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RESENHA 
 
A facilidade do deslocamento de pessoas, que dependem do sistema de transporte de passageiros, é 
um fator importante na caracterização da qualidade de vida de uma sociedade e, por consequência, 
do seu grau de desenvolvimento econômico e social. Com o crescimento do número de automóveis 
particulares nas ruas aumentaram, também os congestionamentos, os tempos de viagem e,  a 
resistência ao serviço de transporte público, por ser ainda mais lento e menos atrativo. Para que o 
usuário decidisse deixar seu veículo em casa deveria existir oferta de transporte coletivo de boa 
qualidade com um mínimo de condições de conforto, frequência e confiança; o que, não é realidade 
no Brasil. Simultaneamente à existência dos déficits qualitativos do sistema regular (falta de 
pontualidade, de rapidez e de limpeza) destacam-se as deficiências quantitativas do serviço, como 
saturação dos veículos, necessidade de transbordos, carência de integração, entre outros. Um 
transporte público com qualidade e eficiência depende, principalmente, do atendimento a cinco 
requisitos básicos: conscientização, planejamento, gestão, legislação e capacitação. A 
conscientização de todos os atores envolvidos sobre a importância de um transporte público coletivo 
com qualidade e eficiência. O planejamento e a gestão adequados do sistema, por parte do Poder 
Público, são atividades fundamentais para se ter qualidade e eficiência no transporte público e no 
ambiente urbano.Uma legislação que proporcione confiança aos empresários para investir no 
transporte público e fretado. Por último, a capacitação de todos os atores envolvidos no serviço de 
transporte (usuários, trabalhadores, empresários, comunidade e governo) também constitui um 
requisito importante para obter boa qualidade e eficiência, pois é fundamental que cada grupo realize 
adequadamente as ações que lhe competem. Apontado como a solução encontrada, inicialmente, por 
grandes fábricas para o transporte de seus os operários com pontualidade nos diferentes turnos de 
produção e pelos estudantes e turistas como substituto tanto do veículo coletivo regular quanto do 
automóvel particular, pois possibilita aos usuários, além de redução do desgaste pessoal ocasionado 
pelo trânsito e pela poluição, economia com combustíveis e estacionamento. Este serviço apresenta 
como vantagens, também, a maior segurança e privacidade dos usuários; e o fato das viagens serem 
realizadas quase porta a porta e em horário mais conveniente que o dos coletivos regulares. 
 
 

PALAVRAS-CHAVES: Transporte de passageiros. Fretamento. Planejamento. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Reconhecendo a importância do Serviço de Transporte por Fretamento 
Campinas é um dos berços do desenvolvimento tecnológico. Ao longo de sua história, agregou polos 
universitários e industriais. Possuidora de um Distrito Industrial impulsionou o crescimento do serviço 
de transporte por fretados. 
 
O serviço de transporte por fretamento não é um serviço aberto, indistintamente, à coletividade, mas 
atende a nichos específicos, além de não haver a cobrança de tarifa no momento da prestação do 
serviço, embarque ou desembarque.  As empresas que contratam o serviço de fretamento, por 
exemplo, o oferecem a seus funcionários como salário indireto, considerando que os valores 
referentes ao transporte raramente são incluídos nos descontos, quando sim, os valores são ínfimos 
quando comparados ao transporte coletivo público.  
Em Campinas, o Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros por meio de Fretamento é 
considerado um transporte semipúblico, pois apresenta característica intermediária entre serviços 
privado e público. 
A cidade ocupa uma área de 796 km² e conta com uma população aproximada de 1.1  milhão de 
habitantes, distribuída por quatro distritos (Joaquim Egídio, Sousas, Barão Geraldo e Nova 
Aparecida) e centenas de bairros. Constitui-se, ainda, como um dos polos da Região Metropolitana 
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de São Paulo, formada por 19 cidades e uma população estimada em 2,33 milhões de habitantes 
(6,31% da população do Estado). Concentra instalações que são referências no país, tais como 
fábricas nacionais e multinacionais, agroindústria, universidades, centros tecnológicos e 
estabelecimentos diversos. Sua localidade geográfica é privilegiada, inclusive em função das grandes 
rodovias - Rodovia Anhanguera (1948), Rodovia  dos Bandeirantes (1979), Rodovia Dom Pedro I 
(1972) e Rodovia Santos Dumont, (década de 1980). 
 
 

DIAGNOSTICO 
 
Interesse em Legislar e Controlar o Serviço Fretado 
Ciente deste potencial, o Poder Público de Campinas, interessado em organizar e controlar o serviço 
identificado por transporte de industriários, à época, publicou a Lei Municipal n.º 4.959, de 06 de 
dezembro de 1979, que entre o transporte de industriários igualmente regulamentava o serviço de 
transportes coletivos de escolares, comerciários e de profissionais de outras categorias. No entanto, 
somente para o transporte de escolares foram definidas regras para o cadastramento e controle do 
serviço. 
 
Seguiram-se diversas regulamentações municipais, não tão específica; e, em 1994, priorizando o 
deslocamento de pessoas e reconhecendo a importância deste tipo de serviço, publicou-se o Decreto 
n.º 11.480, de 06 de abril de 1994, com determinações de cadastro, operação e fiscalização, 
viabilizando a continuidade do Serviço de Transporte Fretado, agregando qualidade de vida, 
pontualidade, conforto e segurança. Desse modo, inaugurou-se uma nova ordem nessa modalidade 
de transporte público. 
 
Principais definições e caracterização do serviço 
Classificando o serviço fretado como de utilidade pública com característica urbana, portanto “de 
interesse público”, pode ser prestado por pessoas jurídicas ou autônomas, mediante contrato com 
pessoas físicas ou jurídicas, para transporte de grupos de pessoas que, normalmente, têm um 
mesmo destino ou um vínculo comum, como, por exemplo, serem funcionários de uma empresa ou 
estudantes de uma mesma universidade. 
 
Os serviços de transporte fretado, de acordo com sua natureza, classificam-se, ainda, em eventual ou 
regular. No serviço regular, os itinerários são repetidos por uma sequência de vezes/dias, enquanto 
que no eventual, o transporte é contratado para um deslocamento específico, restrito a uma única 
viagem e com destino claramente definido. 
 
O serviço deve ser prestado mediante cadastro prévio na EMDEC e, após processo em que 
condutores e veículos atendem a requisitos estabelecidos na legislação municipal, é emitido um 
alvará para cada itinerário contratado. 
 
Todas as condições para a prestação do serviço, como valor, forma e prazos para pagamento, 
itinerários a serem cumprido, tipo de veículo a ser utilizado, são estabelecidas no contrato feito entre 
as partes interessadas, sem a interferência do Poder Público, sendo obrigatória a apresentação do 
contrato para cadastro e emissão do alvará de prestação do serviço, que é definido como documento 
de porte obrigatório no veículo. 
 
Para o veículo foi estabelecido ônibus rodoviários e micro-ônibus, com uma única porta, seguindo as 
especificações de espécie estabelecidas, posteriormente, pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
Lei Federal n.º 9503, de 23 de setembro de 1997. 
 
Os veículos são vistoriados pela EMDEC, com periodicidade que varia de trimestral, para veículos 
com mais de quinze anos, a anual, para veículos com até cinco anos de fabricação. Se aprovados em 
vistoria, os veículos recebem um selo, que deve ser fixado no para-brisa dianteiro. 
 
Para a operação, a empresa prestadora do serviço deverá solicitar a emissão do alvará, indicando os 
itinerários, de forma resumida, a serem percorridos e os horários, sendo que estes são estabelecidos 
no contrato existente entre as partes. Não havendo reprodução ou interferência nos serviços de 
transporte coletivo urbano de passageiros, prestado exclusivamente por empresas concessionárias, o 
alvará será emitido, passando por fiscalizações para seu correto cumprimento. 
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Uma das principais características do Serviço Fretado, e que o difere dos serviços Convencional e 
Seletivo, é que não pode existir cobrança de qualquer valor, como por exemplo, tarifa, no momento 
de sua utilização. O pagamento pela prestação do serviço ocorre, na maior parte dos casos, a cada 
quinzena ou mês, e se refere ao serviço total prestado no período. 
 
A aceitação da regulamentação do serviço 
Consciente do caráter essencial de suas atividades de transporte, enquanto suporte ao 
desenvolvimento econômico e social dos passageiros e de seus contratantes, os operadores do 
serviço fretado entenderam que a intervenção realizada pelo Poder Público buscou aperfeiçoar 
distorções ou falhas de funcionamento que viessem a trazer prejuízos ao sistema de transporte da 
cidade, pois somados ao Poder Público e aos operadores, encontram-se os clientes diretos dos 
serviços de transportes, cidadãos, representantes, em sua maioria, por usuários cativos do transporte 
público, os quais se deslocam fundamentalmente por motivo de trabalho. 
 

 
PROPOSIÇÕES  
 
1996, O sistema Rótula de circulação e a restrição do Serviço Fretado na área central da 
cidade de Campinas 
De acordo com os dados existentes, Campinas possuía, em 1996, uma das mais elevadas taxas de 
motorização do país, com 1 veículo para 2,8 habitantes, contra uma média nacional de 1 para 11. 
Uma frota de 352 mil veículos cadastrados na cidade, além de 120 mil flutuantes, circulando em um 
viário que não sofria grandes alterações há mais de meio século. E, caso nada fosse feito, a previsão 
era de um colapso no trânsito da área central do município, no prazo de dois anos, dificultando 
qualquer intervenção posterior (Balanço SETRANSP/EMDEC, 1996). 
 
A primeira intervenção na circulação do trânsito 
Após 18 meses de estudos realizados por técnicos da EMDEC, inicia-se, ao final de 1995, a 
implantação do sistema de circulação anti-horário identificado como “RÓTULA”, que formava um 
quadrilátero delimitado pelas avenidas Senador Saraiva, Dr. Moraes Salles, Rua Irmã Serafina, 
Avenidas Anchieta e Orosimbo Maia, sendo que as duas faixas de rolamento da via seguiam o 
mesmo sentido de circulação. No entanto, eram denominadas como “pista-interna” e “pista-externa”, 
sendo que a primeira permitia ao motorista acessar as vias centrais ao passo que a segunda oferecia 
saídas para outras regiões da cidade, já o canteiro central das avenidas do Rótula receberam  
transposições de uma pista para outra.  
 
O objetivo básico era o de evitar o trânsito de passagem pelo centro da cidade, induzindo a circulação 
através de anéis. O tráfego circular, além de otimizar a utilização da capacidade das vias, ofereceria 
mais tempo e condições para o trabalho de sinalização e semaforização, ampliando a segurança aos 
pedestres. 
 
No primeiro semestre do ano de 1996 foram implantadas várias alterações de circulação de ruas, 
recapeamento de vias e reformulação geométrica de inúmeros cruzamentos. Neste período o anel 
intermediário conhecido como “Contra-Rótula”, formado pelas vias Andrade Neves, Barão de Itapura, 
Jorge Krug, Santos Dumont, Júlio de Mesquita, Aquidabã e Lidgerwoord, tendo o sentido de 
circulação contrária ao anel central. No aniversário de 222 anos da cidade, em 14 de julho de 1996, 
foi inaugurado o sistema rótula de circulação do trânsito na área central. 
 
A restrição na circulação do Serviço Fretado  
Em 1996, o número de empresas cadastradas no serviço de transporte fretado municipal era de 128, 
operando com uma frota de 484 veículos que circulavam inclusive nas vias do “Rótula”, realizando 
embarque e desembarque de passageiros na via.  
Uma semana depois da implantação do “Rótula”, publicou-se a Resolução Setransp n.º 136/96, que 
determinava novos horários para circulação e novos locais para embarque e desembarque de 
passageiros, visando a fluidez do trânsito e a segurança dos passageiros. 
 
A preocupação se justificava, pois com o trânsito ainda em fase de acomodação, a circulação e 
parada dos veículos do serviço fretado em períodos de pico provocavam congestionamentos e 
conflitos entre os serviços. O intuito foi o de evitar a mudança de conceito, pois o serviço fretado 
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estava sendo operacionalizado, por algumas empresas, sem a sua principal característica que é 
“serviço rápido e direto”. Dessa forma, as mudanças foram discutidas com os representantes da 
categoria, que entenderam as novas determinações como ações para integração do serviço fretado 
ao sistema de transporte coletivo da cidade. 
 
Portanto, a operação do serviço fretado nas vias centrais ficou definida conforme abaixo: 
 

1) Proibido o tráfego de ônibus fretado nas vias internas ao quadrilátero formado pelas vias Dr. 
Moraes Salles, Irmã Serafina, Anchieta, Orosimbo Maia e Senador Saraiva, de segunda a 
sexta-feira das 7h às 20h e aos sábados das 8h às 13h; 
 

2) Permitido o tráfego de ônibus fretado nas vias Dr. Moraes Salles, Irmã Serafina, Anchieta, 
Orosimbo Maia, Senador Saraiva e Francisco Glicério, no horário das 19h às 9h; 

 

3) Proibida a parada para embarque e desembarque de passageiros do transporte fretado nos 
seguintes trechos: 

I. No trecho da Avenida Moraes Salles entre Viaduto Miguel Vicente Cury e Rua Barão de 
Jaguara, em qualquer horário; 

II. No trecho da Avenida Moraes Salles entre Rua Barão de Jaguara e Rua Irmã Serafina, nos 
dias úteis das 07h00 as 20h00 e aos sábados das 08h00 as 13h00; 

III. Em toda extensão das vias Irmã Serafina e Anchieta, nos dias úteis das 7h às 20h e aos 
sábados das 8h às 13h; 

IV. No trecho da Avenida Senador Saraiva entre Rua Benjamin Constant e Viaduto Miguel 
Vicente Cury, nos dias úteis das 7h às 20h e aos sábados das 8h às 13h. 
 

4) Permitida a parada para embarque e desembarque de passageiros nos seguintes trechos: 
I. No trecho da Avenida Orosimbo Maia entre as vias Anchieta e Senador Saraiva, em qualquer 

horário; 
II. No trecho da Avenida Senador Saraiva entre as vias Orosimbo Maia e Benjamin Constant, 

em qualquer horário; 
III. No trecho da Avenida Francisco Glicério entre as vias Orosimbo Maia e Moraes Salles, das 

19h às 9h. 

 
Mapa do Sistema Rótula 

 
Figura I – Mapa Rótula – Fonte: Arquivos EMDEC/ DTI- Departamento de Transporte de Interesse 
Público - 1996 
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Destacava, ainda, restrições para a parada para embarque e desembarque de passageiros, como o 
respeito à legislação de trânsito vigente, a proibição de parar em fila dupla, em guias rebaixadas e em 
pontos de ônibus do serviço de transporte urbano. 
 
Observa-se que a restrição de circulação aplicava-se somente aos ônibus do serviço fretado, e não 
aos micro-ônibus e vans, em função da interpretação, à época, que estes veículos por serem de porte 
menor, não comprometiam a circulação do trânsito na área central. Somente em 1997/1998 tivemos, 
no Brasil, a abertura do mercado de vans.  
 
Imagem de uma das vias do “Rótula” ao final da implantação da nova circulação do trânsito na área 
central. 

 
Figura II – Imagem do Cruzamento da Avenida Anchieta x Rua Barreto Leme e do prédio da 
Prefeitura Municipal de Campinas – Palácio dos Jequitibás – Ano 1996, após a implantação do 
Sistema Rótula de Circulação – Fonte: Balanço 95-96 – Setransp\EMDEC. 
 
Após tamanha alteração, por quase uma década, embora o crescimento do serviço fretado fosse 
visível, o sistema de transporte municipal permaneceu sem alterações. No entanto, o aumento 
constante da frota de veículos e desenvolvimento da cidade novamente colocou a gestão pública em 
alerta. Grandes congestionamentos e crescentes índices de acidentes, somados a um sistema de 
transporte público superado, foram os propulsores nas decisões que foram tomadas em 2005. 
 
2005 a 2009, Reorganizando o Sistema de Transporte para Implantação de Novas Mudanças 
A previsão registrada na implantação do “Rótula” estava, após 10 anos sendo cumprida; e, 
novamente, Campinas precisava de alterações para que a circulação de pessoas e veículos na área 
central fosse mantida. Com o objetivo de promover uma profunda reorganização do transporte público 
da cidade, mudando radicalmente as condições de mobilidade e circulação das pessoas, a partir de 
um serviço de excelência para todos, foi criado o Sistema Intercamp. 
 
Novas Características e Alteração na Restrição à circulação do Serviço de Fretamento 
Para entender as características, são necessários, antes, alguns esclarecimentos:  
• Pista interna: é a pista da esquerda, mais próxima ao Centro; 
• Pista externa: é a pista da direita, que permite as saídas do centro para os bairros; 
• Faixa exclusiva: é a faixa destinada, exclusivamente, ao transporte coletivo (ônibus e táxis), 
com uso pelos demais veículos sujeito à multa; 
• Faixa preferencial: é a faixa que pode ser usada pelos demais veículos, na ausência dos 
veículos de transporte coletivo. 
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As novas medidas adotadas na região central de Campinas, com relação ao trânsito, tornou a 
Resolução Municipal nº 136/96, que até então determinava as regras de circulação para os veículos 
do serviço de transporte fretado, desatualizada, não suprindo as necessidades do momento. 
 
A partir desta constatação, iniciaram-se estudos para verificar quais as medidas necessárias para 
garantir que o transporte fretado continuasse a operar de maneira segura e sem interferências, bem 
como também este serviço não interferisse na circulação dos veículos do transporte coletivo de 
passageiros. Desse modo, a EMDEC realizou conversas com os representantes da categoria, para 
definir o que seria viável tecnicamente à categoria. 
 
Ao final da implantação do Corredor Central as diferenças, embora pequenas, podem facilmente ser 
observadas em comparações entre as figuras II e III. 
 

 
Figura III – Imagem do Cruzamento da Avenida Anchieta x Rua Barreto Leme e do prédio da 
Prefeitura Municipal de Campinas – Palácio dos Jequitibas – Ano 1996, após a implantação do 
Sistema Rótula de Circulação – Fonte: Acervo EMDEC – Ana Frank, 2012. 
 
 

RESULTADOS 
 
O reconhecimento da importância do serviço fretado refletido em benefícios para todos 
Com os embasamentos técnicos e as informações oriundas das conversas com os representantes da 
categoria, elaborou-se as determinações a serem cumpridas para circulação dos veículos de 
fretamento na área do Corredor Central em determinados períodos, sendo publicada em 17/07/2009 
no Diário Oficial do Município – D.O.M. de Campinas a Resolução Municipal nº 120, de 16 de julho de 
2009, a qual revogou a Resolução Municipal 136/96 e teve como principais mudanças a autorização 
para embarque e desembarque rápido dos usuários do sistema nos pontos já regulamentados para o 
transporte coletivo urbano, ampliação da restrição de circulação aos veículos do tipo micro-ônibus, já 
que anteriormente só era restrito aos veículos do tipo ônibus, e restrição de circulação nas vias 
internas do Corredor Central no período das 7h às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 7h as 15h 
aos sábados. 
 
No início da implantação da Resolução Municipal nº 120/09, algumas reclamações foram feitas., 
porém, com o passar do tempo, ficou constatado que as mudanças foram significativas e 
evidenciaram os benefícios adquiridos.  
 
Mapa Corredor Central 
A figura abaixo mostra como ficou configurada a circulação na área central, destacando a 
implantação dos pontos destinados exclusivamente para o embarque e desembarque de passageiros 
do serviço fretado. 
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Figura IV – Mapa Corredor Central 01 – Fonte: Arquivos EMDEC/ DTI- Departamento de Transporte 
de Interesse Público – 2010 
 
Fim de sobretaxa na vistoria dos veículos 
Outra medida adotada pela EMDEC no ano de 2009 após análise técnica e jurídica, foi a providência 
de isenção do pagamento da taxa de vistoria fretado (61,054 UFIC’s - Unidade Fiscal de Campinas) 
para os transportadores cadastrados também na modalidade escolar. Para obter o benefício, os 
transportadores realizam a vistoria veicular na modalidade escolar com recolha do valor monetário 
referente ao serviço, sendo que a vistoria veicular é válida para os dois modais, escolar e fretamento.  
Esta medida foi regulamentada pela Resolução Municipal nº 225, de 18 de novembro de 2009, 
publicada no D.O.M. de Campinas em 19/11/2009. 
 
Pontos de Parada 
Com as mudanças realizadas em 2009, na modalidade fretado, a prestação do serviço ganhou em 
qualidade e segurança, mas verificou-se a necessidade de alguns ajustes nas determinações 
previstas na Resolução Municipal nº 120/09 e por algumas adequações de circulação de trânsito na 
área do Corredor Central. 
 
Foram realizados estudos técnicos e apresentados aos representantes da categoria, que os mesmos 
tinham solicitados análises de alguns pontos considerados benéficos, para contribuir nas melhorias já 
realizadas, sendo que uma das reivindicações seria autorizar, nos casos de serviços eventuais, a 
circulação na área interna do Corredor Central. 
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Autorização Especial para Circulação  
Com as novas determinações definidas, foi publicada no D.O.M. de Campinas, em 08 de janeiro de 
2010, revogando a Resolução Municipal nº 120/2009, a Resolução Municipal nº 07, de 07 de janeiro 
de 2010, pela qual se manteve a restrição de circulação na via interna do Corredor Central, bem 
como nas vias internas do quadrilátero de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h e das 7h às 15h aos 
sábados. Os pontos de parada também foram mantidos, sendo que a maior mudança foi à criação da 
Autorização Especial, permitindo aos transportadores circularem na área de restrição, nos casos de 
serviços eventuais. Para tal situação é necessário solicitar a autorização com antecedência de 72h e 
apresentar no requerimento, documentos que comprovem a necessidade de prestação do serviço. 
 
Assim como já acontece com os alvarás de prestação de serviço fretado, a Autorização Especial 
somente é emitida após análise dos locais e vias em que o veículo estará circulando. Caso seja 
constatada alguma irregularidade, o transportador é notificado e impedido de prestar o serviço, até 
sanar a irregularidade. 
 
Apesar da criação da autorização ser uma demanda da categoria, durante todo o período de 2010 
foram solicitadas apenas 45 autorizações; em 2011, apenas 43, e até julho de 2012, apenas nove. 
 
No ano de 2010, ainda referente à circulação na área central de Campinas, foi publicada no D.O.M. 
de Campinas, em 29 de janeiro de 2010, a Resolução Municipal nº 30 de 29 de janeiro de 2010, 
implantando a fiscalização eletrônica no Corredor Central, compreendendo o controle eletrônico de 
velocidade (radar), controle eletrônico de avanço de sinal vermelho do semáforo e de parada sobre 
faixa de pedestres e controle eletrônico das faixas exclusivas na operação do sistema de transporte 
coletivo público de passageiros, assim como outras infrações estabelecidas no Código de Trânsito 
Brasileiro. Tal medida se estendeu aos veículos do transporte de passageiros fretado, determinando 
que quando em circulação pelas vias do Corredor Central devem utilizar a faixa preferencial, ficando 
proibida a circulação nas demais faixas, exceto para ultrapassagem nos pontos e Estações de 
Transferência. 
 
Desobrigação do Selo EMDEC para veículos vistoriados pela EMTU e ARTESP 
Outra medida importante aos transportadores no ano de 2010 foi criação da Resolução Municipal nº 
142, de 16 de julho de 2010, publicada no D.O.M. de Campinas, em 17 de julho de 2010, 
dispensando da realização de vistoria, mantendo apenas a obrigatoriedade de cadastro e colocação 
de selo aos veículos que comprovadamente realizarem a inspeção na Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) ou Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) na modalidade fretado ou terem realizado ainspeção 
veicular na EMDEC, na modalidade escolar.  

 
A emissão do Cartão de Cadastro do Veículo no Serviço de Transporte de Fretamento é fornecida 
mediante a solicitação do transportador onde este deverá apresentar comprovante da vistoria 
contendo dados dos veículos e data da validade da vistoria. 
 
A validade do Cartão de Cadastro do Veículo a ser considerada será a mesma especificada no 
comprovante de aprovação emitido pela EMDEC/ESCOLAR, ARTESP OU EMTU. 
 
Dados sobre o Serviço  
O sistema de fretamento é constituído por 806 (oitocentos e seis) cadastros divididos em 572 
empresas (70% dos cadastrados) e 234 autônomos (30%). Todos eles representam uma frota atual 
de 6057 (seis mil e cinquenta e sete) veículos operando cuja vistoria é distribuída da seguinte forma: 
3834 veículos vistoriados pela EMTU, 1209 vistoriados pela ARTESTP, 959 pela EMDEC e 
pertencentes à modalidade EMDEC - escolar temos 55 veículos. (DTI - 2012) 
 
Desde o início da modalidade fretado foram emitidos 9395 alvarás, sendo que neste ano já foram 
emitidos 700 alvarás provenientes de novos contratos, alterações de linhas e renovações. Atualmente 
existem 1265 alvarás válidos. (DTI – 2012) 
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CONCLUSÕES 
 
A adoção de novas formas de gestão que contemplem os vários atores sociais e econômicos 
intervenientes na vida urbana é um caminho indissociável à Mobilidade Urbana e desenvolvimento 
sustentável. Ainda existem inúmeras barreiras e entraves culturais/organizacionais a serem 
enfrentados.  
 
As medidas de restrição ao trânsito têm sido aplicadas em áreas urbanas. Porém, verifica-se uma 
resistência a sua implementação. Isto é fato em várias cidades brasileiras e que também são 
encontradas em literaturas internacionais, provavelmente pela falta de respaldo técnico para uma 
tomada de decisão fundamentada e porque seus impactos não são bem compreendidos pelos 
operadores do sistema viário. No entanto, quando cada medida de restrição é apresentada, com 
descrição, objetivo, aspectos intervenientes e impactos, bem como o benefício a médio e longo prazo, 
têm-se ampliada a participação e a aceitação dos operadores nas modificações e, até mesmo, na sua 
aceitação.  
 
Campinas apresentou uma experiência bem sucedida porque incluiu o Serviço de Transporte Coletivo 
de Passageiros Fretado no Sistema de Transporte da cidade, onde a prioridade é o transporte 
coletivo e não o individual, demonstrando que os serviços não devem concorrer entre si, mas, sim, 
concorrer com o transporte individual particular. As nossas armas devem ser a qualidade e a 
segurança no transporte de pessoas. 
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