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O Brasil e o mundo estão voltando seus olhos para os bene�cios da mo-
bilidade urbana sustentável, conceito que significa deslocar-se pela 
malha viária urbana de maneira saudável, ou seja, u�lizar meios de des-
locamentos não poluentes (como andar a pé ou de bicicleta), e com isso, 
melhorar a saúde da população e diminuir os impactos no meio ambien-
te.

Atualmente, existem várias formas de se deslocar pela cidade, como: 
carros, motos, ônibus, bicicletas ou a pé. Porém o brasileiro sofre com a 
“ideologia do automóvel”, termo esse dado para uso do carro próprio 
como símbolo de status e poder, ou seja, u�lizar meios de transportes 
alterna�vos, como ônibus ou bicicletas representa um símbolo de 
pobreza, desconforto e insegurança, fazendo com que muitos brasileiros 
optem pelo transporte motorizado individual.

Esta ideologia gera altos níveis de poluição e consumo de fontes de 
energia não renováveis, como o petróleo, além da necessidade de gran-
des espaços urbanos para implantação de malha viária para comportar 
essa crescente demanda por automóveis, gerando desmatamentos e 
mudanças no ambiente natural.

Com a preocupação de reduzir a poluição e os problemas causa-
dos pelo uso exagerado do transporte individual motorizado, a 
então Presidente Dilma Rousseff sancionou em janeiro de 2012 
a Lei n° 12.587 que ins�tui as Diretrizes da Polí�ca Nacional de 
Mobilidade Urbana, estabelecendo a obrigatoriedade da elabo-
ração do Plano de Mobilidade Urbana para municípios com 
população superior a 20.000 habitantes.

Esta Lei tem como obje�vo a inversão do atual modelo de mobi-
lidade que antepõe o uso do transporte individual (motocicletas 
ou carros), buscando tornar os deslocamentos não motorizados 
como prioridade nas poli�cas de planejamento urbano. Sendo 
assim, essa Lei busca tornar a mobilidade urbana sustentável, 
reduzindo a necessidade por veículos de combustão interna, 
altamente poluente e melhorando as condições de acessibilida-
de e mobilidade para o pedestre, o ciclista e o usuário do trans-
porte cole�vo (ônibus).

A Lei 12.587/2012 es�pulou abril de 2018 como prazo final para que os municípios 
elaborem seus planos. Pimenta Bueno, cuja população é de 33.822 (IBGE, 2010) 
descumpriu o prazo e atualmente esta impedido de receber recursos federais des�-
nados à mobilidade urbana. Pensando nesse fato, este trabalho, u�lizando o Plan-
Mob (Caderno referencia para elaboração de plano de mobilidade urbana) e os 
planos consolidados de mobilidade urbana para os municípios de Cacoal-RO e Bom-
binhas-SC, vem propor a elaboração dos Princípios e Diretrizes de Mobilidade 
Urbana dos modais pedonal e cicloviário para o município de Pimenta Bueno-RO.
Para propor os princípios e diretrizes, este trabalho segue um total de cinco passos: 
1°  Realizar um diagnós�co da situação da infraestrutura viária e do perfil socioeco-
nômico dos munícipes;
2°  Realizar um prognós�co através dos dados ob�dos na fase de diagnós�co e criar 
cenários de mudanças nas viagens casa trabalho;
3°  Ditar os princípios de mobilidade urbana com base na Lei 12.587/12;
4°  Propor diretrizes de mobilidade urbana com base nos dados ob�dos anterior-
mente, cada diretriz é composta por um obje�vo e ações, visando direcionar o mu-
nicípio em como gerir seu sistema viário de forma adequada a Lei.
5°  Propor um projeto urbano baseado nas necessidades do município, seguindo 
uma diretriz e ação citada anteriormente.
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