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O PLANMOB é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU

(Lei nº  12.587 de 2012)

Sua função é definir o que deve ser feito na cidade nos próximos anos, incluindo as

propostas de investimentos em serviços, infraestrutura e meios de transporte, assim

como organizar o sistema de transporte de pessoas e bens.

PLANO DE MOBILIDADE URBANA - PLANMOB
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Fonte: ITDP (Adaptado), 2021. 

PIRÂMIDE DA MOBILIDADE 

URBANA
A nova legislação colaborou com o

entendimento do caminhar como um modo de

transporte, que deve ser pensado em rede,

valorizado, impulsionado e receber investimentos.



Princípios da PNMU:

• Acessibilidade Universal;

• Desenvolvimento sustentável (socioeconômico e ambiental);

• Equidade no acesso ao transporte público coletivo;

• Eficiência, eficácia e efetividade na prestação de serviços de transporte

urbano;

• Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da PNMU;

• Segurança nos deslocamentos;

• Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes dos diferentes modos;

• Equidade no uso do espaço público de circulação;

• Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA - PNMU



Formulação de metas, indicadores e

parâmetros de forma a abranger as diretrizes

da Política Nacional de Mobilidade Urbana –

PNMU, proporcionando o acesso amplo e

democrático no espaço urbano, que não

pretende esgotar a complexa empreitada da

gestão dos sistemas de mobilidade urbana,

assim como expressa o conjunto de

infraestruturas necessárias à viabilização

das diretrizes.

OBJETIVO GERAL

Objetivo

Metas

Temas

Ações

Prazo Priorização



• Implementar ambiente adequado ao deslocamento 

de modos ativos;

• Tornar o transporte coletivo mais atrativo que o 

transporte individual;

• Qualificar a circulação e o transporte urbano, 

otimizando o uso do sistema viário;

• Reduzir o tempo médio de viagens;

• Tornar a mobilidade urbana um fator positivo para 

o ambiente de negócios da cidade e fator de 

inclusão social;

• Implementar uma logística para o transporte de 

cargas;

• Promover a segurança no trânsito para melhoria 

da saúde e garantia à vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo

Metas

Temas

Ações

Prazo Priorização



A. Ampliação da participação do transporte coletivo

e do não motorizado na matriz de deslocamentos

da população;

B.   Redução de acidentes de trânsito;

C.   Regulamentar a circulação e operação do 

transporte de carga;

D.    Quantificar e otimizar o uso do sistema viário;

E.    Reduzir as emissões de poluentes locais e 

gases de efeito estufa;

F.    Promover a maior integração na gestão do 

sistema de mobilidade urbana. 

METAS

Objetivo

Metas

Temas

Ações

Prazo Priorização



Gestão integrada da mobilidade com o planejamento e ordenação do solo urbano

Classificação, hierarquização do sistema viário e organização da circulação

TEMAS:

Implantação e qualificação de calçadas e áreas de circulação a pé

Criação de condições adequadas à circulação de ciclistas

Transporte coletivo

Instrumentos para o controle e desestímulo ao transporte individual motorizado

Promoção da acessibilidade universal

Circulação viária em condições seguras e humanizadas

Acessibilidade, transporte coletivo e escolar para a área rural

Transporte de Carga

Estruturação Institucional

Transporte Individual Motorizado Público



Temas

Transporte Coletivo

Acessibilidade, Transporte 

Coletivo e Escolar para a Área 

Rural

Transporte de Carga

Transporte Individual 

Motorizado Público

Objetivo

Metas

Temas

Ações

Prazo Priorização

TRANSPORTES



TRANSPORTE COLETIVO



Diagnóstico Transporte Coletivo

• Sobreposição de linhas;

• O aumento de rodagem e do tempo de viagem em

função do espalhamento urbano;

• A ausência de um terminal único de integração;

• A falta de priorização no sistema viário;

• Ausência de incentivo a integração entre os modos

hidroviários, cicloviários e coletivo urbano.





MÊS TARIFA PASSAGEIROS/MENS. VEÍCULOS AUMENTO VEÍC./SUBSÍDIO

Janeiro R$ 4,05 128.060 47 0

Fevereiro R$ 4,05 143.171 47 0

Março R$ 4,05 158.084 47 0

Abril R$ 0,00 268.422 35 subsídio

Maio R$ 1,00 327.685 35 subsídio

Junho R$ 1,00 320.453 35 subsídio

Julho R$ 1,00 394.445 42 subsídio/reforço 7

Agosto R$ 1,00 448.382 43 subsídio/reforço 1

Setembro R$ 2,00 493.232 57 subsídio/reforço 14

Outubro R$ 2,00 543.865 57 subsídio

Novembro R$ 3,00 57 subsídio

Dezembro R$ 3,00 subsídio

Fonte: DEPT/DTR, 2021.



Gráfico 10 – Duração do deslocamento no transporte coletivo
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Fonte: DEPT/DTR, 2021
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Fonte: JTP, COM Porto Velho, 17/11/2021.



Transporte Coletivo

Quantidade de ações Prazo

12 Curto

05 Médio

03 Longo 

05 Contínua

25 Total

Objetivo

Metas

Temas

Ações

Prazo Priorização

PLANO DE AÇÃO



Elaborar estudos e projetos para definir características e os padrões de

qualidade do transporte coletivo.

Prioridade: 7 Prazo: Curto

Realizar estudos que visem aferir o índice de qualidade do transporte coletivo.

Prioridade: 1 Prazo: Curto - Contínuo

Criar um portal da transparência do transporte público para informar sobre as

ofertas, demandas, custos, receitas e padrões de qualidade adotado.

Prioridade: 7 Prazo: Curto - Contínuo

Transporte Coletivo



Elaborar estudos e projetos que visem ampliar a extensão das faixas

preferenciais ou semiexclusivas para a circulação dos veículos do transporte

coletivo.

Prioridade: 2 Prazo: Curto

Implantar projetos que visem ampliar a extensão das faixas preferenciais ou

semiexclusivas para a circulação dos veículos de transporte coletivo.

Prioridade: 3 Prazo: Curto

Elaborar estudos e projetos que visem o aperfeiçoamento da integração física,

operacional e financeira do sistema.

Prioridade: 6 Prazo: Curto

Transporte Coletivo



Implantar estudos e projetos que visem o aperfeiçoamento da integração

física, operacional e financeira do sistema.

Prioridade: 10 Prazo: Médio

Elaborar estudo e projetos que viabilizem possível implantação de sistema de

transporte hidroviário de passageiros.

Prioridade: 7 Prazo: Curto

Realizar um Diagnóstico da operação do transporte de passageiros na hidrovia

do Rio Madeira a partir do Porto Cai N'Água, incluindo volume de passageiros,

tipo e quantidade de embarcações.

Prioridade: 5 Prazo: Curto

Transporte Coletivo



Elaborar estudos e projetos para a integração de ônibus com outros modos de

transportes, sendo disponível ao usuário a oferta de bilhete único.

Prioridade: 7 Prazo: Médio

Implantar estudos e projetos para a integração de ônibus com outros modos de

transportes, sendo disponível ao usuário a oferta de bilhete único.

Prioridade: 10 Prazo: Longo

Elaborar estudos e projetos para melhorar pontos de parada, investindo em

coberturas, calçadas com acessibilidade, iluminação e segurança.

Prioridade: 1 Prazo: Médio

Transporte Coletivo



Implantar projetos para melhorar pontos de parada, investindo em coberturas,

calçadas com acessibilidade, iluminação e segurança.

Prioridade: 3 Prazo: Médio

Manutenção dos pontos de parada, calçadas com acessibilidade, iluminação e

segurança.

Prioridade: 10 Prazo: Contínuo

Elaborar estudos e projetos para criação do Terminal e Estações de

integração.

Prioridade: 7 Prazo: Médio

Transporte Coletivo



Implantar estudos e projetos para criação do Terminal e Estações de

integração.

Prioridade: 10 Prazo: Longo

Manutenção do Terminal e Estações de Integração.

Prioridade: 10 Prazo: Contínuo

Promover a melhoria no atendimento e no treinamento do pessoal de

operação do transporte coletivo (motoristas e cobradores).

Prioridade: 8 Prazo: Contínuo

Transporte Coletivo



Elaborar estudos que viabilizem e incentivem a utilização de veículos menos

poluentes.

Prioridade: 7 Prazo: Curto

Utilizar Sistemas Inteligentes de Transportes (ITS) na fiscalização,

planejamento e controle da operação.

Prioridade: 3 Prazo: Contínuo

Implantar sistema de informação ao usuário a respeito da operação do

transporte coletivo (sítios eletrônicos, aplicativos para celulares, sinalização

nos pontos).

Prioridade: 2 Prazo: Contínuo

Transporte Coletivo



Elaborar estudos visando a redução dos custos operacionais, possíveis meios

e fontes de financiamento, receitas alternativas.

Prioridade: 7 Prazo: Curto - Contínuo

Implantar sistema de fiscalização do uso dos benefícios, com objetivo de coibir

fraudes ou irregularidades.

Prioridade: 9 Prazo: Curto - Contínuo

Promover o acesso ao transporte coletivo a todos os usuários, em especial de

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Prioridade: 2 Prazo: Curto - Contínuo

Transporte Coletivo



Elaborar um Plano Diretor de Transportes

Prioridade: 6 Prazo: Longo

Transporte Coletivo



TRANSPORTE DE CARGA



Diagnóstico

Transporte de Carga

• Tráfego de passagem de veículos de carga na área

urbana do município;

• Legislação existente apresenta falhas, falta de

fiscalização e de sinalização.



Transporte de Cargas

Quantidade de ações Prazo

08 Curto

03 Médio

01 Longo 

12 Total

Objetivo

Metas

Temas

Ações

Prazo Priorização

PLANO DE AÇÃO



Elaborar estudo técnico específico sobre a circulação de cargas e operações

associadas (identificando origem/destino, tipo de veículos, volumes transportados,

identificação de gases poluentes e sua quantidade, etc.).

Prioridade: 5 Prazo: Curto

Alinhamento institucional com demais órgãos de gestão e planejamento nas

esferas estadual e federal.

Prioridade: 2 Prazo: Curto

Desenvolver articulação institucional com as esferas estadual e federal para a

finalização do Arco Sul.

Prioridade: 12 Prazo: Longo

Transporte de Carga



Desenvolver articulação institucional com as esferas estadual e federal para a

finalização do Arco Norte.

Prioridade: 8 Prazo: Médio

Elaborar estudos dos possíveis impactos no trânsito a serem ocasionados pela

implantação dos dois Arcos e propor as devidas medidas mitigadoras.

Prioridade: 7 Prazo: Curto

Revisar e atualizar o regulamento da circulação e operação do transporte de carga

na área urbana.

Prioridade: 3 Prazo: Curto

Transporte de Carga



Promover a gestão e fiscalização contínua da circulação e operação do

transporte de carga na área urbana.

Prioridade: 8 Prazo: Médio

Desenvolver estudos e projetos de sinalização viária para o transporte de

carga na área urbana.

Prioridade: 6 Prazo: Curto

Implantar estudos e projetos de sinalização viária para o transporte de carga

na área urbana.

Prioridade: 9 Prazo: Médio

Transporte de Carga



Desenvolver estudo para definição de locais, áreas e períodos destinados a operação de carga e

descarga.

Prioridade: 6 Prazo: Curto

Desenvolver estudos e projetos de viabilidade técnica, econômica e financeira a respeito da

logística e integração intra e intermodal (centros de distribuição, porto seco e porto do Rio Madeira).

Prioridade: 7 Prazo: Curto

Desenvolver estudo quantitativo e qualitativo a respeito da operação do Porto de Porto Velho e

demais terminais hidroviários de carga dispostos ao longo da hidrovia do Rio Madeira interno ao

município e dos possíveis impactos negativos ocasionados na circulação da cidade.

Prioridade: 5 Prazo: Curto

Transporte de Carga



ACESSIBILIDADE, TRANSPORTE COLETIVO E 

ESCOLAR PAR A ÁREA RURAL



Diagnóstico

Acessibilidade, Transporte Coletivo e Escolar para a Área Rural

• Ausência de sistema de transporte coletivo que atenda os

distritos;

• Existência de serviço da Secretaria Municipal de Educação;

• Ausência de ações estruturais para a área distrital.





Acessibilidade, Transporte Coletivo e 

Escolar para Área Rural

Quantidade de ações Prazo

04 Curto

00 Médio

00 Longo 

04 Total

Objetivo

Metas

Temas

Ações

Prazo Priorização

PLANO DE AÇÃO



Elaborar estudo qualitativo e quantitativo da condição de acessibilidade aos distritos, incluindo levantamento da

malha viária existente.

Prioridade: 5 Prazo: Curto

Elaborar estudo qualitativo e quantitativo da condição do transporte escolar para a área rural de Porto Velho.

Prioridade: 5 Prazo: Curto

Elaborar estudo de viabilidade para implantação de sistema de transporte hidroviário de passageiros entre o

município e seus distritos, integrado ao transporte coletivo e a disponibilização de linha teste.

Prioridade: 2 Prazo: Curto

Elaborar proposta de hierarquização viária para as vias da área rural incluindo as vias de acesso.

Prioridade: 7 Prazo: Curto

Acessibilidade, Transporte Coletivo e Escolar para Área Rural



TRANSPORTE INDIVIDUAL MOTORIZADO PÚBLICO 



Diagnóstico Transporte Individual Motorizado Público

• Os táxis constituem um serviço de transporte público, porém individual.

• Este serviço não compete diretamente com o transporte coletivo urbano

devido ao seu custo mais elevado, porém cumpre um papel importante de

caráter social, quando utilizado em casos de emergência, ou econômico,

utilizado por turistas e pessoas em viagens de negócios.

• Os táxis também podem representar alternativa de substituição ao transporte

individual privado, principalmente para acesso a áreas centrais

congestionadas e com pouca oferta de estacionamento e a área de acesso

restrito ou proibido de automóveis.



SERVIÇOS DE TRANSPORTES – DSTR e DSMC
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Transporte Individual Motorizado Público

Quantidade de ações Prazo

01 Curto

02 Médio

00 Longo 

03 Total

Objetivo

Metas

Temas

Ações

Prazo Priorização

PLANO DE AÇÃO



Elaborar estudo da cobertura de oferta dos serviços de táxis e veículos

autorizados na cidade (quantidade, localização, pontos de táxis, vagas) e

considerar pontos com atividades noturnas.

Prioridade: 5 Prazo: Médio

Garantir porcentagem mínima de táxis acessíveis, conforme as leis vigentes e

especificações do CONTRAN.

Prioridade: 3 Prazo: Médio

Regularizar e fiscalizar os serviços de transporte de passageiros por

intermédio de aplicativos, conforme LC 856, de 19.06.2021

Prioridade: 2 Prazo: Curto

Transporte Individual Motorizado Público



Obrigada


