foi uma pesquisa básica a fim de gerar
conhecimentos novos para avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Para o
desenvolvimento do trabalho foi realizada inicialmente uma pesquisa exploratória com
o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o tema que envolveu:
levantamento bibliográfico, análise de exemplos de estudos de caso. As pesquisas
foram realizadas em sites, livros, dissertações, teses e artigos científicos referentes
ao tema meios de transporte e mobilidade urbana sustentável, e também por meio de
levantamento das ações e projetos públicos e privados que estão sendo
desenvolvidos referentes a esse tema, e aplicações que já obtiveram resultados, tanto
nas cidades brasileiras como em outros países.
Para tanto, são utilizados os métodos indutivo, comparativo e
observacional, tendo como objeto de estudo os planos de mobilidade urbana no
município de Franca e sua relação com o desenvolvimento socioeconômico e suas
políticas públicas.
A estrutura e a formatação dessa dissertação de mestrado obedeceu
aos critérios e normalizações sugeridas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT – e, como forma de padronização e uniformidade exigidos pelo UniFACEF Centro Universitário Municipal de Franca, utilizou-se o Manual elaborado por
Sheila Fernandes Pimenta (OLIVEIRA, 2019).

3.1 MÉTODO DE COLETA DE DADOS

Os procedimentos metodológicos se constituíram em duas formas
principais de coleta de dados: bibliográfica e documental e a outra consistiu na coleta
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de dados relacionados ao segmento da política pública e de mobilidade urbana, com
ênfase para a cidade de Franca, cujos métodos estão descritos a seguir.

3.1.1 Coleta de dados documentais

A coleta de dados documentos oficiais, refere-se ao conjunto de dados
publicados pelas diferentes instituições, disponíveis nos relatórios, nos periódicos,
disponibilizados nos sites e/ou em outra modalidade de publicação. Nessa etapa,
utilizaram dados do censo demográfico e dos setores censitários do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), da Prefeitura municipal de Franca (distribuição de
bairros, indicadores de população, educação, social, econômico), dos setores de
cadastro e estatística da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de
Franca (STTP). (FRANCA, 2003a; 2003b).
A Figura 3 mostra alguns trechos localizados na cidade.
Figura 3: Trecho da Av. Ismael Alonso Y Alonso ao longo do córrego
Cubatão

Fonte: Bomfim (2008).

A Figura 4 apresenta um importante setor da cidade, pois trata-se do
trecho Av. Major Nicácio que faz a ligação entre dois importantes eixos, quais sejam,
a Av. Presidente Vargas e Av. Ismael Alonso Y Alonso.
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Figura 4: Trecho da Av. Major Nicácio

Fonte: Bomfim (2008).

A referida avenida é de grande importância para a cidade, face a sua
estrutura que facilita o escoamento do trânsito, além de fazer a conexão entre os
principais pontos comerciais e industriais em Franca.

3.2.2

Dados de diferentes cidades, referentes à mobilidade urbana

Os procedimentos gerais de coletas dados e/ou de informações
primárias foram feitos, utilizando-se a metodologia na qual o pesquisador selecionou
algumas literaturas e produções que abordam o tema mobilidade urbana, cujos
projetos realizados em cidades que servirão de modelo comparativo, o que
possibilitarão realizar um diagnóstico da realidade da mobilidade da cidade de Franca.
Assim sendo, buscou-se estudar as smarts cities, as cidades
inteligentes, etc. de forma a obter os dados necessários à pesquisa.
Com esse método, as vantagens residem na maior flexibilidade dos
modelos já existentes, com a possibilidade de evidenciar as possíveis intervenções
realizadas, possibilitando-nos parâmetros práticos de como incorporar essas políticas
públicas e socioeconômicas viáveis ao município citado.
Os procedimentos metodológicos qualitativos e quantitativos são
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apresentados, de forma sumarizada, iniciando pela estação de integração de
transporte urbano de Franca, por ocasião das visitas, como mostra a Figura 5.
Figura 5: Terminal Rodoviário da cidade de Franca (2019)

Fonte: Diário do Transporte Franca (2020).

Para facilitar o entendimento do processo que envolve a mobilidade
urbana de Franca, especialmente, utilizando-se ônibus, a cidade foi dividida em cinco
zonas, sendo uma central e quatro periféricas, descritas como zonas Norte, Sul, Leste
e Oeste.

3.2.3 Instrumento de coleta de dados

Utilizou-se o modelo do PMU e do PDMU da cidade mineira de
Uberlândia, a qual apresentou melhores condições de adaptações para a implantação
desses referidos documentos, criando dessa forma, o Plano de Mobilidade Urbana da
Prefeitura de Franca/SP, que faz parte do Plano Diretor de Mobilidade Urbana do
referido município.

3.2.4 Método de análise de dados

Métodos

indutivos,

comparativos

e

observacionais.

Pesquisa
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exploratória e descritiva por meio de análise qualitativa (OLIVEIRA, 2019).
O método comparativo, neste caso, tem o mesmo objetivo, mas é
adequado quando os dados não podem ser controlados experimentalmente e o
número de casos é pequeno. Identificam-se duas formas do método comparativo: a
comparação de casos similares e o método de replicação em diferentes níveis para o
estabelecimento de descobertas comparativas. Identificam dois tipos diferenciados de
comparação: o primeiro, o estatístico, que seria baseado em variáveis e buscaria
comparar hipóteses de alcance geral. O segundo, o histórico, está baseado em casos.
Este buscaria a comparação pela lógica da semelhança e da diferença.
Sartori (1994) identifica o método comparativo como uma especialização
do método científico em geral, identificando quatro técnicas de verificação utilizáveis
nas ciências humanas: os métodos experimental, estatístico, comparado e histórico.
Para sua aplicação pode ser, no entanto, utilizada, de forma combinada, tanto a
estratégia da maximização das semelhanças como a das diferenças. O método
comparativo pode apresentar divergências sobre os objetivos. Deve ser a busca de
explicações. Deve ser usado como método de controle. O método comparativo seria
uma saída para a impossibilidade de utilização do método estatístico.
O método observacional é o início de toda pesquisa científica, pois serve
de base para qualquer área das ciências. Tal método fundamenta-se em
procedimentos de natureza sensorial, como produto do processo em que se empenha
o pesquisador no mundo dos fenômenos empíricos.
A pesquisa descritiva se constitui em confrontar as hipóteses e
correlacionar as variáveis para obter as respostas e analisá-las. De modo geral, a
pesquisa descritiva parte de um amplo grau de generalização. Umas das principais
características da pesquisa descritiva é naturalidade de suas análises, sem
interferências ou julgamentos de cunho pessoal. Portanto, a pesquisa descritiva segue
uma linha de ação, que consiste em observar, interrogar, coletar, analisar, registrar e
interpretar.
Uma pesquisa pode ser considerada de cunho exploratória, quando
envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram, ou têm,
experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que
estimulem a compreensão.
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3.3 O DIAGNÓSTICO COMO FOCO DO ESTUDO

A proposta do objetivo desta dissertação é diagnosticar a mobilidade
urbana no município de Franca e sua relação com o desenvolvimento socioeconômico
no âmbito de políticas públicas.
Em atendimento à proposta do objetivo dessa dissertação de mestrado,
optamos em acompanhar algumas diretrizes da tese de doutorado de Machado (2019)
ao entendermos que nossos interesses estão próximos das questões levantadas pela
referida autora, pois envolve elementos de identificação da estrutura básica do PMU,
no qual contempla:
i.

Evolução do transporte público em Franca, a partir do Plano

Diretor de 2011.
ii.

Seleção de medidas (plano de ação); proposição de cenários.

iii.

A verificação do cumprimento do conteúdo mínimo solicitado na

PNMU e Plano Diretor;
iv.

A análise da correspondência entre o problema diagnosticado, os

objetivos propostos, as ações.
A metodologia proposta para a elaboração dos PMUs possui as
características do planejamento estratégico, por delinear um conjunto de ações
prioritárias para alcançar objetivos e metas, que partem de uma visão de cidade
acordada pelos diferentes atores sociais (MACHADO, 2019).
Esse recurso pode ser percebido mais claramente nos procedimentos
para a definição da visão da cidade de ambos os guias, primeiramente, no texto do
Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana:
A visão da cidade é elemento central na elaboração do Plano de Mobilidade
Urbana porque sintetiza o futuro desejado pela população, resultante do
consenso entre as expectativas dos atores sociais. A resposta à pergunta
‘que tipo de cidade quer para todos? Ajuda a definir os objetivos a serem
alcançados, a previsão de validação, os estudos, as propostas e ações de
todo o planejamento e implementação do Plano. [...] A construção da visão,
conduzida por um facilitador, identifica e agrupa as potencialidades,
tendências, problemas e deficiências, e consolida a visão da cidade e como
dela se desdobra o transporte e a mobilidade urbana (BRASIL, 2015, p. 202).

Conforme Machado (2019) uma pesquisa revelou que, em dez anos
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(2006-16), 29,1% de usuários de ônibus, que participaram do estudo, passaram a
andar a pé por não terem condições de pagar a tarifa. A possibilidade de
deslocamento se materializa na oferta da infraestrutura de circulação (vias, ciclovias,
metrovias, terminais) e dos modos de transporte (a pé, bicicleta, automóvel, transporte
público coletivo ou individual). A provisão e a operação da infraestrutura são de
competência do Estado enquanto que a provisão e a operação dos modos urbanos
são delegadas ao indivíduo (automóvel, bicicleta) e às empresas (ônibus). Ambos,
infraestrutura e modos são regulamentados e controlados pelo Estado.
A regulamentação do sistema refere-se aos condicionantes e limites
impostos tanto à provisão quanto à apropriação da infraestrutura e dos modos de
transporte. São as normas (de segurança), regras (idade mínima, capacitação) e
técnicas (características geométricas das vias) que constituem uma responsabilidade
pública exercida pelo Estado e suas agências. O controle exercido pelo Estado
consiste nas regras implícitas como as leis de trânsito, por exemplo.
O uso do sistema de circulação (infraestrutura e modos) é apropriado
individual ou coletivamente. O transporte público, por exemplo, envolve o
compartilhamento da infraestrutura e dos veículos. O transporte individual usa a via
pública (compartilhada), porém o modo (automóvel e bicicleta) é de uso privado. O
espaço e tempo (circulação) são consumidos diferentemente de acordo com a
velocidade, dimensões e desempenhos operacionais dos corpos em movimento
(pessoas e veículos) (MACHADO, 2019).
Vasconcellos e Garcia (2008) apontam como elementos essenciais para
o planejamento da mobilidade a fluidez, a segurança, a acessibilidade (macro e
micro), o nível de serviço, os custos do transporte e a qualidade ambiental. As práticas
de circulação da população nas vias, calçadas e nos veículos, caracterizada pelas
diferenças entre as classes e grupos sociais e dos modos disponíveis, são reveladas
no diagnóstico.
O contexto de desigualdade que se apresenta nas cidades brasileiras
exige um esforço, por parte do Estado, em distribuir à totalidade da população um
mínimo de condições para tornar a vida digna. A distribuição equitativa de recursos só
seria possível se houvesse uma redefinição dos objetivos da produção e do consumo,
isto é, da sociedade e do Estado. Uma vez que tal redefinição não está em questão,
esta análise parte da realidade do sistema capitalista na qual vivemos e busca revelar
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os aspectos axiológicos e ideológicos presentes na PNMU (MACHADO, 2019).
A presente pesquisa debruçou-se, em um primeiro momento, sobre a
literatura que investiga alguns PMUs, com vistas a compreender a política que os
instituiu, sistemas de avaliação e problemas de implementação. Para tal recorremos
à Tese de doutorado em Planejamento Urbano e Regional de Laura Machado,
denominada “Avaliação ex ante da Política Setorial de Mobilidade Urbana Brasileira e
de Planos de Mobilidade Urbana”, realizada em 2019.
A escolha da tese de Machado (2019) tem sua justificativa aliada à
análise dos objetivos dos PNMUs participantes do estudo, nos quais a autora afirma
que todos os objetivos, sem exceção, são vagos e amplos, vazios de regra específica
para o seu cumprimento e sem definição de metas a serem alcançadas. A amplitude
é tamanha que trata de temas que não são da competência do município.
Da mesma forma que os PMUs são recentes, as suas respectivas
avaliações também o são. O exemplo encontrado na tese de doutorado (MACHADO,
2019) avalia os PMUs em dois momentos: na sua implantação (ex post) e na sua
elaboração (ex ante). Nesta dissertação de mestrado optou-se pela análise ex ante,
portanto, a avaliação se constituiu na elaboração do referido documento.
A análise ex ante foi realizada com base no conjunto de questões
determinadas na metodologia a fim de avaliar a estratégias adotadas para enfrentar
as causas do problema da mobilidade. Examina-se a coerência da tríade: problema objetivo – ações, ou seja, se as ações estão direcionadas para resolução do problema
diagnosticado e qual o produto que pode ser esperado das ações propostas.
Identifica-se, ainda, as metas estabelecidas, a qualidade dos indicadores, estimativa
de custos e delegação de responsabilidades. A avaliação da ação é realizada
seguindo a organização dos temas propostos nos PMUs.
Na avaliação ex ante de PMUs, a autora analisou apenas dois PMUs
que apresentaram todas as etapas solicitadas nos guias de elaboração
concomitantemente à estimativa de custos, a saber: o plano de Monte Alto (SP) e o
de Corumbá (MS).
No geral, o PMU de Monte Alto/SP apresenta as ações relacionadas ao
conteúdo mínimo solicitado à exceção de integração modal, polos geradores e
restrição à circulação. Percebe-se que há um maior interesse do Município nas obras
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de infraestruturas já que estas são as ações que apresentam estimativa de custos. O
PMU apresentou fontes de financiamento e indicadores para o monitoramento, ainda
que nem para todas as ações. No cômputo geral, pode-se dizer que o PMU está
adequado parcialmente à Lei 12.587/2012, pois é deficiente no monitoramento,
estimativa de custos e avaliação de impactos.
O PMU de Corumbá/MS atende em parte aos objetivos da PNMU, uma
vez que é deficiente na questão de monitoramento, custos, impactos e tampouco
atende à totalidade dos temas do conteúdo mínimo demandado pela Lei.
Abaixo estão as principais interpretações da análise realizada por
Machado (2019) nos PMUs.
• A ausência de critérios mínimos para orientar o serviço de transporte público
coletivo, no que se refere a qualidade, tarifa e serviço, inclusive estipular o
critério para que uma cidade apresente ou não o TPC;
• A elaboração do PMU pode ser uma barreira para os pequenos municípios
requererem financiamento para obras urbanas. O próprio MCidades lançou
um programa de crédito para elaboração dos PMUs apenas para os 225
municípios com mais de 100 mil habitantes (4%), enquanto 1.262 (23%) dos
municípios estão na faixa entre 20 e 100 mil habitantes e os demais 4.074
(73%) possuem menos de 20 mil habitantes.
• Os efeitos do comprometimento dos orçamentos municipais nas outras
demandas (educação, saúde, segurança), com o aumento da dívida pública
que pode ser aprofundada, por exemplo, pelo pagamento de juros.
• A ausência das praças e parques no diagnóstico e nas ações. Foram
apresentados apenas elementos de ligação e passagem sem a provisão de
áreas de convivência onde acontece a urbanidade.
• Ausência de estudos sobre os impactos ambientais e sociais possíveis
derivados das infraestruturas de mobilidade, gerando desapropriações,
valorização artificial da terra e, ainda, impermeabilização do solo
(MACHADO, 2019, p. 227).

Diante da complexidade das exigências para a implantação da PMU nos
municípios, conforme assinala Machado (2019), entende-se que estes obstáculos
dificultaram o processo na cidade em estudo. Essa dificuldade encontrada,
principalmente, pelos municípios de médio e pequeno porte, para atender essa
demanda, possivelmente, pode ser considerada à falta de recursos financeiros,
humanos e/ou tecnológicos. Ou também, o não cumprimento deve-se à falta de
objetividade da PNMU.
A tese de Machado (2019) contribuiu, de maneira significativa, referente
à avaliação ex ante, despertando a observação sobre as categorias analisadas nos
PMUs descritos e, que serviram de ferramenta para a compreensão e interpretação

61
dos resultados apresentados nesta dissertação de mestrado.
É importante registrar o motivo de se utilizar, de forma eficiente, apenas
uma tese de doutorado nesse estudo. As demais teses encontradas no banco de
dados não contemplavam os objetivos e a temática abordada. Essa ausência de teses
representa uma limitação do estudo aqui desenvolvido. Outras três teses foram
utilizadas, de forma superficial, para complementar e/ou reforçar assuntos da literatura
pertinentes ao tema PMU. Costa (2008) argumenta que a experiência realizada em
São Carlos/SP indicou que algumas adequações dever feitas no IMUs.
Esteves (2003) aborda propostas de solução para os problemas de
segurança de pedestres, através da redução da velocidade dos veículos (ESTEVES,
2003).
Henrique (2018, p. 59) discorre sobre políticas de desenvolvimento
regional, alegando a disparidade entre diferentes regiões do país, além da divergência
econômica, ambiental e cultural.
O artigo 24 da Lei nº 12.587/2012 determina aos municípios elaboração
de seus PMUs, como requisito para que acessem recursos federais para investimento
no setor. Na prática, os municípios obrigados por lei são os mesmos aos quais se
determina que façam os planos diretores, e totalizam 3.065 municípios atualmente,
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2012). O art.
41 do Estatuto da Cidade elenca as cidades obrigadas à elaboração do Plano Diretor,
tais como: municípios com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas, integrantes de áreas de especial interesse
turístico, inseridos na área de influência de empreendimentos de significativo impacto
ambiental, entre outros.
Note-se que a determinação imposta aos “demais obrigados”, conforme
palavra da Lei, independe da faixa populacional. Se um município de cinco mil
habitantes, por exemplo, for uma cidade histórica, estará obrigado à elaboração do
PMU.
Outra questão importante a ser ressaltada é a importância de que cada
município tenha seu PMU, ainda que este faça parte de uma região metropolitana cujo
plano tenha sido elaborado. A justificativa é que o PMU de uma região contempla
questões pelas quais os municípios se integram, raramente tendo o poder de tratar
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todas as especificidades de cada um deles. O artigo 24, estabelece elementos a
serem contemplados no PMU, os quais estão sob a responsabilidade do Caderno de
Referência que propõe uma lista mais extensa de conteúdos fundamentais para a sua
efetividade.
Mais uma observação fundamental para a compreensão deste
documento, ora publicado, é o fato de que as orientações constantes são gerais e
devem ser aproveitadas considerando-se as características de cada município, que é
único dentre o universo de mais de cinco mil cidades brasileiras. Além disso, as
diretrizes para a elaboração do PMU são as mesmas para a elaboração de planos
regionais de mobilidade urbana.
Da mesma forma que a utilização das informações devem ser avaliadas
de acordo com as especificidades do município em questão, devem também ser
utilizadas para o plano de uma determinada região, naquilo que couber. É importante
que se tenha em mente que todo PMU é único, seja ele municipal ou regional.
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4

CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE DE FRANCA

A área de estudo dessa dissertação compreende a cidade de Franca,
portanto, mister que sejam apresentadas suas características.
De acordo com o site da Prefeitura de Franca, a região compreendida
entre os rios Pardo e Grande, embora desbravada no século XVI, foi povoada somente
a partir das descobertas das minas de Goiás por Anhanguera II no início do século
XVIII. Com a abertura das estradas de Goiás em 1722 e do Desemboque algumas
décadas após, foram se formando vários pousos que se constituíram nos primeiros
núcleos povoadores desta região (PREFEITURA DIGITAL FRANCA, 2017).
Um pequeno fluxo populacional das últimas décadas do século XVIII
permite a formação do povoado disperso, que ficou conhecido como Bairro das
Canoas, abrangendo os pousos: das Covas, Alto e Alegre, além de outras paragens.
Covas foi pouso eminente de comerciantes e transportadores de sal, além de servir
de arraial temporário da região.
O arraial foi assentado em uma colina entre dois córregos: Bagres e
Cubatão, em terrenos da Fazenda Santa Bárbara, doadas para este fim em 03 de
dezembro de 1805, por Antônio Antunes de Almeida e seu irmão Vicente Ferreira
Antunes de Almeida e esposa Maria Francisca Barbosa.
O Pouso dos Bagres, provavelmente foi o primeiro nome de Franca,
ainda no século XVIII, era a região onde os bandeirantes paulistas se instalavam para
descansar durante a jornada em busca de ouro no estado de Goiás.
Em função do crescente número de moradores dispersos, foi ali criada
uma Companhia de Ordenanças e nomeado Capitão, a pessoa de Manoel Almeida
em 1791. Pertencia a freguesia de Caconde e Município de Moji Mirim.
Hipólito Antônio Pinheiro, mineiro de Caconde, substitui o posto vago de
Capitão de Ordenanças do "Belo Sertão do Rio Pardo" em agosto de 1804, ocasião
em que são dados os primeiros atos efetivos da fundação do povoado. Em 29 de
agosto de 1805, foi criada a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Franca e
do Rio Pardo e abrangia uma área muito maior do que a atual Franca, indo de Batatais
até Ituverava e Guaíra, simplificada para Franca, em homenagem ao Governador da
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Capitania, Antônio José da Franca e Horta.
Nesta ocasião foi erguida uma Capela - Interina sob a direção de Manoel
Marques de Carvalho e celebrada a primeira missa pelo Padre Joaquim Martins
Rodrigues. Essa Capela situada no local do atual edifício da Cúria Diocesana, que foi
depois denominada de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A Igreja
Matriz, iniciada em 1809, foi construída na Praça principal, onde hoje está a Fonte
Luminosa.
Franca passa a ter propriamente seu núcleo urbano em forma de
tabuleiro de xadrez. Em torno da Igreja, constroem-se as casas, que só receberiam
os seus moradores nos domingos e feriados. Era um mundo rural, era nas fazendas,
lidando com o gado ou cuidando das plantações que a população vivia a maior parte
do tempo.
Em 1818 o viajante Luiz de D'Alincourt, observou que o arraial estava
bem arruado, com ruas pouco povoadas, a exceção do Largo da Matriz que estava
"mais guarnecido de casas, que são construídas de pau a prumo, com travessões e
ripas, cheios de vãos de barro e as paredes rebocadas com areia fina", geralmente
pequenas e cobertas de palha.
Outro viajante Auguste de Saint Hilaire em 1819 lembra que:
O arraial de Franca, onde parei, fica situado num aprazível descampado, em
meio a extensas pastagens salpicadas de tufos de árvores e cortadas por
vales pouco profundos. O arraial ocupa o centro de um largo e arredondado,
sendo banhado dos dois lados por um córrego. Não havia ali, à época de
minha viagem, mais do que umas cinquenta casas, mas já tinha sido
demarcado o local para a construção de várias outras. Era fácil ver que
Franca não tardaria a adquirir grande importância.

Em 1821, Dom João VI cria a Vila Franca Del Rei. Contudo a mesma
não será instalada em virtude das ambições da Vila São Carlos de Jacuí que desejava
anexar essa região à Minas Gerais. Somente em 28 de novembro de 1824 é que a
Freguesia de Franca se emancipa de Moji Mirim, sob a denominação de Vila Franca
do Imperador. Essa homenagem ao Imperador Dom Pedro I, pela Independência do
Brasil.
Instalada no dia seguinte pelo Ouvidor Freire (Antônio D'Almeida e Silva
Freire da Fonseca) da Comarca de Itu é demarcado o rocio e denominados seus
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primeiros logradouros: Largos da Alegria (atual Nossa Senhora da Conceição) e da
Aclamação (atual Barão da Franca) e ruas; do Comércio, da Primavera (atual
Voluntários da Franca), do Adro (atual Monsenhor Rosa), Nova (atual Major
Claudiano) e do Ouvidor (PREFEITURA DIGITAL FRANCA, 2017).
A cidade de Franca pode ser contemplada de maneira mais evidente,
conforme mostra a figura 6 abaixo:
Figura 6: Vista aérea da cidade de Franca.

Fonte: Diário do Transporte Franca (2020).

Franca se encontra localizada no interior do Estado de São Paulo, com
as seguintes coordenadas geográficas: 7º13‟51” S: 35º 52‟54” We 512 m.
A Figura 8 apresenta o mapa geográfico do Estado de São Paulo, com
recorte para a cidade de Franca, SP. O município possui uma extensão territorial de
2

605,679km e uma população estimada em 2019, em 355,901 habitantes e densidade
demográfica de 526,09 hab./km². Exerce grande influência política e econômica no
recorte geográfico local. Na comparação com os outros municípios do estado,
ocupava em 2018, as posições 333 de 645 e 154 de 645, respectivamente.
O mapa geográfico do estado de São Paulo está em evidência na Figura
7.
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Figura 7: Mapa geográfico do Estado de São Paulo

Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA, 2020).

O número de veículos que circulam na cidade de Franca, de acordo com
o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), a frota registra 272.440 veículos,
dos quais 159.959 são carros e 60.442 são motos. Enquanto isso, a frota nacional
de veículos cresceu 3,78% entre julho de 2019 e julho de 2020.
O Compartimento da microrregião francana engloba 10 municípios
(Pedregulho, Patrocínio Paulista, São José da Bela Vista, Cristais Paulista, Restinga,
Itirapuã, Ribeirão Corrente, Rifaina e Jeriquara).

Franca é considerada a 1ª cidade do Brasil em saneamento; a 5ª
cidade mais segura do Brasil; o 5º município mais elevado do estado de São Paulo; a
9ª maior cidade do estado de São Paulo; o principal polo tecnológico calçadista da
América Latina; títulos de terra do café e capital nacional do basquete; 20ª melhor
cidade para se viver; 52ª cidade em qualidade de vida; 74ª maior cidade do país.
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5

PLANO DIRETOR DE FRANCA

O Plano Diretor Urbano é definido como “instrumento básico da política
de desenvolvimento e expansão e parte integrante do processo de planejamento”,
sendo ele, portanto, um dos mais importantes instrumentos de planejamento urbano
previstos no Direito Brasileiro (GASPARINI, 2002, p. 195).
De acordo com o Ministério das Cidades (MC, 2007, p. 63), a
responsabilidade de promover e coordenar o desenvolvimento das principais funções
urbanas, dentre elas: “a habitação, o trabalho, o lazer e a circulação em seus aspectos
físicos – espaciais sociais econômicos e ambientais, estabelecendo um ordenamento
territorial que permita a universalização do acesso à cidade e às oportunidades que
ela oferece”.
De acordo com o Ministério das Cidades (MC, 2007, p. 65):
Os Planos Diretores, tradicionalmente estabelecem diretrizes para
expansão/adequação do sistema viário e para o sistema de transporte
público. Incorporar a mobilidade urbana no Plano Diretor é priorizar, no
conjunto de políticas de transporte e circulação, a mobilidade das pessoas e
não dos veículos, o acesso amplo e democrático ao espaço urbano e os
meios não motorizados de transporte”.

Conforme o site da Prefeitura Municipal de Franca (2003), a Lei
Complementar (LC) nº 050, de 17 de janeiro de 2003, institui o Plano Diretor do
Município de Franca e dá outras providências. No capítulo III, Seção III, no art. 9º
afirma que sistema viário de Franca, se constitui de uma malha viária hierarquizada,
composta pelos seguintes tipos de vias: Arteriais, Principais, Secundárias e Ciclovias
(FRANCA, 2003a).
As vias arteriais são vias de alta velocidade, que promovem a
interligação entre setores da cidade, nas quais deverão estar localizados sistemas de
transporte coletivo de alta capacidade, devendo atender às seguintes exigências:

a) as Vias Arteriais devem ser margeadas por via de trânsito local ou
secundária para acesso às propriedades lindeiras, e providas de faixas de
segurança, seguindo as especificações da legislação estadual e;
b) as Vias Arteriais situadas em fundos de vales devem ter largura variável,
respeitando as legislações federal, estadual e municipal, de proteção ao meio
ambiente (LC n. 050/03 (apud FRANCA, 2003a).
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As vias principais, de velocidade média, destinadas à circulação geral
devendo ter largura variável em função de sua importância para a estrutura da cidade,
bem como em função da área onde estão inseridas, classificadas em:
a) Avenidas Parques - localizadas nos fundos de vales, com largura de 18
(dezoito) metros para cada lado da margem do Córrego, respeitadas as
legislações federal, estadual e municipal, de proteção ao meio-ambiente,
inclusive a faixa de proteção aos recursos hídricos e;
b) Avenidas - com largura mínima de 32 (trinta e dois) metros nas áreas
residenciais, mistas e predominantemente industriais.

As Vias Secundárias são destinadas à circulação local, subdividindo-se:
a) Vias de Distribuição ou Coletoras: vias que interligam vias principais as
vias locais, com largura mínima de 18 (dezoito) metros;
b) Vias Locais: vias de acesso aos lotes, com largura mínima de 14 (quatorze)
metros, definidas de acordo com o loteamento devendo respeitar a malha
viária lindeira, dando-lhe continuidade e;
c) Vias de Acesso: vias de acesso aos lotes com comprimento máximo de
220 (duzentos e vinte) metros e largura mínima de 12 (doze) metros,
terminando em uma praça de retorno, denominada "cul-de-sac" com 20
(vinte) metros de diâmetro, que somente localizar-se-ão em loteamentos
residenciais.

As Ciclovias são vias destinadas ao uso exclusivo por bicicletas,
podendo ser separadas das vias destinadas ao tráfego motorizado; e demarcadas em
faixas contíguas às faixas de tráfego motorizado (ciclo faixas).
No Art. 53, são instrumentos de aplicação do Plano Diretor, sem prejuízo
de outros previstos nas legislações municipal, estadual e federal e, especialmente,
daqueles relacionados na Lei Orgânica do Município de Franca, quais sejam:
I - De caráter institucional:
- O sistema Municipal de Planejamento;
- Os Conselhos Municipais.
II - De caráter urbanístico e jurídico:
- Edificação ou parcelamento e edificação compulsória;
- Solo criado ou concessão onerosa do direito de construir;
- Transferência do direito de construir;
- Legislação do parcelamento, uso e ocupação do solo;
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- Programas de gestão integrada;
- Operações consorciadas.
- Direito de superfície;
- Direito de preempção;
- Estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV);
- Estudo prévio de impacto ambiental (EIA).
III - de caráter tributário:
- O Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo;
- A Contribuição de Melhorias.
O Cap. VII Das Disposições Transitórias em seu Art. 77 determina que o
Poder Executivo encaminhe à Câmara Municipal a Lei do Plano Viário, em
conformidade com a Lei Complementar e em seu Parágrafo Único, consta que todos
os Projetos de Lei conterão normas e procedimentos, com os respectivos mapas, em
escala adequada. Em complemento, o Art. 78, que dá providência ao Projeto de Lei
do Plano Viário consta o Sistema Multimodal de Circulação, com descrição e
detalhamento em mapas, em escala adequada (FRANCA, 2003a).
Este cenário descrito corrobora os argumentos de Kassab (2015) de que
quão melhores e mais acessíveis forem os serviços públicos – educação, saúde,
transporte, condições gerais de habitação, segurança, lazer e cultura, entre outros –,
mais qualidade de vida terão os brasileiros. Consoante, o Ministério das Cidades,
seguindo a política geral definida pelo governo federal, assumiu um papel de grande
relevância no contexto nacional ao unir em uma mesma pasta o planejamento urbano,
o gerenciamento da infraestrutura básica nacional – habitação social, saneamento
básico e mobilidade –, respeitando os poderes locais através de parcerias com
estados e municípios e garantindo a participação dos movimentos sociais por meio do
Conselho das Cidades.
Constatou-se no decorrer da pesquisa que o Plano Diretor de Franca
continua inalterado desde sua elaboração em 2003, ou seja, não recebeu nenhum tipo
de atualização a partir de 2011.
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6

PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE FRANCA

As soluções de mobilidade urbana estão no planejamento interdisciplinar
das cidades, na criação de políticas públicas que privilegiem um sistema de transporte
público e que garantam a segurança de pedestres e ciclistas, entre outras.
Nesse sentido, o Ministério das Cidades propôs que municípios com
mais de 100 mil habitantes elaborem o Plano de Mobilidade Urbana, respeitando suas
identidades e características, com o objetivo de orientar políticas de urbanização e de
circulação garantindo assim, a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes.
Em função de o município de Uberlândia já ter o Plano de Mobilidade
Urbana, elaborado, aprovado e com inúmeras propostas colocadas em prática, as
quais se assemelham com as necessidades do município de Franca, o referido
documento foi o parâmetro escolhido.
O Município de Uberlândia está localizado na região do Triângulo
Mineiro, no Estado de Minas Gerais. A origem da cidade está ligada à ocupação de
bandeirantes nos primórdios do século XIX. Em 2010 o Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal de Uberlândia foi de 0,789, número considerado ‘alto’ pela
Organização das Nações Unidas. Com esse índice, Uberlândia é o terceiro município
com melhor IDH no estado de Minas Gerais e o 71º do Brasil. O IDH da cidade está
acima tanto da média estadual quanto nacional, que no ano de 2010 foram calculadas
em 0,731 e 0,699 respectivamente. A população foi estimada no censo de 2020 em
699,097 habitantes (CÂMARA MUNICIPAL UBERLÂNDIA, 2020).
Para atender à proposta do Ministério das Cidades e reconhecendo a
importância desse documento, o Município de Franca adaptou o Plano de Mobilidade
Urbana de Uberlândia no âmbito da sua realidade atual, atentando para seus
complementos estruturantes: inclusão social, sustentabilidade ambiental, gestão
participativa e democratização do espaço público.
O primeiro elemento afirma o compromisso do Governo Federal com a
construção de um país para todos, tendo o direito à mobilidade como meio de se
atingir o direito à cidade. O segundo demonstra a preocupação com as gerações
futuras e com a qualidade de vida nas cidades. O terceiro traduz a busca pela
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construção da democracia política, econômica e social. E o quarto complemento se
refere ao princípio da equidade no uso do espaço público (MINISTÉRIO DAS
CIDADES, 2007, p. 15).
O município de Franca desenvolve programas e ações segundo
diretrizes preconizadas pelo Plano Nacional de Mobilidade Urbana (FRANCA, 2003b).
No ano de 2014 foram executados 5,4 km de calçadas (entre execução
e recuperação de existentes). O Projeto Calçada Segura tem por objetivo principal
promover a acessibilidade universal, principalmente às pessoas portadoras de
necessidades especiais e pessoas com mobilidade reduzida, proporcionando
segurança aos pedestres que por ela transitam. A Prefeitura iniciou a execução das
calçadas no entorno dos prédios públicos, incluindo parques e praças.
A Prefeitura de Franca no final de 2014, após apontamentos e estudos
realizados, elaboram algumas propostas, as quais são apresentadas a seguir.
1ª Proposta – Implantação de faixas exclusivas de ônibus, em
obediência à lei que trata da mobilidade urbana Lei nº 12.587/12, para a qual o serviço
de transporte público coletivo deve ter prioridade sobre o transporte individual
motorizado. Tal proposta tem os seguintes objetivos:
- Melhorar o transporte público na cidade;
- Reduzir o tempo gasto nas viagens percorridas, aumentando a
velocidade média dos ônibus;
- Oferecer condições de pontualidade no transporte público;
- Aumentar a qualidade e segurança do sistema.
- As ruas e avenidas indicadas são consideradas corredores de ônibus,
sendo estas pontos de encontro de várias linhas dentro de cada região.
- Dois tipos de faixas exclusivas: ruas com faixas permanentes e outras
vias com faixas reversíveis de exclusividade apenas nos horários de pico (05:30hs às
08:00hs) e (16:00hs às 18:00).
- Os locais definidos estão distribuídos nas quatro regiões da cidade
ofertando agilidade a todas as linhas do sistema de transporte coletivo da cidade.
2ª Proposta – Criação de estações regionais de transporte coletivo em
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cada região (Norte, Sul, Leste e Oeste), localizadas nos corredores principais
oferecendo aos usuários espaço físico para realizarem suas integrações. Cada
estação atenderá as linhas radiais e linha direta de sua região, sendo as quatro
estações ligadas pelas linhas circulares centrais. As Estações serão adequadas:
banheiros, proteção contra intempéries, postos de recarga de cartões, locais para
informações do sistema. Tal proposta tem os seguintes objetivos:
- Reduzir a demanda de usuários no terminal central;
- Reduzir a circulação de ônibus no centro da cidade;
- Oferecer maior agilidade ao sistema;
- Fazer com que os usuários cheguem a seus destinos de forma mais
rápida;
- Informar os usuários;
Atualmente os usuários obrigatoriamente seguem até o terminal central
para realizarem integrações. Com a instalação das estações regionais, estes usuários
farão suas integrações na estação de sua região com corridas especiais saindo das
estações com destino aos polos de maiores demandas. Ex.: Região Sul - Distrito
Industrial, distribuindo melhor a demanda de usuários, com oferta de viagens mais
rápidas.
3ª Proposta – Adequação de trajetos no centro e ampliação da
capacidade operacional do terminal.
Atualmente as linhas de ônibus das Regiões Sul e Leste passam pelo
ponto da Praça Dom Pedro I, seguem até a Praça Sabino Loureiro no Bairro Estação
e retornam para o Terminal Ayrton Senna. Estas linhas seguem até o Bairro da
Estação de forma desnecessária sendo que as integrações entre Regiões Sul e Leste,
com as Regiões Norte e Oeste podem ser realizadas no Terminal Ayrton Senna.
O proposto é que as linhas das Regiões Sul e Leste deixem de ir até o
Bairro da Estação (Praça Sabino Loureiro), seguindo do ponto da Praça Dom Pedro I
direto para o Terminal Ayrton Senna, passando pela Rua Ouvidor Freire. Tal proposta
tem os seguintes objetivos:
- Reduzir tempo de viagem das linhas com um ganho de,
aproximadamente, seis minutos por corrida;
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- Reduzir mais de 550 corridas de ônibus em ruas centrais que ligam o
Centro ao Bairro da Estação.
Com a alteração dos trajetos citados acima, a proposta é utilizar a Praça
Nove de Julho como extensão do Terminal Ayrton Senna, utilizando o espaço como
uma plataforma de embarque e desembarque de usuários da Região Sul,
racionalizando a distribuição de frota operacional e demanda de usuários que se
aglomeram no Terminal, proporcionando ganho de tempo nos percursos, melhoria da
oferta de espaço e conforto dos usuários do sistema.
4ª Proposta – Retirada do transporte intermunicipal do Terminal Ayrton
Senna.
Análise e pesquisas realizadas pelo setor responsável do transporte
coletivo municipal demonstram que a parada de ônibus intermunicipal compromete a
funcionalidade do Terminal Ayrton Senna. Uma das empresas que realizam o
transporte intermunicipal utiliza a plataforma de embarque e desembarque localizada
na Rua Marechal Deodoro, juntamente com 12 linhas do transporte coletivo municipal,
sendo este um fator de congestionamentos principalmente nos horários de pico. Em
função disso, o serviço de transporte intermunicipal deve ter sua parada transferida,
sendo o local ideal para embarque e desembarque de passageiros intermunicipais o
Terminal Rodoviário “Antônio Pereira Lima”.
A integração entre diferentes formas de transporte resulta em viagens
mais rápidas e confortáveis pela cidade. O município de Franca tem trabalhado para
ampliar e melhorar a locomoção na cidade, com destaque para o uso de bicicletas,
entre diversas formas de mobilidade, conhecidas como modais de transporte. Essa
política, vem ao encontro das diretrizes de mobilidade do novo Plano de Mobilidade
Urbana, que norteará o desenvolvimento da cidade nos próximos quinze anos.
Este PMU estimula ações com o objetivo de estruturar a cidade de forma
que pequenos deslocamentos sejam feitos a pé ou de bicicleta. Por meio destes
modais, o passageiro chega aos terminais e corredores nos quais que será possível
realizar grandes deslocamentos (FRANCA, 2019).
Para o êxito do presente Plano, os modais têm que estar interligados. O
passageiro se conecta nos eixos estruturais por bicicleta ou a pé, de acordo com suas
preferências e suas condições.
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O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Franca (PDDU) se
encontra fortemente ligado ao PMU. Este último, por sua vez, identifica os problemas
por meio de diagnósticos, apresenta ações para alcançar os objetivos e metas de
solução às necessidades da população. Ao PMU cabe ainda cumprir os prazos,
elencar a origem da receita financeira, além de especificar os indicadores que atuarão
na fiscalização das atividades (OLIVEIRA, 2012).
A situação atual dos planos de mobilidade nos municípios brasileiros no
quesito mobilidade urbana brasileira não é saudável, apenas 189 municípios se
conscientizaram e elaboraram o PMU. Reforça-se que esse documento é obrigatório
para receber recursos financeiros federais (BRASIL, 2012).
O estudo de tráfego apresenta os principais pontos que necessitam de
intervenção, considerando-se a inclusão de outros por ocasião da revisão deste
trabalho. Este relatório é complementar ao de diagnóstico cujo objetivo específico:
• Apresentar propostas de melhoria de circulação para os pontos de
diagnóstico;
• Mensurar através de indicadores de desempenho as melhorias obtidas.
Todas as sugestões serão feitas com base em análises de:
• Volume de tráfego de cada movimento das interseções analisadas;
• Pesquisas de velocidade e atraso;
• Cálculos de nível de serviço;
• Estudos de circulação;
• Simulação de tráfego para onde for necessário (Índice de Capacidade
de Utilização – ICU e outros indicadores).
As sugestões propostas se resumem a:
Grupo 1: melhoria de planos semafóricos e sincronização, diária;
Grupo 2: alterações de circulação sem obras;
Grupo 3: alterações de circulação com ajustes de geometria;
Grupo 4: alterações de circulação com pequenas obras viárias
(construção faixa adicional, retorno, etc.); (FRANCA, 2019).
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7

RESULTADOS

O resultado desse estudo encontra-se basicamente atrelado aos
propósitos do Plano Diretor em concordância com o PMU de Franca. Reforçando que
o objetivo geral foi diagnosticar a mobilidade urbana no município de Franca e as suas
políticas públicas com o interesse de perceber a sua capacidade de promover o
desenvolvimento socioeconômico do referido município. Com a proposta de
contemplar os objetivos, esse capítulo destaca os resultados advindos da questão
problema que gerou a pesquisa dessa dissertação.
A cidade de Franca, até o ano de 1996, não tinha controle sobre a oferta
dos serviços de transporte coletivo, a Prefeitura estava alheia aos problemas
existentes: cálculo de tarifa deficiente, o sistema operava com linhas diametrais
(bairro/bairro),

poucos

bairros

estavam

interligados,

havia

dificuldades

de

deslocamentos para os locais de maiores interesses públicos e muitas viagens
origem/destino eram realizadas através do pagamento de duas tarifas, onerando o
custo do transporte público (FRANCA, 2003b).
Em 1997, por meio do Decreto n. 7.444/97, o Sistema de Transporte
Integrado de Franca foi criado facultando o sistema Passe-Fácil, em busca da
modernização do sistema de transporte coletivo.
Em 1999, o sistema em operação já não atendia as demandas e havia a
necessidade da implantação de um novo sistema que oferecesse a população maior
agilidade e qualidade no atendimento dos usuários. Essa lacuna deu espaço para a
criação do SIT-Franca (Sistema Integrado de Transporte Coletivo). Um sistema de
bilhetagem eletrônica foi implantado e a Prefeitura tinha acesso a informações de
usuários transportados por categoria, passando a controlar todos os dados
operacionais do transporte coletivo.
Os usuários ganharam liberdade para se deslocarem para qualquer
ponto da cidade com uma tarifa única, por meio de duas linhas diferentes, contribuindo
para a mobilidade e acessibilidade, aumentando a qualidade e produtividade do
serviço. O sistema passou a operar com linhas radiais (bairro/terminal- terminal/bairro)
e linhas circulares nos sentidos horário e anti-horário. Linhas radiais são linhas com
saída das extremidades dos bairros com destino ao Terminal Ayrton Senna. Linhas
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circulares são compostas por quatro ônibus, sendo dois no sentido horário e dois no
sentido anti-horário com intervalo médio de 30 minutos.
No final de 2013 e decorrer do ano de 2014 houve mudanças no sistema:
- Implantação do sistema de linhas diretas com os objetivos de reduzir o
tempo de viagem dentro da própria região, descentralizar viagens, aumentar
a oferta de viagens regionais e oferecer viagens únicas ligando usuários da
região a seus pontos de maiores interesses.
- Distribuição de mais postos de recarga de cartões. Atualmente são quarenta
e seis postos espalhados pela cidade.
- Inserção do direito de duas viagens sem créditos no cartão com pagamento
feito no momento da próxima recarga.
- Implantação do monitoramento do Sistema por meio do GPS com controle
em tempo real da circulação de todos os veículos, por veículo e por linha,
gerando maior confiabilidade no Sistema (PMUF, FRANCA, 2019, p. 110).

O Sistema de Transporte Coletivo Público do Município de Franca é
composto de SIT – Sistema Integrado de Transporte – operado por ônibus
convencionais, e Vans adaptadas para usuários de cadeiras de rodas com serviço
porta a porta.
Quanto a caracterização socioeconômica, o município possui uma
população estimada de 350.400 habitantes (IBGE, 2018). Atualmente é a 21ª maior
cidade do Estado de São Paulo. Entre os municípios brasileiros mais populosos
encontra-se na 74ª posição. O crescimento populacional de Franca apresenta uma
taxa de 1,51% anual. Franca apresenta a 50ª frota do Estado de São Paulo e a 50ª
brasileira com 260.762 veículos, ou seja, transporte individual motorizado expressivo.
A característica básica do sistema viário do município é a estrutura em
grelha, na qual a região central funciona como articuladora de expansão urbana
através de eixos estruturais. O Sistema Viário do Município (SVM) compõe-se de
Sistema Viário Urbano (SVU) (vias arteriais, coletoras, marginais, locais ciclovias ou
ciclofaixas; e Sistema Viário Rural (SVR) (rodovias estaduais, municipais e estradas
vicinais).
As vias arteriais são responsáveis por receber a maioria do tráfego de
circulação interna à área e também o tráfego de passagem, aquele que atravessa o
centro com destino a outros setores da cidade. O Terminal Urbano Ayrton Senna faz
ligação com os setores Norte, Sul, Leste e Oeste da cidade com um volume de
passageiros transportados de, aproximadamente, 25.000 usuários/dia e circulação de
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1.277 ônibus. O principal ponto de convergência de veículos é a Praça Nossa Senhora
Aparecida da Imaculada Conceição, com um volume de tráfego aproximado de 26.000
veículos/dia nas ruas de acesso (FRANCA, 2003b).
As ruas General Telles, Voluntários da Franca, Couto Magalhães e
Ouvidor Freire possuem intenso uso comercial, mas não têm tratamento prioritário
para o transporte coletivo em toda a sua extensão. O planejamento semafórico da
área central não contempla satisfatoriamente esta questão. Não há tempo exclusivo
para a travessia de pedestres e focos luminosos em todas as direções. Como a
prioridade sempre foi dada para o veículo motorizado a segurança nas travessias está
comprometida e conflito com veículos são constantes.
Na área central esta situação é fortemente notada em razão da ausência
de operadores de trânsito e transporte, justamente em uma área frágil em termos de
acidentes. Não se observa, na concepção do funcionamento do trânsito na área
central, a separação de fluxos que tem como destino aqueles que apenas utilizam
suas vias para atravessamento da área, com aqueles necessários ao deslocamento
do transporte coletivo. Deste modo, esses fluxos com objetivos tão distintos se somam
e concorrem pela ocupação do espaço viário. A inexistência de eixos perimetrais em
torno do centro é um dos principais responsáveis pelo tráfego de passagem no local.

7.1

PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS NO TRÂNSITO

Constatou-se a partir da leitura do PMU-Franca que o estudo de tráfego
apresenta alguns pontos que necessitam de intervenção. Dessa forma, adaptou-se
um Quadro (que consta no PMU de Franca) com o diagnóstico dos locais que
apresentam deficiências e as possíveis sugestões de melhorias. As propostas de
intervenção são apresentadas no Quadro 1 (Anexo). São 64 pontos identificados com
a localização (Rua ou Avenida), o problema existente e a proposta de intervenção.
Conforme o Quadro 1, os 64 pontos identificados no estudo estão
expressos no Plano de Mobilidade Urbana do município de Franca, constituído de
estudo de tráfego com prognóstico de propostas de intervenção e melhorias viárias
proporcionou-nos uma visão mais detalhada da situação do sistema viário de Franca.
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Vale registrar que o referido Plano Diretor existe; foi elaborado em 2003,
não recebeu as atualizações, conforme constava no site oficial da Prefeitura
Municipal, em 2011.
Outra questão importante a ser mencionada trata-se da fiscalização do
referido documento, ou seja, a determinação de revisão do documento a cada cinco
anos, também não ocorreu, assim como não houve a efetiva implantação do mesmo
em parceria com o Plano Diretor. Portanto o município de Franca não possui, na
prática, a aplicação dos referidos documentos. Ressalta-se que a pesquisa identificou
o estudo realizado em 2015, com propostas de intervenção e melhorias no sistema
viário, com um diagnóstico formalizado nos 64 pontos da cidade, já citados
anteriormente. Até o momento da realização dessa dissertação não foi possível
verificar se existe alguma punição a respeito do não cumprimento da implantação dos
documentos (FRANCA, 2019).

7.2

PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO CICLOVIÁRIAS

O Município de Franca possui, atualmente, 8.539,56 metros de
infraestrutura cicloviária de circulação, composta por ciclovias e ciclofaixa operacional
de lazer. As ciclovias existentes da região norte (localizada na Avenida Moacir Vieira
Coelho e na Avenida Abrahão Brickmann) e a ciclovia da região oeste (localizada na
Avenida Wilson Sábio de Mello e na Avenida Santos Dumont) juntas totalizam
5.836,47 m de extensão. A ciclofaixa pode ser visualizada na Figura 8, abaixo.
Figura 8 - Ciclofaixa na Avenida Presidente Vargas.

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana-Revisado (2019).

79
A Ciclofaixa Operacional de Lazer, localizada na Avenida Presidente
Vargas, totaliza 2.703,09 m, com funcionamento aos domingos das 7h às 12h.
Conforme já mencionado, um estudo foi realizado com o objetivo de
desenvolver e aplicar uma proposta metodológica para verificar o potencial cicloviário
urbano. A realização do estudo ocorreu na região urbana e de expansão urbana de
Franca, em 2015 onde primeiramente, em observação macro, foi analisada a cidade
como um todo sendo verificados aspectos de relevo, clima, tamanho e forma urbana,
itens que obtiveram resultados satisfatórios e compatíveis com o transporte cicloviário.
Em seguida, foram levantadas as regiões urbanas e de expansão urbana e os locais
de potencial atração/geração de deslocamentos cicloviários. Todos os eixos
apresentaram resultados finais satisfatórios entre potencialidades médias e altas, se
destacando em parâmetros como viabilidade técnica, adaptabilidade e qualidade
espacial e ambiental (FRANCA, 2019).
O método proposto foi satisfatório para a análise da cidade estudada,
que apresentou um bom potencial cicloviário, sendo possível desenvolver projetos em
todas as zonas urbanas.
1ª Proposta – Implantação de cinco terminais de bicicletários com
aluguéis de bicicleta para locomoção de um terminal a outro, sendo quatro terminais
regionais (implantados nos terminais regionais de ônibus urbanos) e um terminal
central (implantado no Terminal Central Ayrton Senna), que disponibilizarão a guarda
e a segurança de bicicletas para a população, notadamente para aqueles que
pretendem fazer a integração com os ônibus urbanos. A partir da aceitação pela
população do uso da bicicleta, outros terminais de bicicletários serão implantados,
progressivamente, nos equipamentos públicos comunitários. Também serão
implantados 36 paraciclos distribuídos em praças e Unidades de Saúde atingindo a
todas as regiões da cidade.
2ª Proposta – Ampliação da malha cicloviária em todas as zonas da
cidade, com extensão total de 84.604,09 metros.
1ª etapa – As primeiras ciclovias a serem implantadas são as Ciclovias
Prioritárias que alcançarão os locais com maior demanda em função do número de
ciclistas e ainda todas as zonas da cidade com uma extensão total de 22.445,57
metros.
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Estas ciclovias farão a interligação entre o Distrito Industrial Antônio
Della Torre, Polo Industrial Amazonas, Polo Industrial Abílio Nogueira, Polo Industrial
São Bernardo, Distrito Industrial Onofre Jacometti e Polo Industrial do Jardim
Paulistano dando continuidade aos trechos existentes.
• Continuidade da Avenida Wilson Sábio de Melo, interligando-se ao
Distrito Industrial Onofre Jacometti.
• Continuidade da Ciclovia existente da Avenida Moacir Vieira Coelho
até o Polo Industrial do Jardim Paulistano.
• Interligação com o futuro terminal regional de ônibus da região leste.
• Interligação com o futuro terminal regional de ônibus da região sul.
• Interligação do futuro terminal da região sul com o Jd. Primavera.
As ciclovias secundárias têm por finalidade a interligação mais
abrangente entre as ciclovias citadas anteriormente e os bairros mais periféricos onde
habita um grande número de trabalhadores das indústrias de Franca. As rotas de
ciclovias seriam novas interligações a bairros previstas para novos loteamentos.
2ª etapa – Implantação de novas ciclovias e ciclofaixas em outras
regiões da cidade, alcançando as extremidades das zonas norte, sul, leste e oeste do
município e ainda interligando a infraestrutura cicloviária citada anteriormente, estas
Ciclovias Propostas, possuem 19.732,07 m;
3ª etapa – Implantação de Futuras Ligações Cicloviárias a partir de
diretrizes viárias existentes na Prefeitura Municipal de Franca para futuros
prolongamentos de vias que unirão alguns bairros da região norte a outros bairros da
região oeste. Nestas futuras ampliações viárias as ligações cicloviárias possuem uma
extensão total de 5.836,47 metros.
3ª Proposta – Implantação de calçadas compartilhadas em alguns
trechos de vias da cidade, com o objetivo de promover o acesso por bicicletas aos
pontos de interesse turístico e cultural situados na região central, além de organizar
os fluxos ciclísticos no calçadão. As ciclovias existentes fazem a interligação Parque
Vicente Leporace até a Avenida Dr. Flávio Rocha, com início no canteiro central da
Avenida Abrão Brickiman na altura da intersecção com a Alberto Fico, que após o
encontro com a ponte sob a Rodovia Cândido Portinari passa a chamar Av. Moacir
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Vieira Coelho. Segue ainda por esta até o encontro com o Dr. Flávio Rocha.
A interligação do Distrito Industrial ao Bairro Estação inicia na rotatória
do entroncamento entre as avenidas Wilson Bego, Wilson Sábio e Melo e Rua Tristão
de Almeida, seguindo pela avenida Wilson Sábio de Melo até seu encontro com a Rua
Simpliciano Pombo no encontro no futuro Terminal de ônibus oeste (FRANCA, 2019).
Na figura 9 a vista da ciclovia localizada na Av. Abrahão Brickiman.
Figura 9 - Ciclovia na Avenida Abrahão Brickman

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana-Revisado (2019).

O uso da bicicleta deve ser seguro, atrativo, conveniente e confortável
para seus usuários. As políticas pró-bicicleta dependem da implementação
coordenada de um conjunto de políticas urbanas que se reforçam mutuamente, além
do apoio a estas por meio de políticas restritivas ao uso do automóvel (transformando
seu uso em pouco conveniente e caro). Nestes casos, surgem algumas propostas:
1 – Ampliação da segurança da estrutura cicloviária.
2 – Realização de ações educativas para orientar quem deseja adotar o
transporte da bicicleta.
3 – Instalação de paraciclos e de bicicletários em ponto de integração.
4 – Implantação de projeto piloto de transporte de bicicletas nos ônibus
municipais. Os suportes seriam instalados na área interna ou externa de veículos que
circulam nas linhas que, pela geografia das vias, impossibilitam a construção de
ciclovias ou ciclofaixas. A utilização seria liberada durante os finais de semana
(FRANCA, 2019).
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8

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral foi diagnosticar a mobilidade urbana no município de
Franca e as suas políticas públicas com o interesse de perceber a sua capacidade de
promover o desenvolvimento socioeconômico do referido município.
Em 1997, por meio do Decreto n. 7.444/97, o Sistema de Transporte
Integrado de Franca foi criado facultando o sistema Passe-Fácil, em busca da
modernização do sistema de transporte coletivo. Em 1999, o sistema foi alterado.
Houve a criação do SIT-Franca (Sistema Integrado de Transporte Coletivo); sistema
de bilhetagem eletrônica; implantação da tarifa única, por meio de duas linhas
diferentes, contribuindo para a mobilidade e acessibilidade, aumentando a qualidade
e produtividade do serviço; o sistema passou a operar com linhas radiais
(bairro/terminal- terminal/bairro) e linhas circulares nos sentidos horário e anti-horário.
No final de 2013 e decorrer do ano de 2014 houve mudanças no sistema:
implantação do sistema de linhas diretas; distribuição de mais postos de recarga de
cartões; implantação do monitoramento do Sistema por meio do GPS. O Sistema
Integrado de Transporte é operado por ônibus convencionais, e Vans adaptadas para
usuários de cadeiras de rodas.
A característica básica do sistema viário do município é a estrutura em
grelha, na qual a região central funciona como articuladora de expansão urbana
através de eixos estruturais. O Sistema Viário do Município (SVM) compõe-se de
Sistema Viário Urbano (SVU) (vias arteriais, coletoras, marginais, locais ciclovias ou
ciclofaixas; e Sistema Viário Rural (SVR) (rodovias estaduais, municipais e estradas
vicinais).
O Plano Diretor de Franca foi criado em 2003, não foi implantado na
prática, não cumpriu as determinações preconizadas no Estatuto das Cidades. Nesse
contexto, o Plano de Mobilidade Urbana de Franca foi criado em 2014 e 64 pontos
identificados no estudo que originou a elaboração do referido documento, constituído
de estudo de tráfego com prognóstico de propostas de intervenção e melhorias viárias.
Vale ressaltar que a estrutura do PMU é interessante, com propostas de
intervenção tanto no trânsito motorizado quanto aos ciclistas e pedestres. Para
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confirmar estes atributos, buscou-se na literatura publicações sobre as cidades
inteligentes. Os relatos sobre as Smart Cities, propiciaram trazer a luz de elucidações
alguns parâmetros que se identificam ao PMU de Franca, advertindo que seria de bom
alvitre sua célere implantação, o que viria ao encontro com as deficiências e
necessidades apresentadas no estudo (Quadro 1).
O estudo identificou que em Franca existe 8.539,56 metros de
infraestrutura cicloviária de circulação, composta por ciclovias e ciclofaixa operacional
de lazer. O PMU registra a realização de estudo na região urbana e de expansão
urbana de Franca, em 2015. O bom potencial cicloviário apresentado, possibilitou
desenvolver projetos em todas as zonas urbanas, com propostas e potenciais
soluções.
O PMU no contexto cicloviário, elaborou três propostas. A primeira
oferece a implantação de cinco terminais de bicicletários com aluguéis de bicicleta
para locomoção de um terminal a outro. Gradativamente, outros seriam implantados,
além de 36 paraciclos em praças e Unidades de Saúde.
Na segunda proposta consta a ampliação da malha cicloviária em todas
as zonas da cidade, com extensão total de 84.604,09 metros. São três etapas: 1)
ciclovias prioritárias para atender a maior demanda com extensão de 22.445,57
metros. 2) implantação de novas ciclovias e ciclofaixas nas demais regiões da cidade,
zonas norte, sul, leste e oeste do município, num total de 19.732,07 m. 3) implantação
de Futuras Ligações Cicloviárias a partir de diretrizes viárias existentes na Prefeitura
Municipal de Franca, com uma extensão total de 5.836,47 metros.
A terceira proposta trata-se de implantação de calçadas compartilhadas
em alguns trechos de vias da cidade; otimizar o acesso por bicicletas na região central;
organizar os fluxos ciclísticos no calçadão. Reforça-se que o PMU cicloviário se
preocupou em ampliar algumas propostas, a saber: 1 – Otimizar a segurança da
estrutura cicloviária; 2) Realização de ações educativas para orientar os ciclistas; 3)
Instalação de paraciclos e de bicicletários em ponto de integração; 4) Implantação de
projeto piloto de transporte de bicicletas nos ônibus municipais.
Entendemos que o objetivo geral do estudo foi contemplado, uma vez
que a pesquisa buscou elencar as principais questões relacionadas ao Plano Diretor
e ao Plano de Mobilidade Urbana de Franca.
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Podemos, ainda afirmar que as políticas públicas contida nos referidos
documentos são capazes de promover o desenvolvimento socioeconômico do
município, caso haja sua efetiva implantação. Dessa forma, identificamos que o PD e
PMU estão em conformidade com as preconizações do Plano Nacional de Mobilidade
Urbana. Verificamos que não houve a efetiva implantação de tais documentos.
Outro objetivo contemplado nessa dissertação refere-se à sugestão de
ações de mobilidade urbana de caráter positivo em algumas cidades com porte
mediano, consideradas inteligentes. Os modelos apresentados remete a cidades
brasileiras e estrangeiras. Em Amsterdã, ciclismo é uma característica essencial da
cidade com mais de 400 km de ciclovias bem sinalizadas e com bicicletários.
Em Copenhague, existem semáforos exclusivos para ciclistas. Se a
velocidade for constante, de 20 km/h, o ciclista pega a onda verde, ou seja, todos os
semáforos abertos.
Em cidades da China, Índia e Bangladesh, a bicicleta é considerada um
meio de transporte importante. Nos Estados Unidos, o sistema de bicicletas públicas
é modelo para outros semelhantes. Nova York apresentou o projeto Ruas
Sustentáveis (Sustainable Streets), um plano com 164 ações voltadas para a política
de transportes da cidade.
Em Buenos Aires, a prefeitura tem incentivado o uso de bicicletas, com
a implantação de 90 km de ciclovias.
As ações de políticas públicas significa não apenas apostar no transporte
de massa, necessário e urgente no Brasil, mas também em promover mudanças que
contribuam para uma população mais saudável, como o uso da bicicleta, uma
alternativa ambientalmente correta.
O movimento pelo uso da bicicleta se encontra em expansão nos
grandes centros brasileiros e exige a construção de ciclovias e um reposicionamento
das políticas de governo. Políticas públicas de transporte de massa devem ser vistas
como políticas sociais, pois diminuem as desigualdades e levam qualidade de vida,
além de movimentarem a economia, devido aos investimentos envolvidos na cadeia
produtiva.
Na literatura encontramos vários modelos de implantação de políticas
públicas que já se mostram no PMU de Franca. Dessa forma, entendemos que o
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referido plano é importante, foi bem estruturado e coincide com diferentes tipos de
cidades, quais sejam brasileiras ou internacionais. Podemos citar o modelo de
Florença, Milão e Roma destacas como as cidades que mais investiram em Mobilidade
Inteligente, com 50% do total de iniciativas.
No que tange à acessibilidade, Milão, Nápoles, Torino e Roma fomentou
o fortalecimento do transporte público com infraestrutura caras, a exemplo da
construção de novas linhas ferroviárias urbanas.
No Brasil o uso da tecnologia já é uma realidade e ajuda promover um
desenvolvimento urbano mais eficiente, por exempo, o uso de aplicativos,
monitoramento e cameras, ampliação de espaços, entre outros. A cidade do Rio de
Janeiro lidera o ranking das mais inteligentes do país. Em seguida aparecem São
Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, São Caetano do Sul, Vitória, Florianópolis,
Porto Alegre e Recife.
A pesquisa constatou que existem projetos em andamento relacionados
a estacionamentos, a modernização da rede de semáforos ou a melhoria da oferta de
transporte público local, os quais corroboram os projetos contidos no PMUF. São
iniciativas viáveis relacionadas à acessibilidade e às TICs.
Algumas cidades, Florença e Milão, Nápoles e Palermo, devido às
restrições de tráfego para todo o centro histórico, têm um grande número de zonas de
pedestres e zonas de acesso restrito. Quanto à acessibilidade e indicadores de
sustentabilidade Milão, Torino, Florença e Bolonha têm valores acima da média,
enquanto as demais cidades se desviam do valor médio, obviamente com intervalos
diferentes.
A literatura apontou que a inovação tecnológica está a serviço do apoio
aos sistemas de transporte urbano numa perspectiva sustentável. Esses sistemas de
mobilidade inteligentes utilizam a tecnologia visando otimizar a rede urbana global,
além da melhoria na qualidade de vida dos habitantes.
A pesquisa confirmou que a relação entre a mobilidade urbana com o
desenvolvimento

socioeconômico

estão

interligadas.

As

características

socioeconômicas do espaço urbano exerce influência na mobilidade da população.
Os aspectos atrelados ao contexto socioeconômico devem ser considerados, por
exemplo: o gênero, a faixa etária, o nível de escolaridade, o motivo do deslocamento,
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a renda e a inclusão digital. Diante desse cenário, constatou-se que são necessários
mais investimentos no setor de transporte público, com a implantação de vias
exclusivas para ônibus para otimizar o tempo dos usuários, além de políticas públicas
que resguardem a segurança.
A pesquisa se encerra argumentando que os PD e PMU criados na
cidade de Franca estão bem estruturados, tem coerência com os demais planos que
foram utilizados nessa dissertação. O estudo é relevante ao trazer elucidações sobre
a mobilidade urbana do referido município, além de modelos de políticas públicas de
cidades inteligentes e destacar seus benefícios, caso sejam implantados na prática.
A pesquisa teve sua limitação quando constatou-se que os referidos
planos não foram implantados, tornando impossível fazer as pontuações sobre a sua
eficácia ou mesmo suas necessidades de ampliação.
Sugere-se que outros estudos deem continuidade a essa temática
trazendo comparações entre os planos existentes e, em especial com a realização de
um estudo de caso.
Concluiu-se, portanto, que a mobilidade urbana de Franca, apesar de
não se encontrar no seu melhor momento, tem potencial de absorver as políticas
públicas e ampliar seu sistema de transporte público urbano. A partir daí, torna-se
capaz de promover o desenvolvimento socioeconômico do referido município. Os
modelos de implantação disponibilizados na literatura, acerca das cidades inteligentes
possibilitou-nos perceber que Franca está acompanhando o mesmo raciocínio de
várias cidades dentro e fora do país. Vale reforçar que enquanto esses Planos (PD e
PMUF) não estiverem implantados, a cidade deixa de usufruir das melhorias e dos
benefícios que podem ser repassados à população local.
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ANEXO
Quadro 1 – Proposta de Intervenção
Quadro 1 – Proposta de Intervenção
Pontos Local/Rua/Avenida

1

2

Problema

Av.
Dr.
Abrão Sem problemas
Brickimann X Rua
Clóvis V. Andrade
Av.
Dr.
Abrão Sem problemas
Brickimann X Av.
Geralda R. Souza

3e4

Av.
Dr.
Abrão Problemas devido à alta
Brickimann X Rod. acessibilidade
da
Cândido Portinari
interseção, aliada aos
curtos espaços para
acomodação de filas, o
que
corriqueiramente
gera fechamento do
cruzamento.

5

Av. Prof. Moacir V. O ponto 5 não apresenta
Coelho X Rua José grandes problemas.
Maria J. Rabelo

6

Av. Prof. Moacir V. O ponto 6 não apresenta
Coelho X Rua Da problemas
de
Concórdia
capacidade. Não há
semáforo no local.

7e8

Av. Brasil X Rua Sem problemas
Pará e Av. Brasil X
Rua Ceará

Proposta de
Intervenção
• Receber procedimento
de revisão dos planos
semafóricos diários.
• Otimização do plano
semafórico ao longo do
dia em função dos
volumes.
• Eliminar conversões à
esquerda nas duas
interseções, otimizar a
programação
semafórica, passando
para dois tempos.
• Criar retornos em
ambos os sentidos da
via,
eliminar
estacionamento
nos
trechos para criação de
faixa de acumulação.
• Eliminação de faixa de
estacionamento na via
supracitada e criação de
faixa de acumulação
para os veículos;
•
Otimização
da
programação
semafórica.
• Ampliar o tráfego com
eliminação de alguns
giros, fechamento de
canteiro e canalizações
adequadas na via para
os fluxos de retorno e
cruzamento da avenida.
•
Eliminar
estacionamento
50m
antes de aproximações
com oficialização de
duas
faixas
de
rolamento
para
os
veículos.
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9

10

11

12

13

Av. Brasil X Rua A interseção possui
Paraíba
fluxos de cruzamento
baixos (menos de 10%)
em relação ao volume
do corredor.
Av. Brasil X Av. Dr. É um dos pontos com
Adhemar P. de maiores
problemas
Barros
operacionais.

• Impedir a Rua Paraíba
de cruzar a Av. Brasil,
assim como a conversão
à esquerda existente.

•
Redução
de
acessibilidade
da
mesma, com eliminação
de retornos e giros a
esquerda.
• Alteração da geometria
da interseção, eliminado
a
rotatória
e
os
movimentos de retornos
e giros à esquerda de
ambas as vias;
•
Implantação
e
otimização de semáforo
de 2 tempos.
• Permitir giros à
esquerda da Avenida
Adhemar de Barros;
•
Implantação
e
otimização semáforo de
três tempos.
Av. Brasil X Rua Opera com semáforo de •
Eliminação
de
Fortaleza
dois tempos.
estacionamento
50m
antes da aproximação e
criação de faixa de
rolamento, aumentando
a
capacidade
de
acumulação da via;
•
Otimização
programação
semafórica privilegiando
a Avenida Brasil.
Av. Brasil X Av. Opera com semáforo de •
Aumento
de
Major Elias Motta
três tempos
capacidade
de
aproximações,
e
eliminar estacionamento
a extensão de 50m a
partir das mesmas;
•
Eliminação
de
conversões à esquerda
de
modo
que
a
interseção opere de
forma otimizada com
dois estágios.
Av. Dr. Adhemar P. Retornos com baixo • Alteração de geometria
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de Barros X Av. volume.
Hélio Palermo

14

15

16

Av. Prof. Moacir V. Há um giro à esquerda
Coelho X Av. Dr. da Avenida Prof. Moacir
Flávio Rocha
Vieira Coelho para a
Avenida
Dr.
Flávio
Rocha.
Av. Chico Júlio X Opera com um número
Av. Prof. Moacir V. significativo
de
Coelho
movimentos permitidos.

Av.
Dr.
Flávio Problemas devido à
Rocha X Av. Nazira proximidade
das
Aidar
interseções bem como
ao
alto
grau
de
acessibilidade
das
mesmas.

da
interseção
com
eliminação da rotatória;
•
Proibição
de
conversão à esquerda
na interseção;
• Implantar sentido único
na Rua Maceió com
duas
faixas
de
rolamento;
• Semaforizar a Rua
Curitiba x Av. Adhemar
Pereira de Barros;
•
Eliminar
estacionamento
nas
aproximações
convenientes,
permitindo duas faixas
para rolamento.
Pequena capacidade de
acumulação para giro à
esquerda.
• Eliminar conversão à
esquerda na Rua Belo
Horizonte
com
o
fechamento do canteiro
central.
• Proibir conversão à
esquerda na interseção;
• Adequar ciclo
semafórico passando
para duas fases.
• Proibir conversão à
esquerda na rotatória;
•
Adequar
ciclo
semafórico
com
eliminação de uma fase.
• Oficialização de três
faixas na aproximação
da Av. Dr. Flávio Rocha;
•
Proibição
do
movimento de retorno
na rotatória.
Proposta 2: a completa
eliminação da rotatória
com a operação de um
semáforo
de
dois
tempos.
• Alteração da geometria
da interseção com a
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17

Av. D. Pedro I X Av. Operação deficiente nos
Nazira Aidar
horários de pico.

18

Av. D. Pedro I X Rua Adequar a programação
Raimundo Oliveira
semafórica com planos
otimizados a partir das
contagens.

19

Av. D. Pedro I X Rua Problema
no
Eufrásia Monteiro cruzamento com o fluxo
Petráglia
da Avenida Dom Pedro.

20

Av. Chico Júlio X Verificação de filas e
Rua Valentim Miron Implantação
de
Sanches
Semáforo.

21 e 22 Alameda
Vicente Fila nos picos em função
Leporace X Av. Dr. do volume. Semáforo
Flávio Rocha e Av. com dois tempos.
Chico Júlio X Nicola
Maniglia
23

eliminação da rotatória;
• Implantar semáforo de
2
tempos
com
otimização
da
programação.
• Manter o fechamento
da rotatória.
• Eliminação de acessos
na rotatória priorizando
o fluxo mais significativo.
•
Otimização
da
programação
semafórica;
• Oficializar faixa de
acumulação para giro à
esquerda e eliminar
estacionamento
no
trecho.
• Semaforização do
cruzamento;
•
Implantação
de
terceira faixa na Avenida
Eufrásia
Monteiro
Petráglia.
•
Eliminação
de
cruzamento
na
interseção;
• Semaforização da
interseção da Avenida
Eufrásia M. Petráglia
com Rua Jupira C.
Marcondes.
• Alteração de geometria
da interseção com a
criação de rotatória.
• Monitoramento do
trecho para verificação
de filas;
• Oficializar 2 faixas para
aumento de capacidade
na aproximação.
• Otimização semafórica
com planos ao longo do
dia com base nos
volumes
e
filas
identificadas.

Av. José da Silva X Pouca capacidade de •
Maximização
Carlos Dourado
acumulação dos links.
capacidade

da
das
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24 e 25 Av. José da Silva X
Rua
Irmãos
Antunes e Av. Chico
Júlio X Rua Sonia
Maria B. Sandoval

26

Pouca capacidade de
acumulação
na
aproximação da Rua
Irmãos Antunes.

Av. Chico Júlio X Operação normal.
Rua Joanita A.
Cardoso Toledo

27 e 28 Av. José da Silva X
Rua Antonio C. de
Mello e Av. Chico
Júlio X Antonio C.
de Mello
29 e 30 Av. José da Silva X
Rua Joaquim G.
Ledo e Av. Chico
Júlio
X
Rua
Benedito Maníglia

31

Av. Chico Júlio X
Rua Luiz de Paula

32

Av. Chico Júlio X
Rua José Domingos
Freitas

33 e 34 Av. Chico Júlio X
Rua Gini Teixeira
Rocha e Av. Chico
Júlio X Rua José

Operação
mediana.

de

forma

aproximações
com
oficialização de faixas
nas mesmas;
•
Otimização
da
programação
semafórica.
• Otimização da
programação
semafórica;
•
Aumento
da
capacidade
da
aproximação da Rua
Irmãos Antunes com
eliminação
de
estacionamento cerca
de 50m antes da
mesma.
•
Programação
semafórica
otimizada
com vários planos ao
longo do dia.
•
Programação
semafórica
otimizada
com vários planos ao
longo do dia.

Falta de capacidade de •
Otimização
aproximação.
programação
semafórica;
•
Aumento
da
capacidade
da
aproximação da Rua
Joaquim
G.
Ledo,
eliminar estacionamento
cerca de 50m antes da
mesma.
Cruzamento de via, giro • Eliminação de giro à
à esquerda liberado.
esquerda na interseção
fazendo com que o fluxo
utilize a Rua Dr. Bráulio
Andrade Junqueira.
Operação
sem • Não necessita de
problemas,
apenas intervenção.
pequenas filas para
entrar na Avenida.
Operação
sem • Não necessita de
problemas,
apenas intervenção.
alguma
demanda
especial.
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Pedro C. Junior
35 e 36 Av. Chico Júlio X Operação normal.
Rua José Oliveira
Bernal Fernandes e
Av. José da Silva X
Rua José Oliveira
Bernal Fernandes
37
Av. Chico Júlio X Problemas no horário de
Rua São Sebastião pico
X José Bonifácio

38

Rua Frei Germano
X Av. da Integração
Vereador
Bernardino Pucci

Múltiplos
conflitos,
porque duas avenidas
paralelas chegam em
uma única rotatória.

39

Rua
Francisco
Marques X Av. da
Integração
Bernardino Bucci
Os pontos de n° 40
a 46, bem como os
de n° 49 e 50 fazem
parte
(ou
são
próximos)
de
corredores viários
de vias de sentido
único,
operando
com semáforo de
dois tempos

Sem
problemas
na
operação.
Há
um
semáforo de pedestres

40 a
46, 49
e 50

47 e 48 Rua Major M. Matos
X Rua Francisco
Marques e Rua
Francisco Marques
X AV. Francisco
José da Silva
51 e 52 Av. Santos Dumont
X
Av.
Rio
Amazonas e Av.
Santos Dumont X
Rod.
Cândido

Sem problemas

Alta acessibilidade com
capacidade minimizada

Trecho crítico devido
alta acessibilidade.

•
Programação
semafórica
otimizada
com vários planos ao
longo do dia.
•
Aumentar
a
capacidade
de
acumulação de outras
aproximações,
diminuição de passeio e
jardim;
• Eliminar movimentos
e/ou aproximações.
• Eliminação gradativa
de
acessos
na
interseção;
•
Readequação
e
otimização
de
programação
semafórica;
• Monitorar a interseção.
• Não necessita de
intervenção.
•
Sincronização
e
otimização dos planos
semafóricos,
considerando sentidos
preponderantes;
•
Aumento
de
capacidade
nas
aproximações,
e
eliminar uma faixa de
estacionamento em uma
extensão de 50 m.
•
Eliminação
de
conversões à esquerda
em
ambas
as
interseções;
• Otimização
semafórica.
•
Realocação
dos
retornos com a criação
de faixas adicionais de
aceleração
e
desaceleração.
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53 e 54 Av. Santos Dumont
X Av. Paschoal
Pulicano e Av. Rio
Branco
X
Av.
Paschoal Pulicano

55/56 e Av. Rio Branco X
57
Av. Paulino Pucci;
Rua 5 de Julho X
Rua
José
de
Alencar X Av. Rio
Branco X General
Teles X Gonçalves
Dias

58 e 59 Av. Santos Dumont
X Av. Paschoal
Pulicano e Rua
Francisco Marques

• Eliminação de acesso
na interseção fazendo
com que os usuários
utilizem o retorno que foi
realocado no ponto
seguinte.
• Desapropriar terreno
para criação de via com
o intuito de eliminar uma
aproximação
na
intersecção
Duas avenidas em
•
Eliminação
de
paralelo e gera conflito
movimento na rotatória;
nas proximidades das
• Criação de retorno na
interseções.
Avenida
Santos
Dumont;
• Oficialização de duas
faixas na aproximação
da Avenida Rio Branco.
Grande acessibilidade 1. Deixar uma faixa para
sem
organização
e giro a esquerda e 1 faixa
segurança.
para passagem direta;
2. Reduzir o canteiro
para acomodação de
uma faixa de giro a
esquerda;
3.
Eliminação
do
estacionamento
na
extensão da faixa de
acumulação
para
aumento de capacidade
4. Semaforizar o ponto
57 e maximizar a
capacidade
nas
aproximações, com a
eliminação
de
estacionamento em uma
extensão de 50 metros.
São vias de mão única e •
Sincronização,
semáforo de 2 tempos.
otimização dos planos
semafóricos
diário,
considerando
os
sentidos
preponderantes;
• Aumentar capacidade
nas
aproximações
possíveis,
com
eliminação de uma faixa
de estacionamento em
uma extensão de 50 m.
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Av.
Francisco Local
onde
a •
Intervenções
em
Marques X Av. acessibilidade
é escalas gradativas;
Ministro
Rui requerida e não cogitar • Criar faixas de direitas
Barbosa
sua eliminação.
livres;
•
Cogitar
a
semaforização do local;
• Implantação de 1
rotatória
vazada
semaforizada;
•
Eliminação
da
rotatória;
• Implantar um semáforo
de três tempos.
61 e 62 Rua
Benedito O ponto 61 apresenta •
Fechamento
da
Merlino
X
Rua três aproximações com interseção para evitar
Hipólito J. da Costa três possibilidades de cruzamento de fluxos.
e Rua Benedito destino. Há acumulação Fechamento da
Merlino
X
Av. de veículos gerando interseção de maneira
Marginal
fechamentos
dos que não haja
cruzamentos.
cruzamento de fluxos.
O ponto 62 tem baixa
capacidade
de
movimentos permitidos.
•
Proibição
de
conversão à esquerda,
ou a
• Criação de uma
rotatória permitindo os
movimentos.
Pouco espaço para
contemplar a rotatória
com um raio de giro
adequado
para
os
veículos.
• Alteração de geometria
da interseção com a
criação de rotatória;
• Desapropriar o terreno.
63
Av.
Adhemar Não
apresenta • Implantação de um
Pereira de Barros X problemas.
semáforo
de
três
Rua
Francisco
tempos.
Procópio de Oliveira
• Um para os dois
sentidos para a Av. Dr.
Adhemar de Barros
(vermelho);
•
Um
para
a
aproximação da nova
avenida (verde);
• Um para a Rua
60

100
Francisco P. Oliveira
(amarelo), para giro à
esquerda e retorno.
64
Av. Adhemar P. de Não
apresenta • O número de giros
Barros
X
Rua problemas significativos pode gerar riscos à
Antônio Rosa
no tráfego.
segurança local;
•
Sugere-se
a
eliminação do giro à
esquerda a partir da Av.
Adhemar P. de Barros.
Fonte: Adaptado do PMU Franca. Elaborado pelo próprio pesquisador .

