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1. Introdução 

 

Este documento apresenta o Produto 3 – Recursos, Parcerias e Plano de Trabalho Detalhado 

do projeto de Apoio à Elaboração de Plano Municipal de Mobilidade Urbana do Município de 

São Carlos, objeto do contrato no 86/20, firmado entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a 

Fundação Getulio Vargas – FGV, em 22 de setembro de 2020, baseado na Proposta de 

Prestação de Serviços FGV Projetos Nº206/19 e repactuado através da Proposta de Serviços 

Complementares FGV Projetos Nº 048/22 e dos aditivos 1 e 2 ao contrato no 86/20. 

 

O Produto 3 resulta do trabalho realizado entre setembro e novembro de 2022 cujo conteúdo inclui 

os seguintes temas: 

 

 Elaboração de Plano de Trabalho para as áreas priorizadas no Produto 2 contendo: 

 Atividades; e 

 Redefinição do cronograma. 

 

2. Plano de Trabalho 

 

Relembrando, da metodologia de trabalho da FGV, foram priorizadas as seguintes áreas para a 

elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de São Carlos 

 

 Infraestrutura (calçadas e vias); 

 Transporte coletivo (ônibus); 

 Veículos compartilhados (táxis, uber, cooperativas); 

 Bicicleta; 

 Modos alternativos (bicicletas elétricas, patinetes, car sharing); e 

 Veículos particulares (carros e motos). 

 

Por sua vez, o plano de trabalho apresentado em detalhes abaixo cobre as seguintes atividades da 

metodologia: 

 Elaboração da Matriz Origem x Destino; 

 Diagnósticos; 

 Projeções e análises de cenários; 

 Definição dos objetivos e metas; e 
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 Elaboração das propostas e programas de ações. 

 

2.1 Matriz Origem x Destino 

 

A Matriz Origem x Destino foi desenvolvida em paralelo às atividades anteriores do Plano de 

Mobilidade Urbana, conforme relatado no Produto 2 - Detalhamento do Escopo do Projeto de 

19/10/2022. Sua conclusão se dará no mês de dezembro de 2022, e será um importante instrumento 

para o desenvolvimento das atividades descritas mais abaixo neste Plano de Trabalho. 

 

A Matriz Origem x Destino está sendo desenvolvida em duas partes: 

 Matriz OD Completa 

 Obtida a partir de dados de celulares das pessoas, no período de 6 a 12 de junho de 

2022, uma semana típica. Inclui movimentações de pessoas por qualquer meio de 

transporte. 

 Matriz OD Segmentada 

 Obtida a partir da Matriz OD Completa, separando movimentação por transporte público 

e por transporte individual. 

 

2.2 Diagnóstico 

 

Na etapa de Diagnóstico será realizada a análise das condições atuais de mobilidade no Município 

de São Carlos, com avaliação dos aspectos quantitativos e qualitativos, a respeito dos seguintes 

itens: 

 Infraestrutura viária; 

 Equipamentos urbanos associados à mobilidade e aos serviços de transporte; 

 Sistema de circulação e de gestão do trânsito; 

 Serviços de transporte; 

 Infraestrutura cicloviária; e 

 Circulação de pedestres. 

 

2.2.1 Sistematização e análise das informações existentes 

Nesta atividade serão sistematizadas e analisadas as informações existentes, sendo prevista a 

realização de levantamentos de dados primários complementares aos já existentes (pesquisas, 

contagens ou levantamentos de campo). 
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Serão analisadas as informações disponíveis e as que serão eventualmente obtidas, que permitam 

entender a situação atual e as perspectivas futuras do sistema de mobilidade no Município de São 

Carlos, com o objetivo de orientar posteriormente as propostas de ações e investimentos, 

contemplando: 

 

 Análise das expectativas da sociedade para a mobilidade urbana: 

 Avaliação dos resultados das entrevistas com formadores de opinião sobre mobilidade 

urbana realizados pela FGV; e 

 Avaliação dos resultados da pesquisa de avaliação com munícipes, realizada pela FGV. 

 Considerações sobre a visão de futuro da cidade: 

 Identificação e análise das diretrizes urbanísticas e de planejamento da mobilidade; 

 Identificação e análise das diretrizes para a mobilidade urbana expressas no Plano 

Diretor Urbano; e 

 Sistematização e análise dos estudos e projetos recentes, direta ou indiretamente 

associados à mobilidade urbana, desenvolvidos pela Prefeitura ou outras esferas de 

governo. 

 Análise das diretrizes para a mobilidade urbana do Plano Diretor; e 

 Análise dos estudos e projetos recentes. 

 

2.2.2 Caracterização dos serviços de transporte público disponíveis no 

Município 

 Identificação dos serviços em operação no município: transporte público coletivo, 

transporte público individual (táxi, mototáxi), transporte por aplicativos, transporte de 

escolares; 

 Sistematização dos dados cadastrais disponíveis dos serviços de transporte (número de 

operadores, frota, infraestrutura, etc.); 

 Sistematização e análise dos registros de ações de fiscalização sobre os serviços de 

transporte: penalidades aplicadas, vistorias, etc. (período de 1 ano); e 

 Sistematização e análise dos registros de reclamações de usuários (período de um ano). 
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2.2.3 Caracterização do serviço municipal de transporte coletivo 

 Avaliação das especificações do recente contrato firmado para a concessão na exploração 

do serviço municipal de transporte coletivo; 

 Caracterização da oferta programada para o serviço de transporte coletivo municipal 

(linhas, frota, viagens, itinerários, extensões, etc.); 

 Avaliação da estrutura e política tarifária; 

 Sistematização e análise da composição da demanda do transporte coletivo; 

 forma de pagamento em um mês típico; 

 Análise da série histórica de dados de demanda; 

 Identificação da infraestrutura urbana associada ao serviço de transporte coletivo 

(terminais e pontos de parada); e 

 Verificação de sistemas tecnológicos existentes (bilhetagem eletrônica e aplicativo de 

informação aos usuários) ou previstos (monitoramento da frota, wifi). 

 

2.2.4 Caracterização da infraestrutura viária 

 Mapeamento e análise da hierarquia viária; 

 Análise da estrutura urbana e dos condicionantes da circulação viária; 

 Considerações a respeito das condições físicas do sistema viário principal (utilizando 

ferramentas, como o Google Earth). 

 Mapeamento e avaliação das diretrizes viárias previstas no Plano Diretor; e 

 Mapeamento e avaliação de eventuais propostas de investimentos na ampliação do 

sistema viário. 

 

2.2.5 Caracterização da infraestrutura cicloviária 

 Reconhecimento do Plano Cicloviário de São Carlos (2017); 

 Identificação e caracterização da rede cicloviária existente; e 

 Identificação e caracterização dos equipamentos para estacionamento de bicicletas 

existentes. 

 

2.2.6 Caracterização da infraestrutura para a mobilidade a pé 

 Identificação das áreas de concentração de circulação de pedestres; e 

 Aplicação da metodologia do Índice de Caminhabilidade na área delimitada. 
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2.2.7 Avaliação das condições de gestão do trânsito e da circulação 

 Análise da composição da frota veicular registrada no município (situação atual e série 

histórica); 

 Verificação da existência de sistemas tecnológicos de gestão de tráfego (controle 

semafórico, equipamentos de fiscalização eletrônica e controle operacional); 

 Identificação e avaliação da política de estacionamento nas vias públicas (estacionamento 

rotativo); 

 Sistematização e análise dos dados de contagens veiculares realizados para o ajuste da 

matriz de origem e destino; 

 Sistematização e análise dos registros de sinistros de trânsito e de vítimas decorrentes 

(período de um ano); 

 Sistematização e análise dos registros de autuações de infrações de trânsito aplicadas 

pela Prefeitura (período de um ano); e 

 Identificação de ações de engenharia, educação e fiscalização desenvolvidas pela 

Prefeitura para redução de sinistros e melhoria das condições de segurança viária. 

 

2.2.8 Análise das condições de mobilidade no município a partir das 

matrizes Origem x Destino 

 

Análise dos indicadores de mobilidade produzidos a partir das matrizes de origem e destino do 

transporte individual e coletivo: 

 

 Geração dos indicadores de mobilidade; 

 Análise da distribuição espacial da demanda (produção e atração de viagens); 

 Análise dos tempos médios de viagem para os modos coletivo e individual; 

 Análise do carregamento da rede de transporte coletivo; 

 Análise do carregamento do sistema viário; e 

 Avaliação do nível de serviço do sistema viário principal. 

 

Os resultados dessa análise incluirão as condições atuais de mobilidade urbana no Município 

relacionadas à infraestrutura viária e aos serviços de transporte. 
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2.2.9 Consolidação do diagnóstico 

 

A consolidação do diagnóstico será realizada através de: 

 Reuniões com a PMSC; e 

 Resultados do diagnóstico. 

2.2.10 Definição de Objetivos e Metas 

 

Nesta etapa a equipe da FGV realizará discussões com a Prefeitura para a definição dos objetivos 

e metas pretendidos para o futuro da mobilidade urbana no Município, considerando principalmente 

os principais problemas e potencialidades identificados na etapa de Diagnóstico e as expectativas 

da cidade a respeito do futuro. As atividades previstas são: 

 

 Reuniões com a PMSC; e 

 Apoio à realização da segunda audiência pública. 

 

2.2.11 Elaboração das Propostas e Programas de Ações 

 

A partir dos objetivos e metas estabelecidos nos itens anteriores e considerando os problemas e 

potencialidades identificados nas atividades de Diagnóstico, serão propostos ações, programas e 

investimentos para a melhoria do Sistema de Mobilidade Urbana do Município. As atividades 

previstas são:  

 

 Elaboração de projeções e cenários futuros; 

 Identificação de oportunidades de melhoria dos componentes do Sistema de Mobilidade 

Urbana; 

 Formulação de propostas para melhoria das condições de mobilidade urbana no 

Município; 

 Reuniões com a PMSC; e 

 Apoio à realização da segunda audiência pública. 

 

Os resultados desta fase serão as propostas de ações, programas e investimentos de melhorias do 

Sistema de Mobilidade Urbana no Município relacionadas à infraestrutura viária, aos serviços de 

transporte público, ao transporte cicloviário e à acessibilidade para as pessoas. 
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2.2.12 Elaboração do Projeto de Lei do PlanMob/SC 

 

Durante o desenvolvimento do Plano de Trabalho acima, será elaborado o Projeto de Lei relativo 

ao PlanMob/SC, a ser submetido à Câmara Municipal para avaliação/aprovação. 

 

2.3 Produto 4 - Plano de Mobilidade PlanMob/SC, Minuta do Projeto de 

Lei do PlanMob/SC 

 

O Produto 4 deverá apresentar o Plano de Mobilidade Urbana de São Carlos, PlanMob/SC, 

desenvolvido a partir das atividades descritas no Plano de Trabalho acima e do conhecimento obtido 

ao longo do projeto como um todo. Apresentará, também, o Projeto de Lei sendo preparado pela 

FGV. 

 

2.4 Atividades Finais 

 

 Aprovação e instituição do PlanMob/SC 

 Apoio à realização da 3ª Audiência Pública 

 

2.5 Produto 5 - Instituição do PlanMob/SC e Considerações sobre a 3ª 

Audiência Pública 

 

O Produto 5, que finaliza o projeto como um todo, deverá conter o processo de instituição do 

PlanMob/SC e as considerações sobre a 3ª Audiência Pública. 

 

 

3. Cronograma 

 

O cronograma mostrado na Figura 3.1 corresponde ao ajuste do Cronograma Preliminar que consta 

da Proposta Serviços Complementares à Proposta FGV Projetos Nº 206/19 datada de 10 de 

março de 2022, no que se refere aos trabalhos em execução. 
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Figura 3.1 

Cronograma Final para as atividades a realizar 

 

Fonte: Elaboração FGV 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17

Diagnóstico

Sistematização e análise das informações obtidas

Sistematização e análise das Informações existentes

Análise das expectativas da sociedade sobre mobilidade urbana e visão de futuro da cidade

Análise das diretrizes para a mobilidade urbana no Plano Diretor Urbano

Análise dos estudos e projetos recentes

Caracterização dos serviços de transporte público disponíveis no Município

Sistematização dos dados cadastrais disponíveis dos serviços de transporte

Sistematização e análise dos registros de ações de fiscalização

Sistematizaçãoe análise dos registros de reclamações de usuários

Caracterização do serviço municipal de transporte coletivo

Avaliação do contrato de concessão

Caracterização da oferta programada (linhas, frota, viagens, itinerários, extensões, etc.)

Avaliação da estrutura e política tarifária

Análise da composição da demanda do transporte coletivo por forma de pagamento em um mês típico

Análise da série histórica de dados de demanda

Identificação da infraestrutura urbana associada ao serviço de transporte

Identificação dos sistemas tecnológicos existentes ou previstos (bilhetagem, monoitoramento, APP, wifi)

Caracterização da infraestrutura viária

Mapeamento e análise da hierarquia viária

Considerações a respeito das condições físicas do sistema viário principal

Mapeamento e avaliação das diretrizes viárias previstas no Plano Diretor

Mapeamento e avaliação de eventuais propostas de investimentos na ampliação do sistema viário

Caracterização da infraestrutura cidoviária

ReconhecimentodoPlanoCicloviáriodeSãoCarlos(2012)

Identificação e caracterização da rede cidoviária existente

Identificação e caracterização dos equipamentos para estacionamento de bicicletas existentes

Caracterização da infraestrututa para a mobilidade a pé

Identificação d as áreas de concentração de circulação de pedestres

Aplicação da metodologia do índice de Caminhabilidade na área delimitada

Avaliação das condições de gestão do trânsito e da circulação

Análise da composição da frota veicular registrada no município (situação atual e série histórica)

Verificação da existência de sistemas tecnológicos de gestão de tráfego(semafórico, fiscalização, etc.)

Identificação e avaliação da política de estacionamento nas vias públicas (estacionamento rotativo)

Sistematização e análise dos dados de contagens veiculares disponíveis

Sistematização e análise dos registros de sinistros de trânsito e de vítimas decorrentes (período de lano)

Sistematização e análise dos registros de autuações de infrações de trânsito (período de lano)

Identificação de ações para redução de sinistros e melhoria das condições de segurança viária

Análise das condições de mobilidade no município a partir das matrizes Origem / Destino

Geração dos indicadores de mobilidade

Análise da distribuição espacial da demanda (produção e atração de viagens)

Análise dos tempos médios de viagem para os modos coletivo e individual

Análise do carregamento da rede de transporte coletivo

Análisedocarregamentodosistemaviário

Avaliação do nível de serviço do sistema viário principal

Consolidação do Diagnóstico

Reuniões com PMSC

Resultados do Diagnóstico

Definição de objetivos e metas

Reuniões com PMSC

Apoio à realização 2
â
 audiência pública

Elaboração de propostas e plano de ações

Elaboração de projeções e cenários futuros

Identificação de oportunidades de melhoria dos componentes do Sistema de Mobilidade Urbana

Formulação de propostas

Reuniões com a PMSC

Elaboração das Propostas

Produto 4 - Plano de Mobilidade PlanMob/SC, Minuta do Projeto de Lei do PlanMob/SC

Atividades Finais

Aprovação e instituição do PlanMob/SC

Apoio à realização da 3ª Audiência Pública 

Produto 5 - Instituição do PlanMob/SC e Considerações sobre a 3ª Audiência Pública 

Etapa /Atividade
nov/22 dez/22 jan/23 fev/23
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4. Considerações Finais  

 

A preparação do Plano de Mobilidade Urbana de São Carlos, PlanMob/SC, entra agora em sua 

fase final de confecção. 

 

Serão obtidas informações adicionais que se façam necessárias e realizadas as análises descritas 

nos itens deste relatório, enquadradas nos seguintes temas: 

 

 Diagnósticos; 

 Definição de objetivos e metas; e 

 Elaboração das propostas e programas de ação. 

 

Além deste Produto 3, serão produzidos dois outros relatórios, como segue: 

 

 Produto 4 - Elaboração do Plano de Mobilidade PlanMob/SC, contendo também as 

considerações sobre a 2ª Audiência Pública e a Minuta do Projeto de Lei do 

PlanMob/SC; e 

 

 Produto 5 - Atividades Finais, contendo informações sobre a instituição do 

PlanMob/SC e as considerações sobre a 3ª Audiência Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manoel de Andrade e Silva Reis 

Coordenador 
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