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DE 11 DE MAIO A 9 DE JUNHO DE 2020. 
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QUESTÃO 01 – No Caderno 1 há a informação de que o transporte público 

coletivo responde por 41% dos deslocamentos no DF, enquanto que a 

mobilidade a pé seria responsável por 10%, segundo dados da Codeplan 

de 2015. Entretanto, segundo a pesquisa de mobilidade urbana de 2016, a 

divisão modal é definida em 22,5% para o transporte público coletivo e de 

25,8% para a mobilidade pedonal. Esses dados utilizados no PMA não 

estariam desatualizados e, por isso, não seria melhor utilizar a referência 

da pesquisa de 2016? 

QUESTÃO 02 –  Os deslocamentos a pé, por motivo escola, representam 

46,7% das viagens nas regiões administrativas do Grupo 3 e 38,3% no 

Grupo 4, que são exatamente as localidades onde a infraestrutura pedonal 

é inexistente ou inadequada para a circulação dos pedestres. Essa 

referência não deveria orientar, prioritariamente, os investimentos do 

GDF em infraestrutura viária? 

QUESTÃO 03 –  As viagens por motivo trabalho, feitas a pé, superam 16% 

no grupo 4, enquanto que no grupo 1, que congrega as regiões da área 

central do DF, esse percentual é de apenas 9,8% dos deslocamentos, mas 

onde há uma rede mínima de caminhabilidade instalada. Os investimentos 



não deveriam começar a ser descentralizados para as áreas periféricas do 

DF?  

QUESTÃO 04 –  Nas abordagens feitas junto aos ciclistas, a segurança no 

trânsito é apontada como o segundo problema por 32,9% dos 

entrevistados. Não deveria haver uma nova abordagem nas ações 

implementadas por Detran, DER e PRF, no campo da educação e 

fiscalização, para garantir a segurança viária? 

QUESTÃO 05 –  Segundo a pesquisa realizada pela Rodas da Paz, há o 

registro de um volume considerável de ciclistas na EPTG, onde há 

ciclovias, mas falta conexão entre elas, e também em regiões localizadas 

na periferia, onde a infraestrutura cicloviária é inexistente ou inadequada, 

como a Avenida Alagados, em Santa Maria; na DF-473, em São Sebastião e 

na Avenida Independência, em Planaltina. Considerando que o espaço 

viário deve ser democratizado, o GDF não deveria começar a priorizar o 

investimento nessas áreas, reduzindo ali os privilégios de circulação 

garantidos aos automóveis e implantando ciclofaixas? 

QUESTÃO 06 –  Ainda no Caderno 1 são destacadas algumas estratégias 

de planejamento do transporte sugeridas pela Codeplan, entre elas a 

realização de transporte corporativo realizada através de vans. Essa 

proposta não seria inadequada para um Plano de Mobilidade Ativa, pois 

sugere uma alternativa baseada no uso do transporte motorizado, em vez 

da defesa do transporte público coletivo, como recomenda a PNMU e o 

PDTU? 

QUESTÃO 07 –  Outra proposta defendida no documento da Codeplan é o 

da concessão de subsídio às tarifas públicas do transporte coletivo, o que 

já acontece. A Lei n. 4.011/2007 estabelece como um dos princípios da 

política tarifária a manutenção de tarifas em patamares menores visando 

à inclusão social. Considerando que outro princípio trata da possibilidade 

da concessão de descontos para estimular o uso do transporte público 

coletivo nos entrepicos ou final de semana, não seria adequada a 

proposição dessa medida para atrair novos usuários ao sistema? 

QUESTÃO 08 –  A Codeplan também defende a ampliação do espaço para 

os aplicativos de transporte como medida para fortalecer o transporte 



público coletivo e reduzir o volume de tráfego, e o PMA a reproduz no 

documento. As experiências demonstram exatamente o contrário, que os 

aplicativos retiraram usuários do transporte público coletivo e não do 

transporte individual motorizado. A Pesquisa de Origem e Destino/2017 

feita pelo Metrô SP aponta que houve aumento de 414% nas viagens 

realizadas através de aplicativos (incluindo táxis) entre 2007 e 2017, 

enquanto que as viagens de automóveis cresceram 9,25%, as de motos 

aumentaram 47,5% e as feitas por ônibus caíram 8%. Essa proposta de 

estímulo aos aplicativos não deveria ser desconsiderada do PMA? 

QUESTÃO 09 –  Também é  citada, entre as medidas para a proteção de 

pedestres, a manutenção dos estacionamentos paralelos ao meio-fio 

como barreira física para a proteção das calçadas. Considerando que os 

estacionamentos em áreas públicas, ao longo do meio-fio, dificultam a 

circulação do transporte público coletivo e incentivam o uso do 

automóvel, não seria mais prudente defender a transformação desses 

espaços em ciclofaixas ou mesmo para a implantação de espaços de 

convivência (como os parklets), combinando com outras medidas de 

proteção dos pedestres, como as barreiras na faixa de serviço das 

calçadas, e de ciclistas, como a redução da velocidade nas pistas de 

rolamento? 

QUESTÃO 10 –  No Caderno 2 é destacado o Comitê de Segurança Viária 

dentro do Programa Brasília Vida Segura. Esse comitê está ativo? Tem 

participação da sociedade civil? 

QUESTÃO 11 –  Segundo os dados de 2016, 32% dos óbitos no trânsito 

foram de pedestres. Não seria recomendável investir com mais rigor no 

controle do tráfego e na redução da velocidade, inclusive com a 

implantação de mais câmeras e radares? 

QUESTÃO 12 –  Não seria interessante investir na implantação de sistemas 

de bicicletas compartilhadas nas regiões administrativas e ao longo dos 

eixos estruturais de transporte público, além da sua integração com o 

STPC/DF via bilhete único? 

QUESTÃO 13 –  Segundo as informações disponibilizadas, há no DF uma 

rede cicloviária com vários trechos sem continuidade e sem estabelecer 



conexões. A diretriz não deveria ser a conclusão dos projetos já 

executados antes da implantação de novos trechos? 

QUESTÃO 14 –   Seria interessante a proposição, no âmbito do PMA, do 

agente responsável dentro do GDF pela fiscalização acerca da 

acessibilidade das calçadas, se pelas administrações das regionais ou por 

um órgão central? 

QUESTÃO 15 –  As ações listadas no PMA estão agrupadas em cinco 

tópicos: fiscalização, sinalização, educação, participação social e 

infraestrutura. Todas essas ações do poder público não deveriam ter o 

acompanhamento de um comitê técnico formado por organizações e 

ativistas da mobilidade urbana? O Conselho de Mobilidade Ativa teria essa 

atribuição? 

QUESTÃO 16 –  Em todas as 6 prioridades relacionadas à expansão da 

rede cicloviária, a maior extensão é sempre direcionada para o Plano 

Piloto, em detrimento de outras regiões onde o modal por bicicleta tem 

participação maior dentro da matriz de deslocamentos. Não é hora de 

começar a inversão desse modelo? 

 

 


