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Mudanças e desafios, por uma cidade melhor 
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Com a criação da Lei Nº 12.587/12 em seu artigo 24 diz, “o Plano de 
Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as 
diretrizes desta Lei, bem como: 

 I - os serviços de transporte público coletivo;  

II - a circulação viária;  

III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;  

IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de 
mobilidade;  

V - a integração dos modos de transporte público e destes com os 
privados e os não motorizados;  

VI - a operação e o disciplinamento do transporte de carga na 
infraestrutura viária;  

VII - os polos geradores de viagens;  

VIII - as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou 
onerosos;  

IX - as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;  

X - os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público 
coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e  

XI - a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano 
de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.  

§ 1o Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os 
demais obrigados, na forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá ser 
elaborado o Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os 
respectivos planos diretores ou neles inserido.  

§ 2o Nos Municípios sem sistema de transporte público coletivo ou 
individual, o Plano de Mobilidade Urbana deverá ter o foco no transporte não 



 
 

motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana destinada aos 
deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com a legislação vigente.  

§ 3o O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser integrado ao plano diretor 
municipal, existente ou em elaboração, no prazo máximo de 3 (três) anos da 
vigência desta Lei.  

§ 4o Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade 
Urbana na data de promulgação desta Lei terão o prazo máximo de 3 (três) 
anos de sua vigência para elaborá-lo. Findo o prazo, ficam impedidos de 
receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até 
que atendam à exigência desta Lei.  A partir daí, minha cidade, Campina 
Grande - PB despertou para a necessidade de desenvolver o seu Plano de 
Mobilidade Urbana.” 
E muito bem elaborada como foi, a Lei diz qual a melhor maneira que as coisas 
devem ser feitas em relação as cidades.  
A medida que a cidade evolui, ela fica cada vez mais complexa e acumula mais 
atividades. Com isso, o jeito que a cidade é construída tem um impacto direto 
no modo como a mobilidade se processa. Precisamos planejar, olhar para o 
futuro e imaginar o que queremos. É necessário saber onde queremos chegar. 
Mas, Campina Grande não sendo diferente de outras cidades do nosso país, 
está crescendo desordenadamente, esquecendo das pessoas e priorizando os 
automóveis, tem muito carro e não tem mais espaço físico para ampliar a 
capacidade para eles circularem. 
Nas cidades de médio porte, como é a minha, o tempo que se perde no trânsito 
é de aproximadamente 30% diariamente. 
Em Campina, a taxa de motorização é de 10%, mas o potencial de crescimento 
é muito alto, o que sugere que nos próximos anos vamos ter um trânsito bem 
mais complicado do que já é hoje. 
O reflexo desses números é a queda da demanda do transporte público. 
Frota de veículos em Campina Grande 
Percentual de Crescimento (2005-2012):  
Automóveis: 78,5%             Motocicletas: 128,5% 
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Fonte: Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) 
 
Enquanto o transporte público não for priorizado pelos gestores públicos e pela 
sociedade, a mobilidade urbana nas cidades será uma utopia. Apenas o 
transporte público de qualidade pode salvar o trânsito, que a cada dia que 
passa está mais caótico. No dia que a população deixar o carro em casa para ir 
ao trabalho de ônibus, a situação será outra.  
Nas ruas de Campina Grande, o trânsito está sufocado com vários problemas, 
mas nenhum tão grave que não possa ser resolvido.  
E como sendo o segundo principal polo do Estado, precisamos ter fluidez. 
Retirar o fluxo de veículos da área central é a grande aposta para melhorar a 
mobilidade urbana na cidade, afinal essa área deixou de pertencer aos 
pedestres por estar tomada de veículos. São eles os grandes vilões a 
atravancar uma eficiente mobilidade urbana. 
Um fator relevante é o fascínio que o automóvel exerce. Mais do que uma 
necessidade, é também um questão de status. “O carro promete vencer o 
tempo e espaço com conforto. Mas hoje não é assim. Às vezes, ir a pé ao 
médico pode demorar dez minutos, enquanto que de carro pode levar 20 
minutos. O carro não é simplesmente um meio de transporte, ele te dá uma 
satisfação e um status que só pode ser comparado à casa própria”, afirma 
especialista, a professora Sylvia Cavalcante 
Mudar esta conjuntura requer, portanto, planejamento contínuo aliado a 
volumosos investimentos em transporte público coletivo capaz de torná-lo uma 
alternativa realmente atrativa para todas as classes sociais. A prioridade de 
políticas e investimentos voltados ao transporte individual durante décadas 
deixou o transporte coletivo em segundo plano e, em alguns casos, 
marginalizado. Os ônibus, viraram uma opção para os indivíduos de rendas 
mais baixas, que ainda não puderam adquirir seu automóvel ou motocicleta. 
A priorização do transporte coletivo pode conjugar os objetivos de redução do 
consumo de combustíveis e de emissões de gases de efeito estufa com 
avanços na mobilidade urbana e na qualidade de vida trazendo benefícios para 
a sociedade como um todo e não privilegiando indivíduos, em geral, já 
privilegiados. 
Qualidade no transporte custa caro. Para ter veículos modernos, são 
necessários investimentos em tecnologia e no serviço. Mas também 
investimentos em infraestrutura, para que as vias possam receber veículos 
melhores, que ofereçam mais conforto, segurança e viagens mais rápidas. 
Tenho firme convicção de que o transporte coletivo urbano brasileiro pode e vai 
evoluir sensivelmente nos próximos anos. 
O que realmente precisamos são de soluções estruturantes para o transporte 
público. Ele precisa ser integrado, intermodal, racionalizado e ter projetos que 
envolvam serviço local. Cada município precisa definir qual a melhor solução e 
de que forma vai tratar a mobilidade urbana em sua cidade. 
O Plano de Mobilidade Urbana é a oportunidade que a sociedade tem de 
participar, através da efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da Lei 
12.587/12. A participação da população civil é fundamental em todas as 
etapas, incluindo o planejamento, fiscalização e avaliação da Política Nacional 



 
 

de Mobilidade Urbana e está assegurada pelos instrumentos elencados no 
artigo 15 da referida Lei, quais sejam:  
I – órgãos colegiados com a participação de representantes do Poder 
Executivo, da sociedade civil e dos operadores dos serviços;  
II – ouvidorias nas instituições responsáveis pela gestão do Sistema Nacional 
de Mobilidade Urbana ou nos órgãos com atribuições análogas;  
III – audiências e consultas públicas;  
IV – procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da satisfação 
dos cidadãos e dos usuários e de prestação de contas públicas.  
Logo, não há melhor momento para se construir um melhor futuro para 
mobilidade urbana do que hoje. 
 
(*) Lulianne Oliveira Odon é consultora técnica na Sitrans 

 
 
 


