






Planejamento participativo

Foram realizadas em todos os municípios da AMFRI para elaboração do Plan Mob: 

Fase 1 - Consultas Públicas
• 26 reuniões
• 742 cidadãos participantes 
• 1.410 propostas produzidas

Fase 2 – Pesquisa Domiciliar de Origem e Destino 
• 8.240 entrevistas

Fase 3 – Audiências Públicas 
• 492 cidadãos participantes



Principais demandas identificadas



Crescimento populacional tendencial - AMFRI



Crescimento de frota - AMFRI



Divisão modal média dos municípios da AMFRI





Projeção 1- Cenário moderado (crescimento vegetativo)
Crescimento populacional x Divisão modal sobre número de viagens



Crescimento populacional x Divisão modal sobre número de viagens

Projeção 2- Cenário tendencial (pessimista) Continuidade da tendência verificada na última década*



Crescimento populacional x Divisão modal sobre número de viagens

Projeção 3- Cenário ideal (proposto) Objetivo das ações do Plano de Mobilidade*





Aplicar o conceito de “Pirâmide Inversa”



Estruturar um sistema de mobilidade - Intermodalidade



Adotar modelo de urbanização sustentável

Custo de produção sacrificada na região metropolitana de Itajaí em 2012 ultrapassou R$ 252,2 
milhões de reais, ou 0,9% do PIB metropolitano (FIRJAN – Pesquisas e estudos socioeconômicos 2015). 
O tempo médio despendido em deslocamentos pendulares casa-trabalho-casa foi de 100 min.



Humanizar o ambiente construído



Aplicar o conceito de ruas completas





Pedestres e acessibilidade



 Padronização das Faixas das Calçadas;

 Padronização do Revestimento das Calcadas;

 Orientação para Pedestre com Baixa Visão ou Deficientes Visuais;

 Melhoria da Iluminação Pública;

 Arborização;

 Enterramento da fiação;

 Fiscalização e manutenção constante.

Pedestres e acessibilidade

1. Elaborar Plano de Execução de Calçadas

2. Tratamento de travessias e cruzamentos

 Boa visibilidade entre pedestres e motoristas;

 Sinalização para pedestres e motoristas;

 Reduzir o deslocamento do pedestre, através do alargamento dos passeio;

 Acessibilidade integral através do nivelamento entre calçadas e pistas;

 Livre passagem das faixas de travessia de pedestres nos cruzamentos.



Pedestres e acessibilidade

3. Prover Acessibilidade em Todas as Calçadas e Passeios Analisados no Diagnóstico

4. Implementar Zonas de Traffic Calm

 Áreas de tráfego calmo;

 Prioridade ao trafego de pedestres, ao ciclismo, ao transporte público;

 Áreas com inversão na tradicional hierarquia dos usuários na via

 Redução de velocidade e fluxo dos automóveis.



Pedestres e acessibilidade

 Áreas de tráfego calmo;

 Prioridade ao trafego de pedestres, ao ciclismo, ao transporte público;

 Áreas com inversão na tradicional hierarquia dos usuários na via

 Redução de velocidade e fluxo dos automóveis.

5. Desenvolver Redes de Caminhabilidade – Centralidades nos Bairros

 Abertura de caminhos pedonais em meio de quadras extensas (acima de 400m);

 Construção de pontes para pedestres e ciclistas (Itajaí).



Pedestres e acessibilidade

6. Melhoria e Ampliação da Sinalização e Informação para Pedestres

• Totens commapa do município, a localização dos serviços públicos e pontos turísticos.

• Garantia de sinalização e acessibilidade em passeios obstruídos por canteiros de obras.

7. Programas de educação e valorização dos pedestres

 Projeto Aluno Guia ;

 Projeto trânsito na escola;

 Dia Mundial sem carro no município;

 Campanhas de educação no trânsito e que enfatizem a importância do pedestre.



Cicloviário



 Executar complementarmente à malha cicloviária existente, em duas fases a rede proposta, concebida a partir das demandas de

fluxos verificadas na Pesquisa Domiciliar de Origem e Destino.

1. Implantação em duas fases de rede cicloviária

Cicloviário

2. Instalar paraciclos em terminais de ônibus, equipamentos públicos e pontos de comércio

3. Permitir a conexão com o sistema de transporte coletivo - Intermodalidade

4. Implementar sistema de aluguel e compartilhamento de bicicletas



Transporte coletivo



1. Integrar o sistema de transporte público coletivo com o sistema cicloviário

Transporte coletivo

 Estacionamento de bicicletas em pontos de ônibus e terminais de ônibus;

 Transporte da bicicleta no veículo – Intermodalidade e complementaridade de percurso.



2. Implantação de faixas exclusivas de ônibus

Transporte coletivo

 Itajaí;

 Camboriú.

Itajaí – Av. Osvaldo Reis

Camboriú – Av. Santa Catarina



3. Implantação de sistema de informações

 Sistema de informações em tempo real para dispositivos móveis sobre os itinerários do transporte coletivo, com gerenciamento de

rotas pretendidas pelo usuário e monitoramento dos veículos para pontualidade e confiabilidade do sistema;

 Mapas e quadros de horários em pontos e paradas de ônibus.

Transporte coletivo



4. Operar frota com elevados parâmetros de conforto e qualidade

 Piso rebaixado e acessibilidade, climatização e wi-fi;

 Reduzida ou nula emissão de poluentes atmosféricos e sonoros;

 Comunicação externa padronizada.

Transporte coletivo



5. Implementar linha turística municipal – sazonal

 Linha turística sazonal para diminuir a dependência do turista ao automóvel;

 Ampliar a circulação de turistas e veranistas na cidade e intercâmbio entre cidades vizinhas.

Transporte coletivo



6. Implantar terminais de integração dos sistemas municipais e regionais – Sistema integrado

 Levantamentos de demanda

 Estudos de viabilidade técnica, legal e financeira;

 Formatos para operação do sistema de transporte coletivo, contemplando projetos e detalhamentos sobre itinerários, frequências;

 Tipologia de veículos;

 Equipamentos.

Transporte coletivo

7. Implantar Sistema de Bilhetagem Eletrônica com Integração Tarifária e Temporal

8. Desenvolver e operacionalizar o Plano Municipal de Transportes



Sistema viário



2. Aplicação do manual de seção de vias

Sistema viário

1. Aberturas e intervenções viárias estratégicas do Plan Mob e dos Planos Diretores 



2. Aplicação do manual de seção de vias

Sistema viário



2. Aplicação do manual de seção de vias

Sistema viário



2. Aplicação do manual de seção de vias

Sistema viário

 Moderação de tráfego;

 Humanização dos espaços públicos.



Mercadorias



Mercadorias

1. Implantar perímetro de restrição de circulação para veículos pesados

2. Implementar sistema de distribuição regional de mercadorias

 Operacionalizar sistema de fracionamento de mercadorias através de Centros de Distribuição - CDs para todos os municípios;

 Perímetro de restrição para circulação de veículos pesados nos centros urbanos, com limitações dimensionais e de carga;

 Vias com permissão para circulação de veículos pesados em horários pré-definidos;

 Permissões e autorizações especiais para circulação de cargas não divisíveis e de essencial circulação diurna.



Conexões intermunicipais



Conexões intermunicipais

1. Alternativas para acessos complementares à Bombinhas



2. Alternativas para conexões complementares entre Itajaí e Navegantes

Conexões intermunicipais

 Ferry boat exclusivo para pedestres e ciclistas no centro das cidades



2. Alternativas para conexões complementares entre Itajaí e Navegantes

Conexões intermunicipais

 Balsa (Barra do Rio –Machados);

 Túnel (Salseiros – Volta Grande e Barra do Rio –Machados);

 Ponte (Salseiros – Volta Grande).



Obrigado


