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Abstract— The urban public transportation policy was 

abandoned for a long time in Brazil, suffering from the unruled 

city growth. To attain a sustainable urban mobility a different 

approach to urban planning is needed, a view that includes the 

citizens’ right of using the city and its public spaces as well as their 

right to move efficiently and comfortably within its boundary. The 

main purpose of this article is analyzing the impact of the National 

Policy of Urban Mobility on urban planning. After resuming the 

evolution of public policies aiming to urbanization, urban planning 

experience in the Brazilian cities is discussed. Especial attention is 

devoted to a comparative analysis of the participative management 

plans to Campinas city for the years 2006 and 2016 (draft version), 

as well as the influence of the National Policy of Urban Mobility 

and the concept of urban sustainable mobility on those plans. 

Unfortunately, the study will show that improvements induced by 

the National Policy affected the plans but they didn’t produce any 

real strong change. 
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I. INTRODUÇÃO 

A urbanização das metrópoles periféricas numa sociedade 
capitalista, direcionada pelo retorno do investimento 
imobiliário e favorável à opção pelo modal rodoviário para 
atender à demanda por deslocamentos nas grandes cidades, 
necessita ser redefinida para cuidar da mobilidade urbana 
sustentável. O atual modelo de urbanização dispersa (urban 
sprawl) materializa os contrastes sociais tanto com as 
ocupações irregulares distantes da cidade quanto com 
construção de condomínios fechados. Esse fenômeno não é 
exclusividade dos países em desenvolvimento, pois ocorre 
também nos países centrais [1]. 

Políticas sociais, como o transporte coletivo urbano, foram 

abandonadas no Brasil, continuando com a tradição da 

expansão urbana descontrolada. Até a aprovação da 

Constituição de 1988 as políticas voltadas à área de transporte 

urbano eram de competência da União As políticas centralistas 

do período militar acabaram enfraquecidas, tanto pelas crises 

da década de 80, quanto pela constitução de 1988 que deixava 

a cargo dos municípios o desenvolvimento urbano. A frente da 

necessidade de transporte da classe trabalhadora, a política de 

transporte urbano foi desmontada e nunca teve uma retomada 

de investimentos, nem com a criação do Ministério das 

Cidades em 2003. O setor entrou e permanece em crise [1]. 

Da forma como está desenhado o desenvolvimento dos 

municípios, favorecendo crescimento competitivo pelo espaço 

da cidade, além de mercantilização do espaço urbano, não 

haverá capacidade de tornar as cidades sustentáveis, numa 

acepção ampla de direito humano, em sua ampla concepção 

[2]. 

Em contrapartida, esse direito humano fica explícito no 

Estatuto da Cidade, que ressalta como direito do cidadão as 

cidades sustentáveis, a infraestrutura urbana e o transporte. Ou 

seja, a mobilidade sustentável, torna-se um novo paradigma a 

ser discutido e implementado na gestão urbana [3]. 

Nesse sentido, a sustentabilidade das cidades abre nova 

possibilidade de discussão frente à necessidade de 

deslocamentos eficientes, acessíveis, que atendam aos critérios 

de cuidados ambientais, sociais e econômicos da vida urbana. 

Não há como garantir essa fluidez, sem dar a devida 

importância à mobilidade urbana e, com mais ênfase, à 

mobilidade urbana sustentável. A saída passa por atenuar os 

problemas existentes e frear as alterações que favoreçam um 

desenvolvimento excludente, repensando a forma de 

planejamento atual para que as mudanças sociais, ambientais, 

econômicas e demográficas não influenciem o planejamento 

urbano e sim o oposto, que o planejamento antecipe a 

formatação das cidades que se deseja [4]. 

A partir desse contexto, pretende-se refletir sobre o 

seguinte questionamento: como a implementação de políticas 

públicas voltadas para a mobilidade urbana sustentável 

impactam em efetivas melhorias no transporte coletivo 

urbano? Assim, o objetivo deste artigo é analisar o impacto da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana nos instrumentos de 

planejamento urbano, analisando comparativamente os planos 

diretores de Campinas de 2006 e 2016 (preliminar) e sua 

adequação à Política Nacional de Mobilidade Urbana e ao 

conceito de mobilidade urbana sustentável. O texto se divide 

em quatro partes: na primeira uma breve introdução, a 

segunda contém uma apresentação das legislações brasileiras 

aplicadas à área de planejamento urbano, a terceira contempla 

a análise comparativa dos planos diretores e por fim a quarta 

parte apresenta as considerações finais. 

II. METODOLOGIA 

A. Legislação Direcionada ao Planejamento Urbano 

Para lidar com os desdobramentos e dificuldades do 
planejamento urbano, o Brasil conta com arcabouço 
legislativo desde a Constituição de 1988. 

No capítulo II da Constituição Federal de 1988, nos artigos 
182 e 183, são definidos os parâmetros da política de 
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urbanização das cidades, onde se exige do poder municipal a 
criação de Plano Diretor, objetivando-se o ordenamento da 
ocupação das cidades, de forma a garantir as funções sociais 
da cidade para o bem-estar do cidadão, cumprindo as 
exigências das funções sociais contidas nos planos diretores 
[5]. 

A regulamentação destes artigos foi realizada por meio da 
Lei 10.257 de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da 
Cidade, normatizando o uso da propriedade urbana para o bem 
coletivo, primando pela segurança, conforto e meio ambiente 
nas cidades. O Estatuto determina como primeira diretriz, o 
“direito a cidades sustentáveis, entendido como terra urbana, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para 
as presentes e futuras gerações” [3, p.1]. Dessa forma o 
transporte integra a concepção de cidades sustentáveis, 
permitindo que se desenvolvam políticas específicas para o 
setor dentro dos municípios, sendo acopladas ao Plano 
Diretor. 

Outra diretriz importante é a de ofertar de forma adequada 
os serviços públicos, incluindo o transporte, a partir da 
realidade local e das prioridades e necessidade dos cidadãos 
munícipes. Também determina que deve haver controle do uso 
do solo, de forma a evitar que empreendimentos de qualquer 
natureza gerem volume de tráfego sem que haja contrapartida 
em relação à infraestrutura urbana que o comporte, devendo 
ser realizado, um estudo de impacto de vizinhança. Para que 
possam realizar ações diretas a partir das diretrizes gerais, o 
instrumento que o poder público pode utilizar no planejamento 
municipal é o Plano Diretor, inclusive para a área de 
mobilidade. As regras definidas para a elaboração do referido 
plano destacam que cidades com mais de quinhentos mil 
habitantes devem ter em seus planos diretores um plano de 
transporte integrado [3].  

Além da regulamentação a partir do Estatuto da Cidade, a 
União deve se responsabilizar por criar as diretrizes do 
planejamento do transporte urbano [3]. Desse modo, em 2012, 
foi aprovada a Política Nacional de Mobilidade Urbana, por 
meio da Lei 12.587 [6]. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana objetiva 
integrar os modais de transporte para adequar a mobilidade 
dos cidadãos e dos fluxos de mercadorias no espaço territorial 
dos municípios. Cria o Sistema Nacional de Mobilidade 
Urbana a partir da categorização dos modos e serviços de 
transporte, além da infraestrutura urbana necessária para 
possibilitar a melhoria da mobilidade urbana. Esta lei define a 
mobilidade urbana como “condição em que se realizam os 
deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano” [6, p. 2] 
e o transporte público coletivo, como o “serviço público de 
transporte de passageiros acessível a toda a população 
mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços 
fixados pelo poder público” [6, p. 2]. Além disso, fundamenta 
a política a partir de princípios como acessibilidade, 
sustentabilidade no desenvolvimento das cidades, equidade no 
acesso, eficiência, eficácia e efetividade, a partir de gestão 
democrática com controle social, segurança e justa 
distribuição de benefícios e ônus. Ressalta-se que estes 
princípios são relacionados diretamente ao conceito mais 

difundido de sustentabilidade com três dimensões (econômica, 
social e ambiental). O documento todo é permeado por esse 
conceito, incluindo a preocupação com as emissões de 
poluentes, e o uso da política para desestimular o transporte 
individual motorizado, mais poluente que o transporte público 
coletivo e que o individual não motorizado [6]. 

B. Os Planos Diretores de Campinas 

O município de Campinas teve seu último Plano Diretor 
aprovado em 2006. Na época, a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana ainda não havia sido aprovada, no entanto, 
o Estatuto da Cidade aprovado em 2001 já previa a inclusão 
do Plano de Transporte integrado ao Plano Diretor para 
cidades com mais de 500 mil habitantes. O novo Plano Diretor 
vem sendo discutido pela Secretaria de Planejamento Urbano 
em conjunto com a sociedade por meio de audiências 
participativas, e ainda se encontra em fase de elaboração. No 
entanto, as premissas e diretrizes já estão em processo 
adiantado, portanto, passíveis de comparação. 

A análise comparativa dos dois Planos Diretores se dará a 
partir dos pontos norteadores dos dois planos de transportes, 
com foco no transporte coletivo urbano: as premissas e 
diretrizes dos processos de elaboração dos planos, os objetivos 
de cada um, as pesquisas realizadas para diagnóstico da 
situação da mobilidade municipal e, por fim, as propostas de 
melhoria. 

O foco da análise é a identificação de diferenças e 
semelhanças entre eles além de verificar como a aprovação de 
um instrumento de política pública como a Política Nacional 
de Mobilidade Urbana afetou a elaboração do plano atual.  

Em 2006, o Plano Diretor tinha como premissa a 
necessidade de definição dos objetivos para o sistema de 
transporte, com estratégias de soluções imediatas e planos e 
projetos a longo prazo. Partindo dessas definições, permitia a 
incorporação da mobilidade como referencial para revisar a 
legislação urbanística, estabelecendo inclusive diretrizes para 
o transporte na Região Metropolitana [7]. 

A mais importante incorporação foi a utilização do 
conceito de cidade sustentável, favorecendo a circulação de 
pessoas e mercadorias, com ampliação de direitos sociais e 
acessibilidade [7]. 

No Plano Diretor de 2016 há alguns objetivos gerais a 
partir da integração do plano de mobilidade à política de 
desenvolvimento urbano, que na verdade podem ser 
considerados premissas, assim como as do Plano de 2006. 

A proposição principal está fundamentada na ideia de uma 
cidade considerada saudável, acessível com uma economia 
dinâmica com a promoção da inclusão social e redução de 
desigualdades e segregação populacional, além da garantia de 
acesso a moradia, urbanização, infraestrutura adequada e 
serviços públicos [8]. 

Apesar de terem sido elaborados em momentos diferentes, 
os dois planos compartilham a ideia de inclusão 
socioeconômica e espacial da população, com a diferença que 
no Plano atual o modelo de integração teórica do transporte a 
outras políticas é mais claro. 
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Como diretrizes e objetivos, o Plano Diretor de 2006, em 

relação ao transporte coletivo urbano, buscava a promoção do 

acesso à população a todo o espaço do município com a 

reestruturação do sistema de transporte coletivo urbano, para 

torná-lo mais acessível, de qualidade, ambiental e 

economicamente equilibrado. Dessa forma haveria redução de 

custos operacionais e menores tarifas. Esses objetivos 

pretendiam ser alcançados por meio das propostas de 

integração modal, implantação de corredores ou faixas 

exclusivas de circulação de ônibus, utilizando novos tipos de 

energia, assegurando a participação popular na elaboração e 

controle de projetos, além de, especificamente, implantar os 

corredores de transporte público no leito do antigo VLT, 

Terminal Multimodal de Passageiros e equipamentos e 

infraestrutura por meio de parcerias público-privadas [7]. 

Em 2016, as diretrizes e os objetivos voltados ao 
transporte coletivo são mais amplos, como: promoção do 
desenvolvimento da cidade a partir do transporte público e não 
motorizado, implementação de ações integradas de 
planejamento urbano e mobilidade que acompanhem os eixos 
de desenvolvimento (como os corredores do BRT) e as novas 
centralidades geradoras de viagens. Também focalizam a 
implantação dos eixos radiais e perimetrais priorizando o 
transporte coletivo e a qualidade do mesmo, preveem novas 
infraestruturas para o transporte público com sistemas de 
compartilhamento e integração modal, promoção da 
acessibilidade universal e utilização de sistemas de informação 
digital para controle, gestão e fiscalização. Outro ponto 
essencial é a organização de políticas de desenvolvimento 
econômico que possam aliar novos empreendimentos com a 
localização e vias alimentadoras do transporte coletivo. Por 
fim, pretendem implantar política tarifária com equilíbrio 
econômico financeiro e integrar os serviços de transporte 
urbano e metropolitano [8]. 

É possível notar que o Plano de 2006 em suas diretrizes, 
apesar de ainda não ter como base a política nacional de 
mobilidade urbana, tem um direcionamento maior para a 
inclusão social e meio ambiente, apesar de também atentar 
para o equilíbrio econômico financeiro do sistema. No entanto 
o Plano de 2016 tem objetivos e diretrizes mais voltadas ao 
desenvolvimento econômico do município, deixando de lado 
principalmente a questão ambiental. 

Para diagnosticar a situação do transporte em Campinas 
em 2006, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano da Prefeitura de Campinas realizou algumas pesquisas 
que permitiram identificar os seguintes problemas e situações: 
a) movimentos espaciais dos passageiros do transporte 
coletivo urbano, estimando as gratuidades e evasões; b) 
quantidade de veículos e passageiros por hora no sistema 
seletivo; c) origem e destino dos passageiros, motivos das 
viagens e como foram realizadas; d) velocidade dos ônibus em 
determinados trechos; e) opinião dos usuários sobre a 
qualidade dos serviços; f) dados operacionais; g) dados nos 
terminais, onde os passageiros realizavam o pagamento da 
tarifa desembarcados [7]. 

Em linhas gerais, as pesquisas identificaram as seguintes 
características importantes no período anterior à aprovação do 

Plano Diretor: a) Falta de prioridade ao transporte coletivo 
urbano em relação ao transporte individual motorizado, com 
apenas um corredor exclusivo de ônibus com divisão espacial 
física, o corredor Amoreiras; b) Atendimento concentrado no 
horário de pico matutino, com baixa frequência em outros 
horários; c) Dispersão da frota, com poucas linhas com 
número elevado de veículos e muitas linhas com poucos 
veículos, resultando em intervalos de mais de 20 minutos de 
espera; d) Cobertura de 89% da extensão urbana pelo 
transporte convencional e 60% pelo seletivo, com 
sobreposição espacial de 60% das linhas; e) Crescimento do 
serviço seletivo na participação de receitas em relação aos 
passageiros pagantes, praticamente não absorvendo 
gratuidades, sendo o serviço seletivo considerado de 
concorrência danosa; f) Viagens essencialmente radiais 
(origem ou destino no centro) [8]. 

Para o ano de 2016, o diagnóstico dos problemas de 
mobilidade e transportes foi realizado por meio de uma única 
pesquisa, de origem e destino realizada em 2013, de forma 
comparativa com a anterior, de 2003, que estimou os 
deslocamentos espaciais da população. Os resultados mais 
importantes que podem ser destacados são: a) queda na 
participação do transporte coletivo em relação ao individual 
motorizado no total de viagens, item esse não considerado no 
plano de 2006; b) grande crescimento das viagens 
motorizadas, em especial as realizadas em motocicletas; c) 
aumento da mobilidade total na cidade; d) crescimento da 
população, do nível de emprego e queda na taxa de matrículas 
escolares [8]. 

A comparação destes diagnósticos permite antecipar as 
principais prioridades presentes na elaboração do Plano 
Diretor de 2016, por causa das mudanças sociais, econômicas 
e demográficas, assim como pelo estudo mais integrado da 
mobilidade urbana, levando em consideração dados como 
nível de emprego e matrículas escolares, que influenciam 
diretamente na demanda por transporte. No entanto, as 
pesquisas de 2006 foram mais completas, principalmente no 
quesito preocupação com a opinião do usuário. 

Há ainda no plano de 2016 uma descrição do modelo atual 
de organização do sistema de transporte, que é realizado por 
rede tronco alimentada, com infraestrutura de terminais, 
estações de transferência e pontos de parada, além de veículos 
adaptados para pessoas com necessidades especiais, sistema 
de emissão de bilhetes eletrônico, sistema de câmeras, 
roteirização de trajetos, monitoramento de frota e aplicativo de 
previsão de chegada, além do modelo tarifário que destaca a 
importância da integração temporal das viagens, que podem 
ser realizadas num período de duas horas. Dessa forma a 
concorrência por empregos se torna mais igualitária entre os 
moradores da periferia e do centro, já que os empregadores 
não terão que pagar quantidade diferente de passagens para as 
duas situações [8]. 

O modelo tarifário vigente foi a principal solução apontada 
pelo Plano Diretor em 2006 para as questões existentes na 
época, inicialmente formulado prevendo bilhetes com um 
período de validade de uma hora, foi sucessivamente ampliado 
para duas horas. Outras medidas adotadas foram: adaptação da 
frota para facilitar a acessibilidade das pessoas com 
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necessidades especiais, renovação dos tipos de veículos a 
serem utilizados, redução da idade média da frota e 
modernização de garagens. 

A outra proposta para melhorar os deslocamentos na 
cidade em 2006 foi a implantação de corredores exclusivos de 
transporte público, não segregados fisicamente, que seriam o 
do Ouro Verde, Campo Grande, Nova Aparecida, Amarais, 
Barão Geraldo, Anhumas, Sousas, Sudeste e Viracopos, com 
prioridade para Campo Grande, Ouro Verde e área central e 
posteriormente os demais corredores. Em 2016, os únicos 
corredores implantados foram o da Amoreiras (já pré-
existente) e do Centro, além de algumas faixas exclusivas em 
localidades mais dispersas. Havia também a previsão de 
utilização dos leitos férreos desativados para o transporte 
público, por meio de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT), que 
também não chegou a ser implantada. 

No Plano Diretor de 2016 é ressaltado o desenvolvimento 
das propostas já em andamento em relação a infraestrutura 
para atender as novas demandas por deslocamentos, no que 
diz respeito a implantação do Bus Rapid Transit (BRT) nos 
corredores do Ouro Verde e Campo Grande, além do corredor 
perimetral que ligará os dois corredores. Essa proposta será 
financiada pelo Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC2), voltado à mobilidade de grandes cidades. Assim, a 
principal proposta para o transporte coletivo urbano é o 
desenvolvimento e implantação do BRT com corredores de 
média capacidade, perimetrais e radiais que se complementam. 
Esta proposta, apesar de estar em novo formato, se assemelha 
muito com a do Plano Diretor de 2006 de implantação de 
corredores, o que não foi levado adiante. Nesse caso o BRT 
focará nos dois eixos de maior demanda que são os corredores 
Ouro Verde e Campo Grande [8]. 

Outras propostas presentes no Plano Diretor 2016 para o 
transporte coletivo urbano são voltadas a integração com 
outros modais, como os deslocamentos a pé e por bicicleta. 
Enfim, este plano inclui apenas dois pontos específicos sobre a 
mobilidade urbana sustentável, no sentido de desenvolvimento 
de ações voltadas a utilização de recursos menos poluentes e 
de conscientização e educação para o trânsito mais seguro e 
humanizado [8]. 

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil tem um arcabouço legislativo muito bem definido 
de políticas voltadas à cidade e à mobilidade urbana, no entanto 
as soluções passam pela efetividade dessas políticas. 

No período entre a aprovação dos Planos Diretores da 
cidade de Campinas de 2006 e 2016 houve a aprovação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana, assim se esperava que 

o plano de 2016 fosse mais avançado que o de 2006 em 
diversos aspectos, principalmente os voltados à mobilidade 
sustentável. No entanto, nota-se que as principais diferenças 
nesse sentido passam apenas pelo plano teórico. Nas questões 
práticas e propositivas o plano de 2006 foi mais avançado na 
implantação do modelo de bilhetes eletrônicos e integração 
temporal, que é um importante benefício ao trabalhador, 
mesmo não tendo, até hoje, completado a implantação dos 
corredores previstos. No plano de 2016, a implantação do BRT 
representa uma melhoria na eficiência de um sistema já 
implantado com uma nova tecnologia, porém está sujeito à 
disponibilidade de recursos do PAC2. Em geral, o novo Plano 
parece estar mais sensível às questões de desenvolvimento 
econômico, como a implantação de grandes empreendimentos 
compatíveis com o transporte coletivo e o desenvolvimento de 
polos estratégicos como o aeroporto, do que àquelas de 
desenvolvimento social e preservação ambiental.  

O Plano Diretor de 2016, em suas propostas para a 
mobilidade, não dá ênfase ao meio ambiente, deixando vaga a 
ideia de utilização de recursos menos poluentes. No entanto, 
como é um plano ainda preliminar, há a possibilidade de 
melhoria dessas propostas, tornando-as mais robustas, 
principalmente no sentido da substituição do uso de 
combustíveis fósseis no transporte coletivo. 
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