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[0h 00m 01s] Boa tarde, por favor só um aviso preliminar, quem não assinou por favor levante a 

mão, que o pessoal vai passar a prancheta com a lista de presença. Boa tarde a todas e a todos, 

nós vamos dar início aqui a audiência, tem algumas pessoas que ainda estão se dirigindo aqui 

ao auditório, mas foi consenso aqui de que a gente devia começar logo a nossa audiência para 

não comprometer inclusive o passo que nós temos aqui, a participação de todos que aqui 

queiram se manifestar. Então conforme já foi divulgado em todo o processo de convocação aqui 

da audiência, a audiência tem uma dinâmica que está estabelecida inclusive pela atual 

legislação municipal que rege a matéria, nós vamos ter num primeiro momento uma 

apresentação do conteúdo que vai ser uma síntese do conteúdo que está sob discussão, que 

será feita pelo Sideney Schreiner, que é o coordenador responsável técnico por esse trabalho, 

depois nós vamos ter duas apresentações que foram solicitadas e escritas através da internet, 

que é do professor da UFPE e da UNICAP professor Maurício Pina, que terá uma apresentação 

específica com algumas considerações, uma outra apresentação também do professor da 

Universidade Federal Leonardo Meira, e logo após esse bloco de apresentações nós vamos ter a 

abertura para a participação da plenária. Como estava já estabelecido na convocação, pra que a 

gente possa garantir a participação de todo mundo que quiser se manifestar, nós vamos ter 

inscrições de 3 minutos, evidentemente que nós vamos alertar pra que quando tiver se 

aproximando do tempo as pessoas possam concluir seu raciocínio, o objetivo é que todo mundo 

que queira fazer sua contribuição aqui no debate faça, o tempo é curto, mas é importante que a 

gente dê a possibilidade de todo mundo que queira se manifestar. Evidente que em três minutos 

a gente só consegue abordar um ou no máximo dois aspectos que nós consideramos relevantes 

aqui no debate, e não pode ser diferente. Quem quiser apresentar uma contribuição mais 

estruturada, nós temos aí o prazo na internet que está estabelecido até o dia 13 de abril, pra que 

a gente possa apresentar contribuições dentro do portal do Plano de Mobilidade, e essas 

avaliações serem avaliadas e incorporadas a essa fase, essa etapa do trabalho. Então, o tempo 

é de 3 minutos para intervenção, nós orientamos e pedimos pra que todo mundo faça a sua 

intervenção aqui nesse microfone, porque a audiência pública precisa ser gravada, registrada, e 

também nós temos intérpretes de libras aqui pra poder auxiliar aqui o trabalho e todo mundo 

possa ter a visualização de quem quer fazer a sua intervenção, ok? As inscrições serão feitas a 

partir da entrega de uma papelzinho, quem é que está responsável por isso? Taciana aqui né, 

Taciana daqui a pouco vai estar apresentando, vai ser a pessoa que vai recolher depois as 

solicitações de inscrição pra quem quiser fazer a sua intervenção, ok? Pra gente dar início aqui 



  

aos trabalhos você vai apresentar a estrutura do plano não é? Então gente, se todo mundo 

concordar nós vamos já dar início pra poder aproveitar bem o tempo dessa audiência, tá ok? 

Sem mais delongas, vamos passar aqui para a primeira apresentação, Sideney Schreiner, por 

favor. [0h 03m 57s] 

 

 

Sideney Schreiner  

Coordenador Técnico do Plano de Mobilidade, Instituto Pelópidas Silveira 

 

[0h 04m 05s] Boa tarde, pra quem ainda não me conhece ainda meu nome é Sideney Schreiner, 

eu sou Coordenador Técnico do Plano de Mobilidade no Instituto da Cidade Pelópidas Silveira. 

Eu gostaria de começar a apresentação hoje falando um pouco sobre como é que esse evento 

hoje se encaixa no processo todo da construção do Plano de Mobilidade. Então, a estrutura do 

Plano de Mobilidade Urbana do Recife, nós estamos trabalhando de uma forma em que nós 

temos uma primeira componente que nós chamamos de Política Municipal de Mobilidade, e uma 

segunda componente que nós chamamos o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade, que nós 

batizamos de “Mobilidade Recife”, e que de uma forma geral, nos planos de mobilidade, essa 

parte da política vem como uma etapa inicial do próprio plano. No caso do Recife, no Plano 

Diretor, nós temos a previsão da existência de uma Política Municipal de Mobilidade, e de um 

Plano Diretor de Transporte e Mobilidade, então nós adotamos essa estrutura, nós fizemos uma 

discussão dessa primeira etapa da política de uma forma mais geral, que contempla os conceitos 

e definições do sistema municipal de mobilidade urbana, os princípios, diretrizes, objetivos, 

estratégias e alguns outros itens, foram discutidos na primeira audiência pública que aconteceu 

em setembro do ano passado. Então nesse segundo momento nós vamos discutir as propostas 

que foram elaboradas para as políticas setoriais de uma forma geral, eu vou depois detalhar elas 

e alguns outros elementos da política que foram incorporados nesse meio tempo, como 

desestímulo do uso dos veículos motorizados individuais, dados de mobilidade, financiamento da 

mobilidade, governança da mobilidade, indicadores de mobilidade, nessa audiência hoje, e ainda 

fica uma parte que vai ser relativa mais às propostas de intervenções, propostas operacionais 

que vai ser discutida numa terceira e quarta audiência pública que vai acontecer ainda esse ano.  

Bom, então começando, eu gostaria só de fazer um comentário, esse material que a gente 

compilou como proposta da política, ele é um material bastante extenso, então pra gente 

conseguir passar por ele todo hoje a gente não consegue entrar em muitos detalhes, por isso é 

importante que todos tenham acesso a esse documento que foi publicado já a algum tempo no 

portal do Plano de Mobilidade, e façam suas contribuições de forma mais estruturada como o 

Secretário mencionou, através do canal de contribuições que tem no próprio portal. Eu vou 

passar hoje aqui alguns tópicos que a gente considera mais importantes, que necessitam de 

uma discussão maior com a sociedade, de forma que a gente consiga focar nesse aspectos 

hoje. Então começando pela política setorial de segurança viária, então nós temos uma definição 

de que temos que dar um tratamento prioritário para os pedestres e ciclistas, os projetos e ações 

da mobilidade urbana, então isso é um posicionamento que o Plano de Mobilidade, que a política 

de mobilidade vai colocar para o executivo municipal e para o poder público e para as entidades 

privadas também, e aí a gente entra em alguns detalhes mais técnicos, por exemplo que é a 

questão da iluminação pública em rotas acessíveis, deve possuir o foco na calçada, além dos 



  

focos direcionados às faixas de rolamento, então iluminação para pedestre e não só pra carros, 

em situações específicas utilizar travessias elevadas ano nível das calçadas, de uma forma geral 

as travessias são tratadas em especial com a questão da calçada ser livre de obstáculos, de 

implantação de sinalização sonora em alguns casos específicos, de semáforos para pedestres 

nas vias arteriais e coletoras, e de iluminação nas áreas de travessia nessas mesmas classes 

hierárquicas. Uma segunda propostas é a questão da redução dos limites de velocidade na 

cidade, então a ideia que nós estamos apresentando pra ser discutida é a redução baseada na 

classe hierárquica da via, então nós temos as vias de trânsito rápido sendo limitadas a 60, as 

arteriais a 50, as coletoras a 40 e as locais a 30. Especificando que onde houver a implantação 

de ciclo-rotas, independente da classe hierárquica da via essa velocidade nesse trecho é 

reduzida pra 30 km/h. a fiscalização da velocidade nas vias deve ser feita de forma permanente 

e eletrônica em tempo integral, então mudança dessa situação que nós temos hoje, onde os 

equipamentos de fiscalização são desligados durante a noite e em alguns outros horários. Tudo 

isso baseado em estudo que indicam que a redução da velocidade reduz a probabilidade de 

morte da pessoa no caso de um atropelamento, uma colisão com o carro. Nós temos também já 

embasando essas ações uma análise preliminar dos acidentes de trânsito que ocasionam 

vítimas fatais na cidade, nós iniciamos esse processo, estamos com parte dos dados já tratados, 

onde nós observamos que 72% das mortes no trânsito acontecem nas vias que tem velocidade 

de 60 km/h, então esse é um indicador muito forte. Existem alguns outros estudos que nós 

estamos fazendo, mapeando isso também por dia da semana, horário, então é um estudo ainda 

em andamento. Bom, políticas setoriais eu não vou passar item por item, nós não temos 

condições nesse tempo de passar item por item, então aqui são alguns destaques. Então de 

políticas setoriais de pedestre, nós estabelecemos digamos assim a visão do Plano de 

Mobilidade com relação aos pedestres, então a caminhada é um meio de transporte, é um meio 

modo fundamental de transporte do ser humano e é a base da mobilidade urbana. A caminhada 

deve ser promovida e incentivada para todos os deslocamentos, sempre com uma ênfase muito 

grande nos deslocamentos para o trabalho e educação, que compõem a maioria dos 

deslocamentos da cidade. Nós definimos como elementos da infraestrutura de pedestres toda a 

questão dos largos, praças, calçadas, escadarias, túneis, pontes, passarelas e rampas de uso 

público. Qual a importância da gente fazer isso? Nós temos hoje na cidade uma série de 

elementos, de túneis, de pontes, que não tem área específica para o pedestre. Então uma vez 

que se faça essa definição, a partir de então todos os projetos de infraestrutura vão precisar ter 

áreas específicas para o pedestre se deslocar. De uma forma geral a gente também trabalha as 

diretrizes para infraestrutura dos pedestres incorporando arborização, a calçada livre de 

obstáculos, o espaço segregado par ao pedestre, o atendimento ao fluxo de pedestres, a 

sinalização específica para os pedestres incluindo os semáforos e a iluminação específica para o 

pedestre, todos com elementos de projetos voltados para os pedestres, o que significa que um 

projeto desenvolvido para o poder público municipal é obrigatoriamente precisar contar com 

todos esses elementos. Então um projeto de infraestrutura viária que chegue sem sinalização 

para pedestres, sem espaço adequado de circulação de pedestres, sem arborização, ele vai 

estar incompleto, então é um avanço na hora da gente avaliar os projetos. Além disso, nós 

estamos desenvolvendo ainda como proposta do Plano de Mobilidade um manual de calçadas 

para o município. Esse manual de calçadas traz lições sobre a questão de mobilidade urbana, as 

diretrizes para implantação e manutenção das paradas de ônibus, diretrizes para as calçadas de 



  

forma geral em termos de geometria, condições de pavimento, tratamento das esquinas, as 

soluções e adequações para as calçadas já existentes, é muito fácil a gente trabalhar projetos de 

novas calçadas, difícil é consertar as que já existem. Padrão para os passeios públicos, padrão 

para as novas calçadas e o padrão de manutenção de calçadas. E nessa questão da 

manutenção, a gente além de trazer nesse manual um critério de avaliação da qualidade da 

calçada, que é uma coisa bem similar ao que nós temos hoje para pavimento, que é 

extremamente bem desenvolvido, para calçadas não existe nada nessa linha, e a questão de 

identificar qual é o momento em que a calçada deverá sofrer manutenção e quem vai ser o 

responsável por isso. Bom, e aí falando nessa questão da responsabilidade, a proposta do Plano 

de Mobilidade já tem alguma coisa antecipada na política municipal, é de a gente começar a 

transferir a responsabilidade pela implantação e pela manutenção das calçadas para o poder 

público, então não surtiria nenhum efeito fazer simplesmente a transferência completa de todas 

as calçadas, o poder público não teria recursos para absorver essa manutenção de uma vez só, 

então a ideia é começar isso através de um sistema viário estratégico e histórico do município 

que já está sendo identificado, e vai fazer a regulamentação dessas vias, e o cronograma de 

execução desses trabalhos de manutenção dentro do Plano de Mobilidade nessa parte mais 

operacional da proposta. Indo agora para as políticas setoriais de ciclistas, a gente também tem 

um posicionamento de que a bicicleta é um meio de transporte de promoção da saúde pública, 

de inclusão social, e do esporte e lazer, então a gente reconhece que a bicicleta tem uma série 

de benefícios que extrapolam inclusive a questão da mobilidade urbana. E aí a gente determina 

a infraestrutura de ciclistas composta pela sua faixa, ciclovia/ciclo-rotas e também por elementos 

auxiliares, que são os paraciclos e os bicicletários, o que também torna esses elementos 

obrigatórios nos projetos de rede cicloviária que forem implantados na cidade. De uma forma 

geral a gente define diretrizes para a infraestrutura cicloviária como partes integrantes 

obrigatórias dos projetos, a questão da sinalização específica para os ciclistas, a iluminação 

adequada e a arborização. Nós trazemos então o Plano Diretor Cicloviário da Região 

Metropolitana do Recife, que foi desenvolvido pelo Governo do Estado como prioridade a ser 

seguida pelo poder público municipal na hora da implantação dos trechos de infraestrutura 

cicloviária nos projetos municipais. Nós estamos desenvolvendo também um manual para 

infraestrutura cicloviária tentando atender a uma demanda de se definir quais são os padrões 

construtivos de geometria, de pavimento, que deverá ser utilizado nos projetos cicloviários aqui 

no município. Ainda com relação ao ciclista a gente estabelece a questão da bicicleta 

compartilhada como uma forma de promover a ampliação do acesso ao transporte público, já 

existem iniciativas no Brasil em que isso tem funcionado de uma forma bastante positiva, e 

nosso objetivo aqui é trazer isso pra nossa realidade também. Nós estabelecemos que o Plano 

de Mobilidade Urbana vai definir diretrizes para a integração desses sistemas de bicicletas 

compartilhadas com o transporte coletivo de passageiros, e no caso do executivo municipal, 

fazer o apoio à implantação de paraciclos em vias públicas em áreas predominantemente 

comercial e serviços, de forma que a gente consiga potencializar o uso das bicicletas para os 

deslocamentos diferentes de trabalho e educação na cidade. As políticas setoriais de transporte 

urbano de passageiros, a gente estabelece que o transporte público é o elemento estrutural da 

mobilidade urbana do Recife e todos os outros modos de transporte devem estar conectados, 

integrados e coordenados. A gente sabe que hoje ele é o principal modo de deslocamento da 

população não só do município mas da região metropolitana, e que de uma forma geral, se ele 



  

for a prioridade no desenvolvimento da mobilidade, a gente consegue atingir diversos objetivos 

em termos de segurança viária, de sustentabilidade, de qualidade, de resiliência e assim por 

diante. Então, basicamente a definição de que o poder executivo municipal deverá promover e 

incentivar o transporte público de passageiros para todos os deslocamentos, sempre com ênfase 

no trabalho e educação. Isso significa que vai ser priorizada a implantação, operação e 

circulação do sistema integrado de transporte público coletivo de passageiros em caráter 

preferencial com relação ao transporte motorizado individual, ou seja, a gente toma um 

posicionamento oficial de que o transporte público vai ter prioridade sobre o transporte individual, 

respondendo a muitas questões que tem sido discutidas recentemente. Ainda dentro do 

transporte público de passageiros, nós vemos a necessidade de estabelecer algumas diretrizes 

para a operação dos sistemas de transporte fluvial, principalmente a questão definição da 

promoção de utilização do modo fluvial para o transporte público de passageiros não só coletivo 

mas também individual, de forma tal que ele se consolide como uma alternativa ao transporte 

terrestre. Nesse sentido, dentre todas as responsabilidades que estão envolvidas na gestão, na 

operação do transporte fluvial, ao município cabe a gestão os píeres, onde nós definimos que 

eles vão ter sempre uso e acesso público seja lá onde ele for implantado, então a gente garante 

que essa rede de píeres que está para ser colocada na cidade vai servir não só para alguns 

segmentos, mas para toda a sociedade. Temos ainda a questão do uso e acesso público 

principalmente quando tiver próximo e conectado com áreas públicas, e sempre a garantia da 

operação do transporte público coletivo fluvial na implantação do píer ou seja, não colocar um 

píer onde vai atrapalhar o sistema de navegabilidade. O transporte urbano de cargas, o 

desenvolvimento e aplicação da logística urbana pelo setor privado deve ser promovido e 

incentivado de forma que o transporte, armazenagens e operações de carga e descarga da 

cidade funcionem da melhor forma possível. Isso é um passo grande que a gente vai dar, nós 

temos hoje uma legislação que é bastante restrita com relação a isso, o transporte de carga 

urbana ainda não é reconhecido como um dos elementos da habilidade urbana, e a gente 

precisa reverter a situação. Nesse sentido a gente está estabelecendo 8 etapas de 

regulamentação que visam não só melhorar essa relação do transporte de carga com a 

circulação urbana de uma forma geral, mas também permitir que a operação de carga e 

descarga e armazenagem funcionem de uma forma otimizada, reduzindo os custos logísticos na 

cidade e melhorando o desempenho econômico. Também com relação ao transporte de carga, 

uma das ações que a gente está colocando no Plano de Mobilidade é a promoção da 

implantação de um sistema de centro de distribuição urbana, onde nós temos uma série de 

entrepostos na área mais externa da cidade, que recebe toda essa carga consolidada que vem 

do transporte regional e intermunicipal, e ali ela é consolidada e distribuída na cidade com 

veículos menores e que se enquadrem melhor na circulação urbana pra gente não ter grandes 

caminhões circulando pela cidade, principalmente nas áreas históricas. Com relação ao 

transporte de carga a gente ainda fala, a gente traz a regulamentação do desenvolvimento do 

serviço de transporte urbano sustentável de cargas, e nas áreas de valor histórico a questão do 

incentivo à implementação de centros de distribuição local de cargas, essa é uma experiência 

que já é realizada em diversos locais no mundo em áreas históricas, onde você tem mini centros 

de distribuição onde a carga chega e a partir dali ela é distribuída a pé, de bicicleta, com 

carrinhos, com uma série de outros modos mais adequados a esse ambiente histórico. 

Obviamente nós temos uma disputa por espaço na cidade entre os modos de transporte de 



  

passageiros, mas também com os modos de transporte de carga. Então, tendo em vista que a 

cidade começou num porto, onde nós temos uma série de áreas logísticas de grande 

desempenho, nós precisamos garantir que o acesso a essas áreas não sejam cortados por 

projetos que atendam um ou outro segmento da mobilidade urbana, então a definição de 

corredores logísticos é necessária para garantir por exemplo que não se faça um projeto de BRT 

na Avenida Norte e que impeça os caminhões de chegarem no porto. Então nessa linha a gente 

precisa definir quais são essas vias que vão precisar ter essa atenção especial do transporte de 

carga na hora do desenvolvimento de outros projetos. Política setorial de polos geradores de 

viagem, eu acho que hoje existe um entendimento mundial de que uma boa parte da 

regulamentação da mobilidade é feita através da regulamentação dos polos geradores de 

viagem, que são os grandes empreendimentos, as universidades, as escolas, as igrejas, os 

centros de distribuição, áreas hospitalares, que geram uma demanda para a mobilidade de uma 

forma muito centralizada. Então nós trazemos aqui algumas definições, o desenvolvimento 

econômico sustentável é alcançado mediante a mitigação de externalidades negativas de ordem 

social e econômica, energética e ambiental, decorrentes dessas atividades comerciais industriais 

sociais praticadas por esses agentes econômicos, então baseado também nos princípios da 

política nacional de mobilidade urbana, a gente começa a trazer aos polos geradores de viagem 

responsabilidade pelo ônus que eles causam, que a atividade deles causam na mobilidade 

urbana, e que até o momento é internalizada inteiramente pelo poder público e pela sociedade. 

Então a gente traz inicialmente algumas definições onde os polos geradores de viagem vão 

precisar promover modos ativos de deslocamento, eles vão precisar desenvolver políticas para 

em linha com o que está sendo definido no Plano de Mobilidade, apoiar o processo de mudança 

do comportamento da sociedade. Nesse sentido a gente também define um caso específico dos 

polos geradores de viagem, que é o polo gerador de tráfego, que hoje ainda inexiste no nosso 

processo de aprovação de projetos, e onde a gente estabelece a necessidade no caso desses 

polos geradores de tráfego que são estabelecimentos com área destinada a estacionamento e 

circulação de veículos motorizados igual ou superior a 2.500 m², que eles precisem fazer 

estudos de tráfego para obtenção da sua licença de implantação. Então a gente puxa um 

pouquinho a barra lá do empreendimento de impacto no caso desses polos que vão gerar 

tráfego para a aplicação dessa solicitação do estudo de impacto. Nós trazemos também um 

conceito que está sendo introduzido no Brasil agora a pouco tempo, que é o programa de 

mobilidade coorporativa sustentável. O que é que significa isso? As grandes empresas, no caso 

da nossa proposta, os empreendimentos de impacto do município, eles vão precisa desenvolver 

programas para implantar o processo de mobilidade sustentável dentro do seu quadro de 

empregados, alunos, colaboradores, e assim por diante. Então a busca pela mudança do 

comportamento deixa de ser uma iniciativa só do poder público e das entidades que lutam por 

essa mudança social, mas também vai ser uma obrigação das grandes empresas. E aí a gente 

tem a questão também dos polos geradores de tráfego sempre fazer, condicionar no 

licenciamento inicial do empreendimento, na mudança de uso, ou em reformas com acréscimo 

de área igual ou superior a 20%, condicionar isso a mensuração, avaliação e mitigação das 

respectivas externalidades negativas da mobilidade urbana, conforme o previsto na política 

nacional. Aí a gente traz também essa questão das áreas de embarque e desembarque para os 

polos geradores de viagem, então nós identificamos a necessidade, acho que todo mundo 

percebe isso, que existem grandes polos que simplesmente não tem infraestrutura nenhuma 



  

desenvolvida para o embarque e desembarque, a mesma coisa para carga e descarga, então 

isso começa agora a ser exigido nos projetos de forma que eles absorvam essa externalidade da 

operação do dia a dia, e a mesma coisa para áreas de carga e descarga. Tudo isso vai ser 

definido, agora é a previsão de que isso tem que acontecer, na última parte do Plano de 

Mobilidade a gente traz os critérios pra que isso aconteça. A política setorial de estacionamento, 

o estacionamento, a gente não encara mais ele como um negócio, o estacionamento passa a ser 

um instrumento de gestão da demanda, como é encarado em diversos outros locais, outras 

cidades, outros países, e o objetivo dele ser utilizado pra promover o uso sustentável do espaço 

público e ajudar na redução progressiva do uso dos veículos motorizados individuais. Eu acho 

que isso é um ponto que está bastante definido em todo o trabalho feito até agora, um dos 

principais problemas que nós temos na mobilidade é a escolha pelo transporte motorizado 

individual. Então nós precisamos reduzir o número de veículos na rua, precisamos que haja uma 

escolha mais consciente do modo de deslocamento, e isso é uma das iniciativas para colaborar 

com essa mudança. Então a ideia é que o executivo vai fazer a gestão da oferta de 

estacionamentos dos polos geradores de tráfego, tanto nas vias públicas como dentro dos lotes 

mediante avaliação da capacidade de suporte da infraestrutura viária disponível, através de uma 

avaliação segmentada nas diversas regiões da cidade. Essa delimitação a gente chama de 

zonas de tráfego, que são as áreas da cidade onde isso vai ser gerido, são os instrumentos de 

gestão vão ser definidos nessa última parte do Plano de Mobilidade. E nós vamos priorizar a 

implantação dos sistemas de estacionamento rotativo oneroso, que nós chamamos aqui de zona 

azul, nas áreas comerciais e de serviços da cidade, em especial nas áreas de educação 

superior. Por sua vez, o próprio sistema rotativo oneroso, a gente vai definir algumas diretrizes 

pra ele, onde nas áreas comerciais e de serviços essas vagas devem ser também utilizadas para 

carga e descarga, quando a gente fala em implantação desses sistema de gestão de 

estacionamento a gente tem a possibilidade de controlar durante o dia qual vai ser a utilização 

dele, então nós podemos alinhar isso com a política de logística urbana e definir horários onde 

essas vagas vão funcionar como carga e descarga, e os horários que eles vão funcionar como 

estacionamentos rotativos, em consonância com as diretrizes de horário da política de cargas. E 

nós vamos também definir isso que talvez seja uma inovação que a gente vai trazer, é adotar 

estruturas tarifárias seguras e a progressão crescente do custo de estacionamento, então é a 

gente sair da ideia de quanto mais tempo você estacionar mais barato vai ficar para quanto mais 

tempo estacionado mais caro vai ficar. E aí a gente traz uma outra regulamentação pra questão 

do estacionamento, que diz respeito às edificações residenciais acima de 100 unidades, devem 

possuir vagas de estacionamento destinadas para veículos motorizados de serviço interno ao 

lote, a gente sabe que nessas unidades residenciais maiores você tem uma frequência de 

chegada de veículos de serviço muito grande, e quando você não tem uma vaga esses veículos 

vão inevitavelmente ficar estacionados na rua. Então há previsão para que eles tenham essa 

área, e a quantidade das vagas de estacionamento de serviço em relação à quantidade de 

unidades residenciais vai ser definida posteriormente. A gente traz aqui a definição da questão 

do edifício garagem, então a necessidade de dimensionar as áreas de armazenamento de 

veículos na chegada do edifício, bem como o número de cancelas, tem que ser dimensionado de 

forma que toda a fila que vai ser gerada pela chegada dos veículos seja internalizada, e não 

acarrete em influenciar negativamente a circulação naquela região. E o processo de 

dimensionamento a gente também vai trazer adiante. A questão de fiscalização, então o 



  

estacionamento hoje tem rebatimento em diversos outros problemas da cidade, principalmente 

na circulação de pedestres e ciclistas, onde o carro estaciona de forma irregular em cima da 

calçada, estaciona irregularmente em cima da estrutura cicloviária. Então a ideia é a gente ter 

uma intensificação dessa fiscalização em cima do comprometimento da área livre mínima de 

calçada, responsabilizando solidariamente o condutor e o ocupante do lote por essa infração. 

Também a questão do rebaixamento irregular do meio fio para fins de estacionamento, que é 

uma coisa crítica na cidade, eu acho que qualquer rua que a gente escolher hoje a gente 

encontra esse problema, e principalmente o rebaixamento de meio fio em edificação com recuo 

inferior a 5 m, que hoje muitos deles são utilizados como estacionamento, e aí não tem a área 

necessária para a parada do carro, e você fica com metade do carro pra cima da calçada, são 

obrigatoriamente retificadas pela ação do poder público, sendo que a reincidência pode ser o 

proprietário ficar sujeito a sanções de prevenção a legislação municipal. Aí tem a questão dos 

serviços de manobrista, que em certas áreas da cidade a gente tem um problema muito grande, 

interferência na circulação por conta de serviços de manobrista que não estão adequados àquela 

região, então a gente define uma série de restrições para o serviço de manobrista, 

principalmente de que ele não vai poder pegar o carro dali e botar numa área de espaço público, 

ele vai ter que colocar no estacionamento privado. Então a gente reduz muito a questão da 

circulação em áreas comerciais. Então aqui são mais algumas definições, eu não vou passar em 

detalhe cada uma delas. E aí da gente chega na política municipal, de desestímulo ao uso do 

veículo motorizado individual aonde nós temos algumas definições fundamentais e algumas 

ações, a primeira é a questão de que o executivo municipal vai adotar medidas para promover a 

progressiva redução do uso dos veículos motorizados individuais paralelamente às ações de 

promoção do uso de transporte público coletivo e do transporte ativo, priorizando a expansão da 

infraestrutura de calçadas, rede cicloviária e de transporte coletivo de média e alta capacidade, 

deixando bem claro que a ideia é que se invista pesadamente na expansão do transporte 

público, do sistema cicloviário e do sistema de calçadas, e muito menos na questão do sistema 

da infraestrutura necessária para o veículo individual. Então nós temos como proposta também o 

estabelecimento de áreas destinadas, que hoje são destinadas em vias coletoras à utilização 

pelo carro, serem progressivamente substituídas pelo alargamento de calçadas, rede circulável, 

faixas exclusivas de ônibus, cada uma delas sendo devidamente justificada por estudos técnicos. 

Então a ideia é a gente pegar as que hoje são tomadas por estacionamento e por faixas de 

circulação de tráfego misto e transformar em áreas voltadas para o pedestre e ciclista e de 

priorização do transporte público coletivo. Em vias locais onde nós temos reconhecido caráter 

histórico com uso comercial e de serviços, serem progressivamente pedestrenizadas observando 

sempre o acesso das bicicletas e o acesso a veículos de serviços e de carga e descarga em 

horários específicos, de forma que a gente tenha uma modificação onde a gente dê mais 

segurança, dê mais condição de circulação para os consumidores nessas regiões. Nas áreas de 

estabelecimentos de ensino fundamental e médio em vias locais, que hoje muitas delas nós 

temos estacionamentos, e normalmente nós observamos no horário de início de aulas que os 

carros param ao lado do estacionamento e às vezes até ocupando a via inteira, então a gente 

faz a restrição desse estacionamento designando aquela área ao longo da escola como 

embarque e desembarque apenas, de forma a reduzir a retenção nessas áreas. Travessia de 

pedestres em vias locais que façam parte de rotas de acesso a instituições de ensino, hospitais, 

prédios públicos com atendimento à população, equipamentos culturais de interesse turístico, 



  

serem progressivamente requalificadas implantando faixa de travessia elevada, também em 

linha com a ideia da redução da velocidade nas áreas que a gente tenha elevada circulação de 

pedestres. Nos empreendimentos a serem licenciados a partir da entrada em vigor dessa 

política, limitar o rebaixamento do meio fio a no máximo de 7 metros por face de quadra, 

garantindo apenas a possibilidade de entrada e saída do lote, todo e qualquer estacionamento 

precisar ser previsto dentro do lote, não poder mais ser utilizado junto ao meio fio. Nos 

empreendimentos a serem licenciados em caráter inicial, também a proposta é a proibição da 

implantação de estacionamentos no afastamento da edificação, então esses estacionamentos 

que nós vemos hoje nos novos prédios não poderiam mais acontecer. Nos empreendimentos 

existentes, mediante a mudança de uso no empreendimento ou no acréscimo de área construída 

superior a 20% ou seja, um mudança significativa naquela construção, essa área deve ser 

obrigatoriamente transformada em área verde ou área de guarda de bicicletas, de forma que a 

gente vá progressivamente eliminando estacionamento no afastamento da cidade. As ações 

periódicas de desestímulo ao uso de automóveis e motocicletas inclui ainda previsão da 

circulação exclusiva de pedestres e ciclistas, inclusive em dias úteis e horário comercial, ou seja, 

a gente poderia passar a fazer o fechamento de vias de forma temporária, de forma repetitiva, 

pra reduzir a área disponível para o carro, melhorar as condições de acesso da população às 

vezes como uma possibilidade de prover maior espaço ao pedestre onde a calçada não tem 

largura suficiente e assim por diante. Também a operação da rede de ciclofaixas temporárias 

que nós conhecemos como ciclofaixa de lazer, e durante dias da semana, sempre levando em 

consideração que nós precisamos adequar o horário de operação ao horário suficiente para que 

as pessoas vão para o trabalho e voltem para o trabalho. Não adianta fazer isso só de manhã, 

porque aí o pessoal vai de bicicleta e não tem como voltar à noite. Também a intensificação da 

fiscalização do estacionamento irregular, restrição de veículos motorizados em áreas 

específicas, podendo isso ser limitado a combinações dos algarismos das placas e então a 

questão do rodízio, inclusive rodízios localizados em certas áreas da cidade, e restrição 

mediante o pagamento de tarifa, abrindo aí para a perspectiva da gente discutir soluções mais 

complexas de restrição ao automóvel. Política de dados de mobilidade urbana, a ideia é que a 

gente hoje está num momento de desenvolvimento de tecnologias muito forte, nós temos 

serviços de mobilidade aparecendo para todos os modos de transporte, gerando dados, e esses 

dados são de extrema importância não só para o planejamento da mobilidade, mas também para 

desenvolver um ambiente propício ao surgimento de novos serviços que apoiam o usuário na 

mobilidade. Então a ideia é que todos os modos de transporte, todos esses sistemas que estão 

progressivamente se informatizando, sendo implantados sistemas de gerenciamento automático, 

a gente tenha uma produção de dados e uma disponibilização dos dados para o poder público e 

para a sociedade, criando um ambiente propício para que outros sistemas utilizem esses feeds, 

essas fontes de dados para o desenvolvimento de aplicativos, não só de aplicativos, mas de 

sistemas de apoio ao usuário. Financiamento da mobilidade, então eu acho que a principal 

proposta que nós trazemos é uma vinculação do recurso que é utilizado para a pavimentação de 

ruas para a construção e manutenção de infraestrutura de pedestres e ciclistas. Então a nossa 

proposta é que 20% do recurso que é utilizado para pavimentação rodoviária seja utilizado 

também para pedestres e ciclistas. Temos ainda a questão da exploração do mobiliário urbano, 

revertendo parte dessa receita também para a manutenção de calçadas e da rede cicloviária, e 

temos também a exploração das atividades comerciais e de serviços nas estações e nos 



  

terminais de integração, e a reversão de parte dessa receita também, além da manutenção da 

infraestrutura de pedestres e ciclistas, para o financiamento do transporte público coletivo. 

Temos ainda a questão dos polos geradores de viagem, os empreendimentos de impacto que de 

uma forma geral a gente já exige hoje que eles façam algumas contribuições para a 

infraestrutura, por exemplo implantarem paraciclos de uso e acesso público dentro do seu lote, 

mas a gente expande isso para as áreas vizinhas aos empreendimentos, podendo por exemplo 

permitir que eles façam a manutenção de paraciclos numa praça, ou alguma área pública num 

raio de até 100 m, no caso do transporte público também expandindo num raio de até 50 m do 

próprio polo, transferindo essa responsabilidade da manutenção das paradas de ônibus e dos 

equipamentos de apoio. E aí a gente tem também garantir a participação dos recursos do fundo 

municipal de desenvolvimento urbano para o desenvolvimento da mobilidade urbana com 

percentuais específicos para o desenvolvimento da infraestrutura de pedestres e ciclistas e 

transporte público. Nesse caso específico a gente não faz uma definição de percentual, mas a 

gente gera a necessidade de que haja essa rubrica específica dentro da aplicação dos recursos 

do fundo. Aqui também é uma contribuição dentro da política de mobilidade para essa relação 

que nós temos metropolitana hoje no consórcio Grande Recife, onde existe uma série de 

operadores envolvidos, existe uma distribuição dessa receita da bilhetagem, então nós 

posicionamos que o poder executivo municipal mediante a representação junto ao Conselho 

Superior de Transporte Metropolitano e o Consórcio de Transportes Metropolitano, garante o 

direcionamento da receita da bilhetagem para as contas públicas e priorizar essa distribuição da 

receita operacional mediante os operadores de forma proporcional ao número de 

passageiros/quilômetros transportados, e ao valor da tarifa cobrada pelo usuário e pelo 

respectivo sistema. Isso a gente conhece, o pessoal que é da área conhece isso como uma 

câmara de compensação, que de uma certa forma hoje não está rodando de uma forma 

exatamente como deveria. A política municipal de governança da mobilidade tem uma função 

mais de organização interna da prefeitura com relação ao desenvolvimento de projetos, então a 

ideia é que a gente garanta condições de pleno atendimento às necessidades de mobilidade 

urbana, desde a concepção, passando pelo planejamento e projeto e implantação e operação 

integrada dos sistemas de pedestres, ciclistas, usuários de transporte coletivo, transporte 

motorizado individual e cargas urbanas, garantindo que os projetos de mobilidade vão abordar 

todos esses aspectos na sua elaboração, não deixando nenhum desses elementos de fora. 

Então a gente quer oficializar a integração das diferentes áreas da mobilidade dentro dos 

projetos. A questão da participação social, que já é assegurada através do Conselho das 

Cidades, de audiências públicas, e o estabelecimento de uma organização interna de 

planejamento no âmbito municipal, que seria o Comitê Gestor de Planejamento da Mobilidade, 

que garante a participação das instituições de mobilidade e controle urbano, planejamento 

urbano, meio ambiente, infraestrutura e demais órgãos que são relacionados às questões desde 

a concepção até a execução dos projetos. E com relação à questão da fiscalização, então a ideia 

proposta é que o Plano de Mobilidade traga diretrizes para programas de fiscalização que vão 

focar na qualidade das calçadas, na qualidade das vias utilizadas pelo transporte público 

coletivo, na qualidade da rede ciclável, no estacionamento irregular e na qualidade do serviço de 

transporte público de passageiros. Aí a avaliação de projetos de mobilidade fica então regulada 

pelo Comitê Gestor de Planejamento da Mobilidade, onde o chefe do executivo determina quem 

são os participantes logo após a publicação da lei, incluindo o planejamento urbano, mobilidade 



  

urbana, infraestrutura e meio ambiente, as propostas de projetos de mobilidade de pedestres e 

ciclistas, transporte de passageiros, cargas, circulação e estacionamento, devem ser 

apresentadas e aprovadas por esse comitê gestor anteriormente à contratação de projetos 

executivos, ou seja, a gente cria um processo em que todos os diferentes, as diferentes 

perspectivas da mobilidade vão ser ouvidas no desenvolvimento desses projetos, e os resultados 

da execução desses programas de fiscalização que eu tinha acabado de mencionar, também 

são apresentados a esse comitê gestor com uma periodicidade de até 60 dias. Finalmente os 

indicadores de mobilidade urbana, que é uma coisa que a gente vem discutindo já a algum 

tempo, e a gente sentiu a necessidade de que na política houvesse essa previsão dos 

indicadores para que no Plano de Mobilidade a gente possa efetivamente detalhar quais 

indicadores serão esses, como é que eles vão funcionar. Então a ideia é a gente ter 5 grandes 

grupos de indicadores, o primeiro com relação, com foco na segurança viária, o segundo na 

questão da qualidade da mobilidade, o terceiro na questão da sustentabilidade, nos seus 

aspectos sociais, ambientais, econômicos e energéticos, os indicadores de resiliência urbana, 

então tendo em vista esse futuro que a gente sabe que vai mudar em função de toda essa 

mudança climática que está acontecendo, e os indicadores de infraestrutura e fiscalização que 

são efetivamente indicadores relacionados à progressão das diferentes infraestruturas que são 

previstas no Plano de Mobilidade, daqui pra frente até os próximos 20 anos que é o prazo 

horizonte do plano. Bom, por enquanto era isso. [0h 45m 40s] 

 

Antônio Alexandre  

Secretário de Planejamento Urbano  

 

[0h 45m 48s] Obrigado Sideney pelo esforço de síntese aí, nós vimos que é um capítulo bastante 

abrangente do Plano de Mobilidade as políticas setoriais, mas não poderia ser diferente, Sideney 

fez um esforço aí de apresentar alguns destaques desse debate, nessa discussão. Bom gente, 

como estava previsto, nós vamos ter agora duas apresentações ou considerações com um 

pouco mais de tempo, tempo previsto de 15 minutos para cada um, das pessoas que se 

inscreveram pra fazer uma consideração mais estruturada. O professor Maurício Pina e o 

professor Leonardo Meira. Nós queríamos lembrar também o seguinte, agora nessas 

apresentações, quem quiser já ir se inscrevendo para fazer seguinte, Jane já está aí com alguns 

papeizinhos de inscrição, aí quem quiser pode já ir solicitando, porque ela vai organizando já o 

processo de inscrição certo, de uma forma bem tranquila, sem precisar interromper a sessão. Eu 

queria convidar o professor Maurício Pina, professor da Universidade Federal, da Universidade 

Católica, pra fazer as suas considerações. Professor Maurício Pina, por favor, 15 minutos. [0h 

47m 04s] 

 

Maurício Pina  

Professor da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Católica 

 

[0h 47m 21s] Boa tarde, bom, coube nos falar aqui a respeito de um dos pilares de sustentação 

do Plano de Mobilidade, que é justamente a questão da prioridade ao transporte público de 

passageiros. O Plano de Mobilidade elegeu com muita propriedade a prioridade ao transporte 

público de passageiros como um dos pilares de sustentação do Plano de Mobilidade do Recife, e 



  

dentro desse enfoque, vamos aqui abordar a questão das faixas exclusivas de ônibus, dentro do 

curto espaço de tempo que nós temos pra que realmente tudo transcorra dentro da programação 

feita da melhor forma possível. Então essa questão de faixa exclusiva dos ônibus é uma coisa 

antiga. A 36 anos atrás nós estávamos na frente de batalha para a implantação da primeira faixa 

exclusiva de ônibus aqui no Recife, então a 36 anos atrás, precisamente 1982, estávamos ai na 

frente de batalha na época pela EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, para 

implantar junto com a Prefeitura do Recife, junto com a antiga CTU, a primeira faixa exclusiva de 

ônibus aqui no Recife que foi a da Avenida Caxangá. E não foi fácil implantar essa faixa na 

Caxangá, enfrentamos todo tipo de obstáculos e dificuldades. Se hoje com a consciência 

melhorada a respeito há muita resistência a mudanças dessa natureza, imaginem a 36 anos 

atrás, quando se considerava o ônibus como um trambolho, a expressão que se usava era 

exatamente essa, um trambolho dentro da cidade. Foi uma luta, muita reação, e diziam que era o 

corredor da morte que queriam ser implantada na Avenida Caxangá, e está ai, e foi a primeira 

vez que se implantou aqui na nossa cidade uma faixa exclusiva para ônibus, e participamos 

dessa batalha. Bom, então pra que se tenha uma ideia da questão hoje como é que se coloca, 

questão de prioridade para o transporte público de passageiros, vou falar aqui dos números bem 

rápido. O sistema viário utilizado, e aqui é a região metropolitana, não é só o município do Recife 

não, o sistema viário utilizado pela frota de ônibus do sistema de transporte público da Região 

Metropolitana do Recife é de 1.360 quilômetros. Desses 1.360 quilômetros, hoje, apesar de todo 

o esforço desenvolvido nessa direção, com uma quantidade grande de faixas exclusivas 

implantadas, cerca de 30 km nos últimos anos, mas só temos apenas 69,95%, 70 km em 

números redondos, de vias dentro da cidade em que se dá algum tipo, em que existe algum tipo 

de prioridade à circulação dos ônibus. Claro que na maior parte das vias não há condições de se 

implantar uma faixa exclusiva, certa vez mesmo até demos um parecer contrário à implantação 

de uma faixa exclusiva aqui dentro de uma via na cidade, em que era absolutamente inviável que 

isso ocorresse, porque o intervalo entre os ônibus era de 3 minutos, e isso seria realmente 

desestimular o uso da faixa e fazer com que houvesse desrespeito a ela, já que as pessoas iriam 

ver durante 3 minutos essa faixa sem uso, mas o percentual ainda reconhecemos é muito pouco, 

desses 70 km em números redondos, 24,2 km correspondem a vias que tem realmente 

segregação de faixas, que são os corredores da BR-101 norte da PE-15 e o trecho da Avenida 

Sul, totaliza 24,2 km, e a grande maioria, 45,75 km que correspondem aos 3,1% restantes, nós 

vamos ter exatamente a Avenida Caxangá, Joaquim Ribeiro, Cruz Cabugá, Rua de São Miguel, 

Presidente Kennedy, Conde da Boa Vista, Rua do Benfica, Cosme Viana, Avenida Herculano 

Bandeira, Domingos Ferreira, essas últimas implantadas nos últimos anos, a partir da Cosme 

Viana, já nos últimos anos dentro da atual administração municipal do Recife. Avenida Marechal 

Mascarenhas de Moraes, Rua Real da Torre, Avenida Conselheiro Aguiar, Avenida Recife, 

Estrada dos Remédios, Avenida Antônio Góes. São essas as faixas exclusivas que nós temos 

aqui implantadas na cidade. Aqui está a descrição das últimas, as 8 últimas que foram 

implantadas, de 2013 para cá, da Rua Cosme Viana, indicando aqui onde começa na Abdias de 

Carvalho e termina na Rua Doutor Avelino, e as demais aqui relacionadas, Mascarenhas de 

Moraes, área Herculano Bandeira e Domingos Ferreira, Real da Torre, Conselheiro Aguiar, 

Avenida Recife, Estrada dos Remédios e Antônio de Góes. Bom, o que é importante ser aqui 

enfatizado é o seguinte, temos aqui a extensão de cada um desses corredores em que foram 

implantadas essas faixas exclusivas, eles, esses 8 últimos, totalizam 30,45 km, hoje nós temos 



  

como foi visto, 69,95, quer dizer, um percentual expressivo realmente foi implantado. Aqui tem 

exatamente o ano de implantação de cada uma dessas faixas azuis, das faixas exclusivas para 

ônibus, 2013 da Rua Cosme Viana, 2014 tivemos duas, a da Mascarenhas de Moraes e o 

Binário da Herculano Bandeira e Domingos Ferreira, 2015 foi da Real da Torre, 2016 foram 

duas, a Conselheiro Aguiar e da Avenida Recife, o ano passado a Estrada dos Remédios e esse 

ano em janeiro, a da Antônio Góes, que despertou tantas reações contrárias. E aqui, esse é que 

é um enfoque importante a ser abordado. Quando se fala em dar prioridade para o transporte 

público de passageiros como um dos pilares de sustentação do plano, aí entra realmente o 

grande papel de destaque que assume essas faixas exclusivas. Aqui nós temos exatamente 

nesses 8 últimos corredores onde existem pesquisas que estão acompanhando exatamente os 

ganhos de velocidade comercial, ganhos esses obtidos com a implantação dessas faixas 

exclusivas, aí temos por exemplo o caso da Cosme Viana, o antes e o depois, em que houve 

ganho de 38%, 38,9, na Mascarenhas de Moraes 68,6%, na Herculano Bandeira aumentou 50% 

a velocidade comercial dos ônibus, o ganho mais forte foi exatamente na Domingos Ferreira, em 

que o ganho alcançou 118%. A velocidade comercial, quando se fala de velocidade comercial 

não é a velocidade de cruzeiro dos ônibus, é a velocidade que inclui todos os tempos parados, 

de embarque, desembarque, dos temos nas paradas de ônibus e eventuais congestionamentos 

que se enfrentem na própria faixa exclusiva. Na Real da Torre 20%, na Conselheiro Aguiar 

48,9%, Avenida Recife 29,4, não temos dados da Estrada dos Remédios, e na Antônio de Góes 

os dados indicam um ganho de 36,1% de ganho de velocidade, passando de 8,3 para 11,3 km/h. 

esse caso da Antônio de Góes não dá pra ir muito além desse ganho de velocidade porque é um 

trecho curto, é um trecho pequeno. Aqui está um exemplo da faixa azul da Avenida Recife com 

mais detalhes, detalhando por sentido do Ipsep até o Tancredo Neves, que teve ganho de até 

116% de velocidade, passando de 9,4 para 20,4, no pico da manhã, no pico da tarde, e no 

sentido contrário Tancredo Neves/Ipsep, com os ganhos de velocidade aqui também indicados. 

Bom, fazendo um cálculo simples, se nós pegarmos aqueles 7 primeiros corredores dos 8, o 

ganho de velocidade média foi de 53,4%. Se nós traduzirmos isso em termos de tempo de 

viagem, o que é que significa em termos de ganho de viagem para o usuário do transporte 

público? É expressivo, porque se pegarmos a equação temos inicialmente um tempo inicial que 

é a relação entre o espaço e a velocidade, e o tempo final relação entre o espaço e a velocidade, 

só que a velocidade aqui aumentou 53,4%, significa que o novo tempo de viagem é 65% do 

tempo anterior, ou seja, o usuário ganhou 35% no seu deslocamento com a implantação dessa 

faixa exclusiva própria para o ônibus. Isso foi muito repercutido, a imprensa destacou muito isso 

porque foi uma matéria importante mais velocidade na faixa azul, a faixa azul da Embiribeira 

ganha fôlego, ganhou fôlego exatamente quando começaram a ser implantadas, ainda não está 

de todo implantado os sensores eletrônicos justamente para fiscalizar o uso devido dessas faixas 

exclusivas, e o que realmente nós pretendemos é ver uma situação dessa, em que realmente o 

usuário do transporte individual possa se sentir estimulado pelo menos nesse aspecto a usar o 

transporte público de passageiros, por haver uma faixa exclusiva reservada para ele. Isso é uma 

questão muito simples de justiça na distribuição do espaço viário da cidade. Nós temos um 

espaço viário exíguo, extremamente limitado, e tem que ser priorizado para que exatamente pra 

quem dele mais faz uso. Aqui é um exemplo de uma situação desse tipo, aqui mostra outra 

fotografia bem ilustrativa, um congestionamento intenso no transporte individual e aqui o ônibus 

circulando com seu espaço próprio, na sua faixa reservada, e aqui vamos citar o caso específico 



  

da Avenida Antônio de Góes, que despertou tanta polêmica nos últimos tempos, inclusive muita 

gente que se sente entendida do assunto foi falar que tinha solução para o problema, então veja, 

o caso da Avenida Antônio de Góes no Pina, o que é que nós temos na Avenida Antônio de 

Góes? São 26 linhas de ônibus que trafegam lá na Antônio de Góes. Essas 196 linhas, elas são 

operadas por uma frota de 198 ônibus, que realizam 1.462 viagens por dia lá no corredor da 

Avenida Antônio de Góes. Essas linhas transportam 94 mil passageiros por dia. O volume de 

tráfego na Avenida Antônio de Góes, conforme contagem recente realizada pela CTTU, indicou 

60 mil veículos por dia passando lá no corredor da Antônio de Góes. Pois bem, se nós 

admitirmos a taxa de ocupação inclusive revelada pela própria pesquisa de mobilidade do 

Recife, uma média para o usuário do transporte individual para 1,2 passageiros por automóvel, 

nós vamos concluir que esses 60 mil veículos por dia transportaram  em torno de 72 mil 

passageiros, quando o ônibus, ocupando apenas 1/3 do espaço viário a ele reservado, aqui nós 

estamos vendo as faixas Antônio de Góes, aqui 3 faixas, aqui 3 faixas, nessa faixa aqui 

reservada para o ônibus nós temos 1/3 do espaço que transporta uma quantidade de 

passageiros maior do que o transporte individual, já que o transporte individual, os 60 mil 

veículos transportariam algo em torno de 72 mil passageiros enquanto que o ônibus, nas 26 

linhas que trafegam na Antônio de Góes, transportam um total de 94 mil passageiros por dia. 

Bom, aqui estão relacionados objetivos de implantação da faixa exclusiva para o ônibus, não 

vamos ler todos, mas isso aqui tem disponível em publicações diversas que tratem a respeito 

desse assunto, vamos apenas destacar o seguinte, a faixa exclusiva de ônibus tem exatamente 

por objetivo garantir prioridade no sistema vário para o transporte coletivo. Como eu disse desde 

o começo, é uma das bases realmente do Plano de Mobilidade do Recife que aqui está lançado, 

e diversos outros objetivos são aí assegurados, aumentar a velocidade comercial do ônibus no 

sentido de torna-lo mais atrativo, diminuir o tempo do passageiro dentro do veículo, etc., 

conforme aí está relacionado. E as vantagens estão aqui também ditas, a implantação exclusiva 

é um ganho muito grande que se dá ao usuário, com um custo muito pequeno, e implantado 

dentro de um curto prazo. A um tempo atrás a gente até brincava dizendo que para se implantar 

uma faixa azul era preciso só ter um balde de tinta pra pintar e definir exatamente o espeço que 

deveria ser ocupado pelo ônibus. É um custo pequeno com um ganho grande. Implantando 

redução de consumo de combustível, redução de emissão de poluentes, aumento expressivo de 

ganho de tempo de viagem para o usuário de transporte coletivo, fazendo com que realmente 

essa migração do transporte individual possa se dar. Claro que não é apenas essa medida, há 

muito mais o que se melhorar no transporte coletivo, pra que a nossa cidade possa ser 

realmente uma cidade dos sonhos de todos nós, uma cidade em que as pessoas possam 

livremente optar em utilizar o transporte individual ou usar o transporte coletivo. Há muitas outras 

questões, mas essa é uma delas, fundamental. Pra ressaltar porque que nós damos tanta ênfase 

aqui ao transporte coletivo, ao transporte público de passageiros, nós vamos aqui nos remeter 

ao pesquisas domiciliares de origem/destino, que foi realizada aqui na Região Metropolitana do 

Recife pela EMTU em 1997, 21 anos atrás. Nessa pesquisa, aqui está a divisão modal dessa 

pesquisa, que indicava que naquela época o ônibus era o modo de transporte mais usado pela 

população. Dos 5.200.000 deslocamentos por dia àquela época verificados, 2 milhões eram pelo 

ônibus, que representava cerca de 40% das viagens realizadas por ônibus. Em segundo lugar 

vinha o automóvel, 1.340.000 viagens, e depois viagens a pé, que estão apresentados aqui no 

gráfico. Em seguida, os demais modos de transporte que aí estão relacionados. A pesquisa 



  

atual, essa pesquisa que foi apresentada aqui por Sideney, a pesquisa de origem/destino, que 

mudou exatamente esse plano de mobilidade, ela ressalta 2 pontos fundamentais, eu quero aqui 

inclusive ressaltar mais uma vez quando a 2 anos atrás houve justamente o lançamento dessa 

pesquisa de origem/destino, nós fizemos questão de ressaltar no lançamento que houve aqui no 

prédio da prefeitura todos os aspectos positivos que essa pesquisa trouxe. Aspecto inovador, o 

aspecto do uso de tecnologia, o aspecto do custo, o aspecto de que nós não precisávamos 

esperar como esperamos, de 72 a 97, 72 foi a primeira pesquisa realizada pela SUDENE, 97 

pela EMTU, 25 anos se passaram, ¼ de século, aí agora nós estamos 21 anos depois realizando 

uma nova pesquisa porque isso exige custos. O último orçamento que nós tínhamos para 

realizar uma pesquisa desse tipo ela importava 6 milhões de reais, e esse dinheiro não existia 

para nós fazermos. A pesquisa de mobilidade que foi desenvolvida aqui pela prefeitura, tendo 

Sideney aí exatamente como o comandante desse processo no âmbito do instituto junto com 

João Domingos e a equipe dele que está toda aqui presente, está ali presente a equipe do 

Instituto Pelópidas Silveira, conseguiram exatamente levar a cabo isso. Eu disse até brincando 

que o Recife em pouco já está se tornando até uma romaria dentro do Brasil que é pra vim 

conhecer esse trabalho que aqui foi desenvolvido, no sentido de obter os resultados de uma 

pesquisa de origem/destino, com um custo tão baixos, com resultados práticos, objetivos, ela vai 

ser permanente, a gente não vai ter que esperar não, semestralmente as cidades vão se 

renovando. E um aspecto fundamental dessa pesquisa é que ela é baseada nos dois principais 

motivos de viagem. Quando foi realizada a pesquisa por Olaf Prochnik em 1972 pela SUDENE, 

ela revelou um dado importante que se repetiu em 97, cerca de 85% das viagens realizadas aqui 

na Região Metropolitana do Recife são viagens por motivo de trabalho e estudo, e a pesquisa 

realizada agora pela Prefeitura do Recife enfocou exatamente esses dois pontos, viagens por 

motivo de trabalho e viagens por motivo de estudo, e este gráfico aqui ressalta exatamente a 

importância que nós estamos dando aqui e que plano dá à questão do transporte público de 

passageiros. Aqui nós temos viagem por motivo de trabalho e os dois modos aqui 

predominantes, por exemplo viagem de trabalho nós temos, inclusive esse dado é interessante, 

porque aqui separa por faixa de renda, essa faixa daqui é a população de menor poder 

aquisitivo, ganha até um salário mínimo, em seguida de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 5, 5 a 10, 10 a 20 e 

mais de 20 salários mínimos. Isso aqui é o uso do ônibus, pessoas que se deslocam de ônibus 

para o trabalho. Quando menor a faixa de renda, maior o uso, chegando aqui a 65%. Naquela 

pesquisa de 97 a média era 40% das pessoas que se deslocavam por ônibus. Ali não estava 

separando trabalho de estudo, porque ali ela pegava todos os motivos, aqui nós temos 65% da 

população que tem o menor poder aquisitivo utilizando ônibus e à medida que a renda vai 

aumentando, o uso do ônibus vai diminuindo. Com o automóvel vai acontecendo exatamente o 

contrário, aqui também tem pessoas que tem poder aquisitivo baixo e andam de automóvel, 

como também tem pessoas que tem poder aquisitivo alto e andam de ônibus, mas são 

percentagens muito pequenas aqui dentro desse gráfico. Então aquela média que a pesquisa de 

97 revelou, 40% por ônibus não está muito fora de propósito, que aí está exatamente a 

separação por faixa de renda. E vejam que esse modo aqui é o modo predominante usado por 

motivo de trabalho, da mesma maneira que ele é o modo predominante usado por motivo aqui 

no caso de estudo, aparece um dado interessante, que é que as viagens a pé, que aqui no caso 

de trabalho não aparece de forma tão intensa como no caso de motivo de estudo, é porque há 

uma política inclusive das secretarias municipais e estaduais de educação no sentido de 



  

procurar alocar o aluno próximo aos local de sua residência. Com isso, muitas das viagens por 

motivos de estudo são realizadas a pé, e aqui as viagens a pé aparecem com destaque na 

pesquisa de origem/destino que foi realizada, mas o ônibus por motivo de estudo ainda aparece 

aqui com muito destaque, em viagem por motivo de estudo, o ônibus e aqui o automóvel 

predominando. Então esse gráfico aqui é o que nós esperamos que daqui a algum tempo, 

quando nós tivermos daqui a 10, 20 anos, esperarmos estar aqui para estar discutindo uma 

atualização desse plano, quem sabe, a gente possa mostrar que essa divisão aqui é outra, não é 

mais aquela, e que realmente a gente possa ter as pessoas, que nós possamos ter as pessoas 

se deslocando dentro da Região Metropolitana do Recife de outra maneira. Praticamente 

terminou, porque aqui é só pra mostrar que os corredores de transporte tem um uso grande, que 

alguém já disse assim “não, não é tão grande o uso do ônibus e do automível”, nós temos aqui o 

exemplo da Avenida Norte, da Cruz Cabugá, de Rua do Príncipe, que o intervalo médio do 

ônibus na hora do pico atinge meio minuto, 0,4 minutos, ali a cada 20, 30 segundo chega um 

ônibus e torna o uso da faixa exclusiva do ônibus realmente muito intenso. Muito obrigado. [1h 

06m 09s] 

 

Antônio Alexandre  

Secretário de Planejamento Urbano 

 

[1h 06m 12s] Obrigado professor Maurício. Agora nós temos para fazer a segunda apresentação 

o professor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Leonardo Meira. Por favor 

professor, 15 minutos por gentileza. [1h 06m 24s] 

 

Leonardo Meira 

Professor da Universidade Federal de Pernambuco 

 

[1h 06m 40s] Boa tarde a todos, na verdade eu entendo que um Plano de Mobilidade é um 

momento de você discutir o que é que você quer para a cidade, por isso que a gente resolver 

trazer uma proposta aqui de discussão mesmo. Qual é a cidade que a gente quer? Porque você 

colocar um Plano de Mobilidade você está dizendo o que é que você quer para o futuro, o que é 

que você quer para os seus filhos e os seus netos. E aí Recife junto com outras cidades 

brasileiras tem um grande problema nos últimos anos que é o grande, enorme, crescimento da 

frota. Eu peguei os últimos dados do DENATRAM, usei o DENATRAM porque estava falando do 

Brasil, na última década. Repare que na última década a gente já vive alguns anos de crise 

econômica, mesmo assim a frota brasileira entre 2008 e 2018 praticamente dobrou. Então, pra 

quem pensa muito em rodoviarismo, vamos aumentar as nossas vias, vamos construir novas 

faixas, vamos alargar as vias, colega, é matemático, você não tem Via Mangue que você 

construa que bata 95% de aumenta a cada década tá certo, então não dá certo. O professor 

Maurício Pina que me antecedeu, ele sempre diz que o carro é igual a gás não é isso professor, 

quanto mais espaço você dá, mais ele usa. Alguém pode dizer assim “ah, mas esse problema é 

do Brasil, na Região Metropolitana do Recife isso não acontece”, foi ainda maior, tá? E aí está 

dividido por automóvel, por caminhão, por caminhonete, mas ele foi ainda maior na última 

década. Aí alguém também pode pensar “não, mas no centro do Recife já é assim, já é 

engarrafado”, na realidade foi um pouco menor, mas mesmo assim foi quase 75% de aumento 



  

na última década, mais uma vez uma década onde a gente já vive 2, 3, 4 anos de crise pelo 

menos. O que vai acontecer é simples, essa figura aparece muito nas aulas de quem trabalha 

com a parte de trânsito, mas é porque vai dar nó, não tem outra solução, é matemático. Mesmo 

as grandes cidades do mundo, as grandes mecas automobilísticas mundiais, Nova York, 

desculpa, Los Angeles, Atlanta, elas estão desistindo desse modelo rodoviarista e estão 

buscando investir no transporte público. Então, qual o tamanho do desafio que um Plano de 

Mobilidade, a Cidade do Recife e outras cidades brasileiras tem para o futuro, ainda tentando 

responder a pergunta “qual é a cidade que a gente quer”? O desafio dela é o grande crescimento 

da frota nos últimos anos, e evidentemente alguém pode dizer “qual é o problema, eu tenho 

direito a comprar meu carro”, o problema é que as pessoas quando compram um carro, primeiro 

que normalmente elas não pensam que elas estão colocando uma gota a mais nesse oceano, a 

pessoa pensa assim “poxa, eu tenho direito a andar na rua, eu pago meus impostos, eu tenho 

direito”, mas essas pessoas que estão ao meu lado, se andassem de ônibus eu chegaria mais 

rápido, né? E ainda tem gente que cria hastag “Recife tem trânsito”, que daqui a pouco eu vou 

falar dessa hastag, eu adoro ela, tá? Então a industrial automobilística também é um dos pilares 

da economia brasileira, do PIB industrial do Brasil se eu não me engano, se o número não me 

falha a memória, 23% é indústria automobilística, então não é se você frear esse crescimento, 

ainda tem a impossibilidade de aumentar a malha rodoviária, como a gente já falou é 

matemática, não dá pra fazer, e por último mas não menos importante, as pessoas gostam do 

automóvel, seja por status, seja por poder, seja por liberdade, e aí antigamente a gente dizia 

assim “não, isso é coisa de gente mais jovem”, eu tive a oportunidade de entrevistar uma pessoa 

de 75 anos e perguntar a ela porque que ela usava o automóvel. Ela falou “meu filho, está no 

meu sangue”, parecia jogador de futebol, pra demonstrar que tinha raça, tá? Então tem um certo 

status de você ter um automóvel. Tem uma determinada cidade aqui no interior, embora que 

deva acontecer em Recife em alguns locais, que num único prédio existem 8 Land Rovers, sabe 

porque tem 8? Porque o primeiro comprou, aí o vizinho disse “eu não posso perder pra esse”, aí 

foi e comprou também, aí o outro compra também, e o outro compra também, aqui em Recife 

deve ter um pouco isso. Então as pessoas pensam exatamente o que eu estava falando, ou seja, 

o cara está num engarrafamento, o cara está reclamando, aí diz logo que é culpa da CTTU, mas 

se esses egoístas andassem de ônibus eu já estaria em casa. Eu não sou o problema, tudo bem, 

que seja de bicicleta, a pé, mas aí qual é a cidade que eu quero, é essa aqui? A minha mesmo 

não é. Jájá eu mostro qual é. Então o que foi buscado como soluções em outros lugares, e é o 

que o Sideney falou e é o que o professor Maurício Pina também falou, é a forte melhoria do 

transporte público pra trazer melhoria das áreas urbanas. Eu digo sempre nas minhas aulas que 

Recife tem um dos lugares dos mais bonitos dos poucos países que eu já viajei no mundo, e que 

pouca gente anda lá a pé. Eu digo, se tirar esse lugar daqui e colocar em Paris, ele era visitado 

milhões de pessoas por ano. Antes que alguém pense, o Instituto Ricardo Brennand que 

normalmente é muito bonito, eu estou falando da Praça da República. Você chega lá você tem o 

Palácio do Campo das Princesas, o Palácio da Justiça e o Teatro Santa Izabel, aquele lugar é 

lindo, é belíssimo. Quem passou por ali esse ano a pé passeando? Eu digo, eu. Levo meu filho 

lá de vez em quando para brincar, tá? E aquela praça é belíssima, e o recifense precisa voltar a 

ter o prazer de andar na rua. Então precisa melhorar calçada, precisa melhorar e construir novos 

parques, ciclovias, como anteriormente já foi falado pelo Sideney e pelo próprio professor 

Maurício Pina, e dar opção de escolha para as pessoas, você quer passar o dia no 



  

congestionamento, normalmente sozinho, naquela solidão desconfortável, a não ser que você 

ache que ficar no engarrafamento, mesmo com o ar condicionado ligado se você está no seu 

carro, confortável. Eu às vezes quando fico no carro eu acho que sou amigo íntimo de alguns 

radialistas, porque eu escuto tanto eles que sei o time que ele torce, eu sei o nome dos filhos 

dele, eu sei o que ele acha sobre vários temas políticos, é quase a mesma coisa de um amigo, 

eu acho que se eu encontrar na rua eu abraço, ele não vai saber quem é. Então você gostaria de 

ficar passeando ou andando mais pela cidade, ou simplesmente preso no congestionamento? É 

essa a reflexão que eu trago, tá? Essa figura também é muito conhecida, e é uma questão de 

como você convence as pessoas a deixar o carro em casa. Quer comprar o seu carro, pode até 

comprar, mas vamos usar o carro de uma maneira mais racional, tá? Então se você tiver essa 

quantidade de pessoas, se você tiver todo mundo de carro, e aí eu chamo atenção, que os 

carros estão tão direitinhos parados um próximo ao outro, bem certinho, não tem ninguém aqui 

fazendo uma manobra, não tem ninguém dando ré, não tem ninguém fazendo nada de 

extraordinário, eles ocupam esse espaço todo na via. Todas essas pessoas poderiam estar 

confortavelmente dentro do ônibus, ocupado esse espaço na via, ou todas as pessoas poderiam 

estar cada uma na sua bicicleta, ocupando esse espaço da via. Aí qual é o modelo que a maioria 

das pessoas pensam? Este aqui. É matemática, vou repetir, é matemática, a conta não fecha. E 

será que é tão difícil de entender que a mobilidade baseada nos automóveis devora o espaço 

urbano e que ela é insustentável? Imagino eu que não é tão difícil assim, não dá pra pensar a 

cidade, não dá pra fazer um Plano de Mobilidade, imaginando como se um dia todos os cidadãos 

da cidade fossem ter um automóvel, porque não vai dar, a conta não fecha. E aí tem essa 

montagem que eu acho muito boa, ela já tem alguns anos, feita pelo Jornal do Comércio, essa 

aqui é a Ponte Paulo Guerra, lá no Pina, e aí ela mostra exatamente as pessoas se estivessem 

todas desses carros poderiam estar dentro desse ônibus, ocupando esse espaço na via. Igual a 

essa existem outras montagens que podem ser utilizadas. Então, 65 carros poderiam estar 

confortavelmente dentro de um ônibus. Se você quiser ir todo mundo sentadinho, dentro de um 

ônibus articulado ou um próprio BRT, de preferência. Então as pessoas perdem o prazer de 

estar nas ruas, as pessoas terminam andando sozinhas, o professor Maurício lembrou e bate 

exatamente com as pesquisas que a gente também tem feito lá na universidade, a média de 

ocupação no Recife é de 1.8 pessoas por automóvel, ou seja, é basicamente todo mundo 

sozinho. Então, isso com a falta de qualidade das calçadas, fica vazia. Se a calçada fica vazia e 

sem pedestres aumenta os riscos que as pessoas sobem o muro “ah, essa rua é perigosa”. Ao 

subir o muro ninguém olha para a rua, e ao não olhar para a rua, ela fica mais violenta, e aí 

aumentam os custos pagos por toda a sociedade, então é tudo uma questão de mobilidade, das 

pessoas poderem andar nas ruas, as pessoas inserirem o transporte ativo na sua vida. Eu 

costumo falar isso, mas eu digo assim, eu não sou um exemplo de pessoa saudável quando 

você olha para a minha silhueta, mas eu me recuso a fazer atividades que estão próximas da 

minha casa de carro. Tem pessoas que eu conheço, pode ser o caso de vocês, não precisa 

levantar a mão pra se se acusar, mas que vai comprar pão na padaria, leva mais tempo, a 

padaria está na esquina de casa, o cara leva mais tempo pegando o carro e indo na padaria, 

dando uma volta para procurar uma vaga, e dava tempo de ir a pé e voltar. Só pra dizer um 

único exemplo onde você pode inserir a caminhada na sua vida, tá? Então qual é a cidade que a 

gente quer para o futuro, qual é a cidade que a gente quer para nosso filhos ou netos? É essa 

cidade ou é essa cidade? Eu prefiro morar na cidade da direita, e não tenho sombra nenhuma de 



  

dúvidas, e a gente tem que lembrar que o automóvel surgiu a mais ou menos um século, um 

século e pouco, prometendo dar conforto, rapidez e agilidade. Na minha visão tudo que ele não 

dá hoje é nem conforto, nem rapidez nem agilidade, mas nesse caminho, o pedestre que era o 

protagonista da cidade deixou de ser. Então, aqui está o Terminal Integrado de Igarassu, o TI 

Igarassu. Não precisa fazer pesquisa pra olhar aqui embaixo dessa árvore, tem para mais de 30 

bicicletas. Precisa de pesquisa pra saber que esse terminal poderia ter um bicicletário, um 

paraciclo ou qualquer coisa que o valha? O Grande Recife tinha prometido colocar, como tem 

gente do Grande Recife, se já colocou perdão, mas até recentemente não tinha colocado. É tão 

difícil fazer isso aqui? Dar um espaço para essas bicicletas, guardarem melhor para que as 

pessoas possam colocar as bicicletas? Aí você vai olhar os outros terminais de integração da 

Região Metropolitana, muitos deles estão já integrados ao metrô. Quantos deles tem um 

estacionamento pra que de repente uma pessoa vá com seu carro até a estação e possa usar o 

metrô ou mesmo o ônibus? Que eu me lembre, apenas uma, que é a Estação Central do Recife 

que tem um estacionamento, todos os outros não tem. Será que é tão difícil assim entender? 

Essa foto é de Belém do Pará, dá até pra ver aqui Pará na foto, mas qualquer um de vocês 

poderia imaginar uma rua do Recife ainda nessa situação. Sideney falou bem dos novos 

empreendimentos, do que é que o plano está propondo, mas será que é difícil ou seja, já 

apareceu na figura dele e está aparecendo aqui de novo, então pra quem você deve planejar a 

cidade? A cidade deve ser amigável para as pessoas ou para os automóveis? Então é isso que o 

plano tem buscado, é isso que o professor Maurício Pina falou e é isso que eu estou tentando 

colocar pra vocês. Gosto muito desse exemplo, os dados não estão tão atualizados, e para dar 

crédito à fonte, quem compilou os dados foi o engenheiro civil Germano Travassos amigo nosso, 

sobre a Herculano Bandeira. Eu queria falar da Antônio de Góes, mas eu não tive acesso aos 

dados do professor Maurício, mas é até bom, o professor Maurício mostrou os dados da Antônio 

de Góes, eu mostro da Herculano Bandeira. Na Herculano Bandeira, não satisfeitos alguns anos 

atrás foi feita uma obra aqui que aumentou uma faixa, diminuindo a calçada da Antônio de Góes. 

Ela fico com 4 faixas, e essas 4 faixas, como eu disse esse dado deve ser mais ou menos de 

2014, alguma coisa assim, ele transportava 54 mil pessoas. Deve até ter alterado alguma coisa, 

mas nada do outro mundo, deve estar mais ou menos nessa faixa. Essa única faixa de ônibus 

aqui transportava 104 mil, então se você dividir aqui por 4 você vê quanto é que ultrapassa a 

faixa, quanto transporta cada faixa e quanto transporta a faixa do ônibus, e aí vem gente “Recife 

sem trânsito”, vamos botar os carros para dentro da faixa azul, porque não pode ter faixa azul. 

Eu espero que tenha até alguém aí, gostaria muito de debater com algum representante do 

movimento ao final, se o pessoal me der a palavra, mas eu gostaria muito de debater. Então se 

você fizer uma conta simples, a faixa de ônibus é 8 vezes mais eficiente no caso da Herculano 

Bandeira do que no deslocamento das pessoas, e aí eu pergunto de novo, pra quem a cidade 

deve ser planejada? Ainda tem outra que é importante falar, a constituição brasileira diz que todo 

cidadão é igual perante o outro certo? Se essa premissa é verdade, um ônibus que tem que 

levar 70 pessoas deveria ter 70 vezes mais espaço na rua do que um carro que leva uma só, 

não é isso? Mas a gente não está aqui defendendo que o ônibus tenha 70 vezes mais espaço 

não, a gente quer uma faixa exclusiva, 1/3 como disse Maurício Pina, no nosso caso aqui é 1/5, 

mas “Recife sem trânsito” quer que passe o carro, não pode passar o ônibus na faixa não. Então 

qual é a cidade que você quer? Reparem nessa foto aqui de Bogotá à esquerda, onde é que não 

está totalmente congestionado? Exatamente aonde passam as faixas do transmilênio, que é o 



  

sistema de BRT de lá. Curitiba, com o seu planejamento, também conseguiu avançar nesses 

aspectos, como recife está avançando nos últimos tempos, principalmente nos últimos anos 

como o próprio professor Maurício já mostrou na apresentação dele a quantidade de faixas 

exclusivas que foram colocadas, mas aquele mesmo número que ele mostrou de 70 km nos 

parece ainda pouco, ou seja, há muito o que avançar ainda. Se você for olhar, isso aqui também 

é em Bogotá, qual a cidade que você quer para o seus filhos? Essa aqui poderia ser Recife, 

alguma via do Recife, e bate bem com o que Sideney mostrou, que são as políticas setoriais que 

estão sendo propostas. Vocês gostariam de morar na foto da esquerda ou da direita? Reparem, 

a foto da direta é o mesmo local, se você bem reparar, as faixas de rolamento, uma, duas, três 

não foram mexidas, continuam com três faixas, só que se aumentou a calçada, se colocou 

arborização, inclusive até deixaram um pouco do estacionamento, mas ao invés de ficar desse 

jeito, com esse aspecto meio sujo, meio degradado, ficou um lugar muito melhor para as 

pessoas morarem, para as pessoas poderem usufruir da cidade, porque lembrem, o bem mais 

precioso que uma cidade tem é o seu espaço público, e a gente tem que trabalhar essas 

questões. Esse mesmo modelo foi para essa figura também em Bogotá, vou repetir a pergunta, 

vocês querem morar do lado esquerdo ou do lado direito? Eu prefiro mil vezes o lado direito, eu 

gostaria de criar meu filho do lado direito. Então será que é tão difícil você entender que tem que 

ir, e a única solução é investir no transporte público, investir num transporte não motorizado, é 

melhorar a questão do ciclista, das ciclo-faixas, das ciclo-rotas? Então é preciso conscientizar as 

pessoas primeiro sobre a sua parcela da contribuição. É muito fácil ficar dentro do carro 

reclamando do poder público, e agora eu posso usar o meu carro pra todo lado, tem aquele 

desenho clássico do pateta que pega um carro e vira um monstro o motorista e “eu tenho direito 

a andar porque eu pago imposto”, a gente não pode ter essa visão, a gente precisa dar uma 

caráter técnico às decisões políticas de unidade, que é exatamente o que está sendo feito aqui e 

é exatamente o que Sideney já mostrou na questão do plano. A gente precisa priorizar projetos 

que envolvam a mobilidade urbana sustentável, a gente precisa priorizar o público sobre o 

privado, se me permite dez segundinhos de um dia desses, a gente estava passando ali na Rosa 

e Silva e tinha um caminhão descarregando água mineral umas 6h da tarde. Eu não aguentei e 

desci para falar com o rapaz, ele disse “meu amigo, eu estou trabalhando”, então quer dizer que 

porque ele tem o direito a trabalhar ele para o caminhão numa faixa da Rosa e Silva, 

prejudicando milhares de pessoas e ele acha não, eu estou no meu direito, eu estou 

trabalhando, ou seja, ele está priorizando o privado sobre o público, a gente precisa 

conscientizar as pessoas disso. E por último, buscar otimizar o trabalho das instituições, que é o 

que tem sido feito aqui, um trabalho muito bom e otimizado do plano que está sendo 

apresentado. Então se alguém gostar da apresentação e por acaso quiser eu deixo aqui 

disponível, são as referências para fazer essa apresentação, meus contatos se alguém quiser 

falar, eu agradeço a todos pela atenção, agradeço à Maria pela ajuda com libras, boa tarde e 

obrigado. [1h 22m 56s] 

 

Antônio Alexandre  

Secretário de Planejamento Urbano 

 

[1h 23m 03s] Obrigado professor Leonardo Meira, só lembrando que todo o material que está 

sendo apresentado aqui vai ser publicado no portal do Plano de Mobilidade, 



  

planodemobilidade.recife.pe.gov.br, ok? Tudo o que está sendo apresentado aqui. Bom, dando 

continuidade aqui à nossa programação da audiência, nós temos aqui inscrições, nós temos até 

o momento 10 pessoas que solicitaram inscrições, dá pra gente cumprir isso no tempo, se 

algumas outras pessoas também tiverem interesse dá tranquilamente aqui no tempo da 

audiência pra gente fazer, nós pedimos mais uma vez que haja reconhecendo a dificuldade de 

se expressar diante de um tema tão amplo em 3 minutos, mas que a gente respeite o tempo de 3 

minutos pra poder dar condição de todo mundo se manifestar. Eu vou chamar sempre a pessoa 

que vai falar e já adianto o nome da outra pessoa tá certo gente, pra poder já ir se aproximando 

e a gente otimizar também o tempo de deslocamento da pessoa seguinte, tá ok? Então agora 

está inscrito Reinaldo Renato, que se identificou como lojista, como empreendedor, e o próximo 

vai ser Daniel Valença, que é conselheiro do Conselho da Cidade e também da Ameciclo. 

Reinaldo, por favor. [1h 24m 31s] 

 

Reinaldo Renato (Lojista) 

 

[1h 24m 32s] Boa tarde a todos, eu não tenho muita habilidade em falar ao microfone, mas eu 

gostaria de ser o mais rápido possível. Na década de 80 o meu avô se mudou de Tejipió e foi 

para Olinda, e estava tendo uma obra lá que era a ampliação da PE-15, e recuou o quartel, foi 

um grande empreendimento aquilo ali naquela época, não sei se o professor se lembra disso, e 

ele falava que ali seria o metrô, iria passar o metrô, não sei se era verdade isso, e de lá pra cá 

nada foi feito. A zona norte ficou esquecida, eu pensava que esse debate também iria se 

estender para a região metropolitana, porque depende muito da capital, e que os terminais 

integrados poderiam ter até no futuro edifícios garagem, para que os carros pudessem chegar, 

estacionar, pegar os ônibus e se deslocarem para o Recife, e até a descentralização de certos 

serviços em Recife, Receita Federal e outros órgãos, para as cidades vizinhas que não tem, e 

você é obrigado a se deslocar para Recife. O detalhe que a gente vem observando com relação 

à mobilidade das pessoas é que foi prometido que todos os ônibus teriam ar condicionado, e que 

desse conforto para as pessoas, quando estava aquele problema de transporte alternativo. Até 

hoje nada foi feito pelo Grande Recife com relação a dar conforto a todos vocês que andam de 

ônibus. Quem aqui veio de ônibus para esse auditório aqui? São poucos, não é verdade? Você 

sair de Olinda, sair da Caxangá para vir pra cá de ônibus, experimente, venha, venha andar de 

ônibus, é muito fácil a gente estar aqui discutindo quem vai andar de ônibus e quem não vai, 

mas está todo mundo de carro aqui, vamos dizer a maioria. Mas é muito fácil a gente colocar 

situações pra resolver para os outros, enquanto a gente está numa boa. Eu vim de carro pra cá, 

mas porque eu vim de carro? Tem condições da pessoa sair de Olinda, pegar um ônibus em 

Olinda é terrível certo, freio, curvas brutas, você caindo um por cima do outro, estou mentindo? É 

um caindo por cima do outro, buraco, tá ok? Então tudo tem que ser visto, não é simplesmente 

chegar, ficar fazendo um discurso dizendo que está muito bom, que o transporte vai ser uma 

maravilha, venha pegar o ônibus, vá andar no calor, então era isso que eu gostaria de falar para 

os senhores, tá bom gente? Obrigado. [1h 27m 43s] 

 

Daniel Valença (Ameciclo e Conselho das Cidades) 

 



  

[1h 27m 54s] Boa tarde a todos, eu queria primeiro parabenizar, porque realmente as políticas 

setoriais tiveram bastante das nossas sugestões da audiência passada, eu achei muito bom a 

questão de colocar realmente as políticas públicas de segurança pública, segurança no trânsito, 

viária, a política de pedestres e ciclistas também estão bem ajeitadinhas e tal, e não tenho muito 

aqui a acrescentar, eu vou fazer via documento as solicitações, eu só queria colocar aqui na 

questão do financiamento, que a gente pensou, ficou faltando somente aquela coisa da 

integração com o pedágio urbano e zona azul e tal, também serem parte desse financiamento do 

plano, e na questão da participação social, que eu vi que a gente colocou aqui a nossa instância 

que é o Conselho das Cidades, mas ficou faltando a questão do Conselho Municipal de Trânsito 

e Transporte, e nessa parte também pra ser incluído como outra instância também pra ser 

discutida. Então sem mais delongas, valeu. [1h 29m 11s] 

 

Lígia Lima (Ameciclo) 

 

[1h 29m 24s] Boa tarde gente, só pra terminar, Daniel estava falando do Conselho Municipal, 

também seria interessante a gente prever as conferências municipais de trânsito e transporte na 

própria política. E aí, o primeiro ponto é realmente uma dúvida, aquelas partes de metas 

específicas, qual indicador exatamente a gente vai buscar e cronograma, vai ser tudo na terceira 

parte, né? Pronto. Na questão dos dados eu vi que tem muita coisa buscando dados de quem já 

gera o sistema, eu senti falta de um pouco de dados que a própria prefeitura precisa buscar, 

como de quanto em quanto tempo vai ser feita aquela pesquisa, quais são os novos dados de 

pesquisa que a gente vai precisar fazer, está aquela questão de estudar como é que a mulher se 

transporta, que a gente conversou na última audiência e eu não consegui ver ainda nesse texto 

hoje, é bom já prever nessa política, e também a previsão de coleta de dados para os 

indicadores, eu não sei quais são os indicadores que vocês estão pensando, mas se tiver algum 

que a prefeitura atualmente não coleta dados, é bom colocar a previsão que tem que coletar todo 

ano, e tal. Na questão dos pedestres eu senti falta também de se falar um pouco, se falou muito 

de calçadas e tal, mas não vi escadas, a manutenção de escadas, o que é que vai ser feito com 

essas escadas, se elas vão ficar, se não, como é que a gente vai fazer nos morros isso, e por 

último na questão da governança, também tratando de novo a questão do feminino, da questão 

de gênero, uma das coisas que a gente conversou na última audiência era garantir a presença 

de mulheres realmente nessas etapas de instâncias decisórias, então colocar por exemplo no 

comitê gestor de planejamento da mobilidade a garantia da participação de no mínimo 50% de 

mulheres, então quem for compor o comitê, pelo menos 50% deles tem que ser de mulheres, e 

aí se são da Secretaria de Mobilidade, se são da Secretaria de Meio Ambiente, enfim, não 

sabemos. Mas seria um avanço enorme a gente ter essa garantia, tem mulheres maravilhosas 

em todas essas secretarias que podem realmente contribuir e ficar pensando nessa questão de 

gênero o tempo inteiro. Obrigada. [1h 31m 44s] 

 

Ângela Carneiro da Cunha (UFPE) 

 

[1h 32m 00s] Boa tarde, secretário eu queria só corrigir que não é federal, eu sou da 

acessibilidade, atualmente eu não estou na federal. Mas sou consultora da ABNT. Eu queria só a 

título de colaboração e vou mandar por escrito viu, eu analisei aqui 4 itens. Com relação à seção 



  

1 segurança viária, quando se fala da garantia das travessias, da garantia em nível, é importante 

se dizer que não é só a faixa elevada, é a garantia em nível de faixas elevadas e o rebaixamento 

de calçadas, tanto um como o outro, e a sua localização, tipo de menção deverão ser definidos 

pelo órgão regulamentador de trânsito do município, isso porque as pessoas vão fazer o 

rebaixamento de calçadas e acham que podem fazer isso sem a consulta do órgão de trânsito, e 

é muito importante a gente saber que toda essa regulamentação de faixa elevada, os arquitetos 

pra se locar nas suas calçadas, rebaixamento de calçadas, tem que consultar o órgão 

regulamentador de trânsito, e aí como está no plano, depois a gente pode detalhar melhor viu. O 

segundo item é a questão de inclinação da calçada gente, isso é tão importante, a gente tem 

aqui que a inclinação longitudinal das calçadas ou da faixa livre das vias exclusivas para 

pedestres deve acompanhar a inclinação das vias lindeiras, deve acompanhar o meio fio, porque 

existe uma prática de que a pessoa faz o seu lote, e depois a calçada começa a ter um desnível 

no sentido longitudinal, então se ela acompanha o meio fio, pelo menos ela vai ter a condição do 

carro, a pessoa. Se a condição do carro ainda é melhor não é, porque a calçada é muito pior do 

que a via. O segundo item que eu citei foi a questão dos ciclistas. No texto inicial se fala da 

questão da vulnerabilidade das pessoas que estão a pé e que estão os pedestres e os ciclistas, 

mas é importante que se ressalte enfatizar a prioridade absoluta do pedestre, porque na hora 

do... a gente vê que quando o ciclista é educado ele dá essa prioridade, mas aqui na nossa 

cidade ainda não dá. Então são questões de educação, mas é bom enfatizar, a prioridade 

absoluta do pedestre. E também citar a questão de que o ciclista na calçada, se a calçada não 

for compartilhada, ele tem que sair da bicicleta e se transformar num pedestre, ciclista não pode 

usar a calçada, se a calçada não for compartilhada. Em países como a Alemanha por exemplo 

você tem uma faixa branca, dizendo aqui está o ciclista e aqui está o pedestre, se eu for para o 

lado do ciclista eu não tenho prioridade, nem o ciclista entra na área do pedestre, nem o 

pedestre entra na área do ciclista, essa educação para o compartilhamento gente, porque na 

Ponte Princesa Izabel está colocado esse compartilhamento, e outro dia a ciclista disse “sai da 

frente, sai da frente, sai da frente”, eu digo “saio não senhora, eu não vou sair daqui não”. Então 

era só pra fizer que houve esse compartilhamento sem uma educação, e a educação é 

importantíssima também, que eu fui ciclista anos e anos e sei que é importante. Então vamos lá, 

o item número 3, seria a questão do transporte público quando se fala da questão de praças, 

parques e outros equipamentos, devem garantir devem prever píeres de uso... a gente não 

deveria colocar “devem”, porque isso vai depender muito do projeto, tá? Então quando eu coloco 

“devem prever”, pode ser que não haja condição de prever, então é só pra não ser uma coisa 

obrigatória e a gente ver de que forma pode obrigar, mas não dá pra ser assim no item. Vagas 

públicas, tem que se citar as vagas especiais para a pessoa com deficiência e mobilidade 

reduzida, nada que fala de vaga pública está falando especificamente, muitas vagas está se 

esquecendo isso, que tem uma argumentação em leis federais já bem clara e bem específica. 

Quando se fala gente, e isso é importante, rebaixamento de meio fio, aí se fala a primeira coisa 

gente é a garantia do recuo de 5 m das esquinas, isso é importantíssimo, que não se garante 

principalmente nas áreas comerciais. O acesso a posto de gasolina, existe uma norma 

específica para isso, gente, e mão existe, então o pedestre, ele se sente a pior das criaturas na 

frente de um posto de gasolina, porque os carros se acham, acham que podem entrar. Outra 

coisa que eu acho importantíssima também, são pontos que a gente já viu a muitos anos na 

acessibilidade, que se a gente conseguisse colocar aí já seria um grande ganho, é a questão 



  

desses sinais sonoros com luzes na saída de edifícios residenciais gente. Eu sou atropelada 

todos os dias de manhã cedo por milhões de carros que saem ali de suas garagens e se acham 

prioridade por causa daqueles “pi pi pis” que são proibidos, aquilo não é regulamentado, meu 

prédio tem, eu mandei desligar. Não é prioridade, carro não é prioridade hora nenhuma não é 

professor? A gente sabe disso, e aí vamos lá, e outra coisa gente, a transposição de veículos na 

calçada. O veículo deve transpor a calçada no sentido perpendicular ao meio fio para acessar o 

imóvel ou áreas de estacionamento, então por questão às vezes quando tem essas baias, eles 

fazem a transposição no sentido oblíquo à calçada, e isso põe o pedestre em risco o tempo 

inteiro e vem, e aí nem reduz a velocidade, porque do jeito que vem entra. Na hora que você vai 

entrar a 90º você tem a obrigação, porque o carro não consegue na segunda entrar a 90º, ele 

tem que reduzir e entrar na calçada a 90º, então isso é um fato importantíssimo de ser colocado. 

Eu não sem em que ponto colocar, se é no manual, o que é, mas são pontos que eu acho 

importantes de serem ditos. Também o acesso ao lote em qualquer condição, seja hospital, seja 

shopping center, seja o que for, deve-se garantir a continuidade do passeio, mesmo em grandes 

equipamentos urbanos. A gente aqui na prefeitura conseguiu, porque era rebaixado, era como se 

a rua viesse e entrasse na prefeitura, e a gente conseguiu subir, e é uma diferença muito grande 

para o pedestre isso tá, e aí eu também gostaria muito de citar, terminei viu, foi muito rápido, 

mas veja, eu gostaria de citar também essa questão do manual, é enfatizar bem esse manual, 

quando ele for mais, citar esse conjunto de regras e de leis antes de falar do manual, porque 

manual é uma ajuda, muitas vezes os arquitetos, os projetistas esquecem a legislação e usa o 

manual, e aí é muito ruim, porque quando esquece algum item dessa legislação a gente está 

acabado. Bem, obrigada. [1h 39m 08s] 

 

Luiz Florentino (Cientista da ONG Greenday) 

 

[1h 39m 23s] Boa tarde a todos, eu me chamo Luiz Florentino, eu sou cientista ambiental e 

pesquisador mundial, eu venho enfatizar aqui o seguinte, quando apresentaram o projeto 

esqueceram de uma coisa, de falar sobre a mobilidade fluvial. A pouco tempo atrás no governo 

de Eduardo Campos tentaram fazer essa mobilidade e foi um caos, tivemos degradação 

ambiental, onde o Governo do Estado não soube o que fazer com os resíduos retirados, tirou 

resíduos contaminados de um lugar e colocou em outro, quer dizer, é um conselho e um pedido 

que eu faço pra vocês, quando fizerem uma obra fluvial em Pernambuco, que todos os rios de 

Pernambuco são poluídos, fazer um estudo onde descartar esse material, por um motivo, quanto 

mais você contamina o solo, menos água teremos. O segundo é a mobilidade, falaram de 

ônibus, esqueceram da segurança. Eu estou vendo, estou acompanhando vários furtos dentro 

de veículos de transporte urbano, e a falta de ar condicionado, como foi enfatizado aqui. Quer 

dizer, nós temos que ter o ônibus, o táxi e o uso de aplicativos, porque os aplicativos também 

fazem mobilidade urbana. A segunda é a segurança pública, nós temos lugares em Recife que 

além de iluminação, nós não encontramos segurança, tá, é um pedido. O quarto é a durabilidade 

da obra, nós vemos aqui que usamos materiais que tem pouca durabilidade em obras públicas, e 

nós fizemos um estudo onde descobrimos material onde tem uma durabilidade de 400 anos, 

porque não usar nessas obras? Porque quando muda o governo a obra é esquecida, a 

manutenção é esquecida, e se torna um caos. O uso da faixa vermelha na faixa de pedestres, 



  

nós não temos faixa vermelha aqui, uma faixa vermelha na faixa de pedestres, uma sinalização 

de perigo. Era isso que eu queria só falar pra vocês, meu muito obrigado. [1h 41m 49s] 

 

Jeferson Lambreta (Recreador) 

 

[1h 42m 09s] A todos boa tarde, muito importante esse debate, porque há uma propaganda a 

muitos anos de “compra carro, compra carro e compra carro”, ninguém ouviu mais “compre 

minha Caloi, compre minha Caloi”, o Recife está aí inchado, precisamos mudar a forma, ou seja, 

andar de bicicleta. Ok, andou de bicicleta, guardar aonde? As empresas médias e grandes não 

tem local para guardar a bicicleta, guarda na rua, um outro problema é de acidentes, de pessoas 

passando, então precisamos rever isso daí, incentivar as pessoas a andar de bicicleta. O 

pessoal vai para um canto, “vou de moto, vou de carro, vou de ônibus”, mas ônibus, por exemplo 

eu moro em Beberibe, tem gente que vai de ônibus de Beberibe para Água Fria, como é que se 

pode isso? Vá de bicicleta, diminui esse fluxo de transporte nas vias, incentivar as pessoas a 

andar, porque as pessoas andando terá saúde, ou seja, vai diminuir um outro problema, que é 

obesidade, o que mais, as pessoas que tem problema de pressão alta, etc, ou seja, a pessoa 

andando de bicicleta vai ter mais saúde. Então é esse o meu ponto de vista, e eu uso bicicleta, 

tenho moto, mas eu uso bicicleta para ir na cidade, para Olinda eu vou, para Água Fria, 

Encruzilhada, eu vou de bicicleta, mas infelizmente a cultura nossa é o que, é a propaganda, 

ande de carro, compre carro, e não se fala compre uma bicicleta. É esse o meu ponto de vista, 

meu nome é Jeferson, está lá o meu facebook que é recreador lambreta, ok? Pessoal, muito 

obrigado e boa tarde. [1h 44m 17s] 

 

Fernando Holanda (Conselheiro do Conselho da Cidade) 

 

[1h 44m 37s] Gente boa tarde, primeiro eu acho que um registro aqui que foi feito por Daniel, eu 

queria dar os parabéns à equipe do Instituto Pelópidas e da Prefeitura pela inovação e audácia 

de não obstante coisas absurdas que tem sido feitas na cidade, eu acho que os professores aqui 

foram bem diplomáticos né, eu diria assim, a verdadeira desonestidade, o absurdo, a falta de 

respeito, foi feita pela Câmara dos Vereadores ao promover não só aquela campanha 

irresponsável do “Recife sem trânsito”, como também de contestar as faixas azuis na cidade. 

Então que acho que quando você apresenta um plano de mobilidade que tacitamente, 

explicitamente coloca o objetivo de desestimular o uso do transporte individual motorizado e de 

abrir a caixa preta do transporte público né, dando transparência aos custos operacionais das 

empresas de ônibus eu acho que é uma grande inovação e audácia sim, precisa ser reconhecido 

pela sociedade civil e por quem participa do debate público aqui. Eu fiz algumas observações e 

vou entregar o documento a Sideney, e só queria destacar alguns pontos aqui. Primeiro uma 

sugestão de incluir como seção das políticas setoriais a sustentabilidade. A gente vive numa 

cidade onde mais da metade das emissões de CO² são provocadas pela queima de 

combustíveis fósseis para o transporte rodoviário, então eu acredito que não obstante a inclusão 

dos indicadores de sustentabilidade, mas eu acho que é preciso colocar aqui como uma seção 

pra dizer que o desestímulo ao uso do transporte individual, e eventualmente o debate sobre a 

matriz energética do transporte público ser colocado com o objetivo de melhorar as condições 

ambientais da cidade. Para além disso tem uma deliberação da conferência das cidades, que é a 



  

criação e implantação de um plano de redução de mortes violentas no trânsito, eu vi que 

obviamente permeado por todo o documento medidas no intuito de garantir a segurança viária 

principalmente dos pedestres, mas eu acho que a gente precisa ser um pouco mais específico 

nesse aspecto, e de que o executivo municipal pode e deve promover um plano específico para 

reduzir as mortes no trânsito e aproximar a gente da meta lá dos ODS que é de 6 mortes a cada 

100 mil habitantes. Ainda sobre segurança viária, uma sugestão é incluir redução da largura da 

faixa de rolamento como uma medida para promover a segurança, para reduzir a velocidade dos 

automóveis e aumentar a segurança dos pedestres, estava até debatendo ali com o pessoal do 

instituto ali sobre acessibilidade das calçadas e de todos os equipamentos de pedestres, 

inclusive nesse texto aqui falta rua pedestrenizada inclusa como equipamento, como escadaria, 

como calçada, mas eu acho que acessibilidade precisa ser enaltecido nesse texto assim, por 

mais que ele esteja presente, e eu faço coro com Ângela, por mais que ele esteja presente lá no 

manual das calçadas, a gente sabe que tem uma questão de priorização que precisa ser feita 

então, acessibilidade eu acho que precisa ser feita, ganhar uma ênfase aqui nesse texto base, e 

na seção sobre o transporte público, eu acho que o texto é muito feliz assim, quando coloca o 

executivo municipal e a prefeitura como membro do consórcio Grande Recife, estabelece 

algumas diretrizes para ela, mas eu senti falta aqui da relação entre esse executivo municipal e o 

Metrorec, assim por mais que não haja uma gerência do poder público municipal, mas dessa 

relação estar presente aqui na ação de transporte público de forma mais clara, eu acho que 

está... não é omisso cara, é sintético demais, talvez assim, no que tange ao transporte pelo 

metrô. Acho que é isso aí, obrigado. [1h 48m 29s] 

 

Pedro França (Sociedade Civil) 

 

[1h 48m 43s] Boa tarde, eu trabalho aqui na prefeitura mas eu me coloquei como sociedade pra 

fazer as contribuições do meu ponto de vista de cidadão preocupado com o tema. É engraçado 

estar aqui hoje com o pé doendo com uma torção que eu tive na calçada ontem lá na Praça da 

República, professor Leonardo, eu acho que foi a beleza que me distraiu. Eu vou fazer algumas 

perguntas para o Sideney, a primeira eu cheguei um pouco atrasado, talvez você tenha citado, 

mas tem alguma previsão de incentivar banheiros nas empresas, órgãos públicos, para 

incentivar os ciclistas? Que é algo que eu venho de bicicleta para a prefeitura, mas é algo que eu 

escuto de muita gente “ah, se eu tivesse um banheiro pra tomar banho”, dizem que tem até um 

aqui né, mas eu não sinto a necessidade de usar, meu trajeto é curto, mas se tem essa previsão 

desse incentivo para além da prefeitura, claro. E na parte que você fala do desestímulo ao uso 

do carro, você falou rápido por causa do tempo, tanto sobre a possibilidade de rodízio ou de 

pedágio, eu queria que você trabalhasse um pouco mais desse trecho, se é um ou outro, se vai 

ser definido, o que é que o plano realmente fala mais sobre isso, e no mais eu fico feliz e 

esperançoso para o futuro porque o plano no geral é bastante avançado. Obrigado. [1h 50m 28s] 

 

Lucas Galvão (UNICAP) 

 

[1h 50m 41s] Boa tarde, meu nome é Lucas, sou aluno da UNICAP de engenharia civil, e um dos 

principais problemas que me fizeram parar de usar o transporte público seria a falta de 

segurança. Hoje eu compartilho um carro com mais 4 pessoas que tipo, a segurança, a falta de 



  

segurança me fizeram procurar outros meios de ir pra faculdade sabe, então eu acho que a base 

de tudo, antes de você tratar da melhoria do transporte público, melhoria das calçadas, melhoria 

de tudo seria a segurança, a falta de segurança que a gente tem aqui em Recife, que eu acho 

que todo mundo aqui sabe que é um grande problema né, então como ele já falou aqui eu estou 

ressaltando isso, e só mais uma coisa, quanto aos banheiros nos locais que acabaram de falar, 

realmente falta banheiro para banho, principalmente para quem usa o transporte de bicicletas, 

porque a pessoa fica suada aqui em Recife, que não é uma cidade com uma temperatura legal, 

acho que até o professor da UNICAP ali, os banheiros do bloco A foram retirados os chuveiros, 

então tipo, falta todo mundo se juntar pra fazer isso, sabe? Era só isso mesmo. [1h 51m 57s] 

 

César Martins (Ameciclo) 

 

[1h 52m 06s] Boa tarde. Inicialmente eu queria parabenizar pela audiência, mas ao mesmo 

tempo fazer uma crítica pela falta de audiência, na verdade sobre a falta de dados e 

transparência sobre a prefeitura fazer efetivamente. Eu acho que falta na prefeitura a cultura de 

transparência de projetos. Eu quero saber se a prefeitura tem algum projeto para a Avenida 

Norte, eu quero entrar e sair da prefeitura e ver um PDF com esse projeto. Eu sei que a 

prefeitura tem um projeto para a Conde da Boa Vista, e eu tive que fazer um pedido de 

informação pra pedir isso e receber a informação que eu teria que ir buscar o projeto na 

secretaria, o que é um grande absurdo. Então eu acho que ter um PDF, um site, pra pessoa 

deixar uma sugestão pra poder ver o PDF de todos os projetos que já estão fechados ou que 

faltam uma fase de audiência, eu acho que a prefeitura não tem esse hábito, eu já falei isso em 

outras reuniões e a coisa não muda, eu acho que isso tem que mudar. Sobre especificamente 

esse plano, eu venho trazer um pouco de descrença, eu acho um plano bom no que está escrito, 

mas descrença dos últimos 5 anos em relação principalmente à bicicleta. A gestão atual que 

começou em 2014 prometeu 76 km num evento que foi feito ainda em campanha, eu fui pra esse 

evento, ouvi da boca do prefeito esses 76 km, e foram feitos 20. No mesmo período Fortaleza 

fez mais de 200. Então quando uma gestão dessa vem com um plano de mobilidade dizendo 

que vai mudar tudo e não disser onde e quando exatamente vai fazer tal coisa, nem que seja 

uma previsão razoavelmente factível, eu acho que ainda fico muito na descrença pra isso. 

Jeferson mesmo falou do Beberibe, a Ameciclo fez uma contagem em Beberibe e foi o lugar do 

Recife que deu mais ciclistas, em 14 horas foram 3.723 ciclistas, e é uma área que muita gente 

desce do morro para trabalhar nos bairros da zona norte, e não tem nem projeto, nem sinal, e eu 

não posso nem fazer uma crítica direta porque eu não sei se existe esse projeto. Podem chegar 

aqui e me dar a resposta “ah, tem projeto para o Beberibe”, para quando, de que ano, quanto é 

que vai ser o orçamento, eu acho que falta a transparência, a gente vai ficar acreditando num 

plano que tem diretrizes gerais muito boas mas eu não sei o que a prefeitura vai fazer com isso. 

Sobre a questão dos estacionamentos, no plano fala de uma redução da quantidade de 

estacionamentos nas principais e nas coletoras, mas nas locais eu tenho visto no Recife inteiro 

um aumento de vagas sendo feito pela CTTU, então mais uma vez a realidade está indo contra o 

plano, eu não sei como esse plano vai conseguir mudar o modo como a gestão trabalha com 

isso. Vias coletoras da Via Mangue, tem horário permitido de estacionamento depois de x horas. 

No Recife Antigo onde eu trabalho desde 2009 várias vagas novas foram criadas em todo o 

Recife Antigo, que é uma área histórica que inclusive o plano fala em redução de 



  

estacionamento em áreas históricas. Eu acho que falta sinais de que isso vai mudar, e sobre a 

questão do ônibus eu queria finalizar que muita gente aqui está falando da dificuldade de fazer 

as pessoas mudarem para o ônibus, dos problemas do ar-condicionado, da segurança, e eu 

queria lembrar que nós que estamos no carro, eu nem sei se eu posso me incluir, que eu uso 

carro muito raramente, nem tenho mais carro, mas nós classe média que usamos muito o carro, 

está muito preocupado em o que vai fazer a gente sair do carro, e a gente pode até sair do carro, 

mas o ônibus já está cheio de gente hoje, então essas pessoas querem faixa exclusiva, a faixa 

exclusiva é a única vantagem que o ônibus tem que o carro nunca vai ter. O ônibus tem ar-

condicionado, o carro tem, o ônibus pode ter conforto, o carro tem, então esses outros 

problemas do ônibus tem que ser resolvidos, agora nós estamos falando de melhorar a 

mobilidade de ônibus para quem está no ônibus hoje, e hoje 12% dos usuários de ônibus do 

Recife passam por exemplo pela Avenida Norte, e eu não tenho a menor ideia do projeto que a 

prefeitura tem para a Avenida Norte. É só isso. [1h 56m 16s] 

 

Denise Oliveira (COMPAT) 

 

[1h 56m 28s] Boa tarde, eu gostaria de parabenizar pela audiência pública, pelo tema que 

interessa a todos nós, eu sou da Secretaria de Saúde e faço parte também do comitê do 

COMPAT, no qual tem algumas pessoas aqui, que é o Comitê de Prevenção dos Acidentes de 

Trânsito. Em relação a proposição aqui apresentada, no item do planejamento da mobilidade 

urbana, eu percebo que há aqui uma proposição de um comitê executivo não é isso, que está 

aqui posto, e aí a minha sugestão é que aqui entre a saúde também, não só a participação das 

pastas do planejamento urbano, mobilidade urbana, meio ambiente e infraestrutura, a minha 

proposição é que entre a saúde também. O outro ponto é sobre a questão da humanização da 

cidade. Quando a gente fala de pedestres, ciclistas, a gente fala assim, pedestre principalmente, 

que é o movimento da cidade, as pessoas estão expostas, estão externas, e o que a gente vê 

muitas vezes nos projetos da cidade ao longo dos anos né, isso aí é que a gente não vê esse 

cuidado com a questão da área verde da cidade, das árvores, dos canteiros, de um projeto que 

torne à pessoa agradável andar na cidade, e principalmente a gente que vive numa cidade que 

tem altas temperaturas, o calor, a gente sabe que o asfalto também aumenta essa sensibilidade 

térmica, e o que a gente tem é que a gente não tem sombras nem árvores na cidade, então se a 

gente está falando numa cidade de pedestres, para pedestres, a gente precisa pensar como é 

que vai ser a cidade, não só a cidade de concreto, porque os últimos projetos que a gente tem 

visto ao longo dos anos valorizam muito o concreto, e a gente não vê essa coisa das áreas 

verdes, dos canteiros, humanizando a cidade. A outra coisa também é sobre as BRTs. A gente 

às vezes fica com medo quando se fala muito de mobilidade urbana, e o foco vai ficar em ciclista 

e BRT. Eu fico... porque as BRTs ou essas pessoas que fazem o projeto muitas vezes não 

respeitam a arquitetura da cidade nem a história da cidade, e às vezes a BRT chega a ser até 

uma coisa completamente destoante daquilo que é a cidade. Então, o que a gente tem visto é 

isso, são projetos que não consideram a história da cidade e a arquitetura que tem a cidade. 

Então são modelos que muitas vezes nós importamos, mas que não são adaptados à realidade 

da cidade. E também algumas condições que aí eu falo de humanização, por exemplo o apagão. 

Muitas pessoas as catracas param, e existe um volume grande de gente. Numa catástrofe ou 

num fogo, como é a saída dessas BRTs, como é que é feito essas estruturas, porque às vezes a 



  

gente copia modelos, mas modelos de lugares que tem climas temperados e que tem outra 

realidade. E o terceiro ponto é a questão do programa de educação no trânsito, a gente vê tudo 

isso, a pessoa que vai sair do carro e da motocicleta, ou ela vai para a bicicleta ou ela vai ser 

pedestre. Se a gente não tiver um programa de educação que mude o comportamento, a gente 

só vai transferir o comportamento para outro tipo de condutor, ou pedestre não é condutor, mas 

vai se repetir os mesmos problemas que a gente tem, vai se repetir com o ciclista. Então, se não 

houver um programa, e com o pedestre também, porque se vai aumentar, e hoje nós temos a 

maior mortalidade nossa é pedestre e motociclista, e motociclistas atropelando pedestres. A 

gente tem, é a nossa maior mortalidade hoje, então se a gente não tiver aqui dentro desse 

escopo um programa de educação no trânsito, nós não vamos mudar o comportamento sendo 

ciclista nem sendo pedestre não, então são esses pontos que eu acho que é só como gestão pra 

que se agregue e se pense uma dimensão maior desse programa de educação de trânsito, que 

se quisermos uma cidade diferenciada, eu não vejo como não ter um programa de educação no 

trânsito robusto e que pense vários níveis, não só no nível da escola, mas hoje, aqueles que 

estão no trânsito, seja ciclista, motociclista, condutor, e também aquele que conduz ônibus, 

porque a gente também tem vários problemas com ônibus, a gente tem um elevado índice de 

acidentes com queda e muitos deles dentro dos próprios ônibus, então a gente precisa pensar 

nisso também. [2h 01m 21s] 

 

Cesar Cavalcanti 

 

[2h 01m 40s] Boa tarde, nós estamos aqui discutindo uma questão muito importante para as 

cidades de médio e grande porte do Brasil. As populações dessas cidades se mostram 

completamente perplexas com relação às soluções que são possíveis para modificar as 

condições de mobilidade que nós encontramos hoje nessas cidades. Essa perplexidade resulta 

de um fato inequívoco, que é a importância da mobilidade para o próprio funcionamento da 

cidade. Lembremos que a mobilidade implica na maior parte da população da cidade 

dependendo dessa mobilidade, na maior parte dos dias da semana, então nesse aspecto ela se 

torna até mais importante do que a saúde, porque a saúde está cuidando num determinado 

momento de apenas 8, 10, 12% da população da cidade, enquanto que a mobilidade está tendo 

que lidar com um problema que é diário e que é quase da totalidade da população da cidade. 

Então, dentro dessa perplexidade, o que a gente encontra muitas vezes é a ignorância ou o 

esquecimento de alguns pontos fundamentais que vão nortear as soluções mais adequadas, não 

são as melhores, eu tenho medo dessa palavra, mas são as mais adequadas aquelas que são 

cabíveis dentro do quadro de circunstâncias econômicas, sociais e ambientais que cada cidade 

apresenta. Esses pontos são digamos definidores das características básicas de cada cidade, 

mas eles podem também ser universalizados porque eles se encontram presentes nas 

condições que caracterizam a mobilidade das cidades em geral, ou seja, no caso do Recife nós 

estamos tratando de uma cidade pobre, uma cidade que tem despesas alternativas muito mais 

importantes para gastar os seus parcos recursos. Nós temos a importância da voracidade no 

consumo do espaço urbano pelo automóvel individual, e esses dois aspectos, bastam esses dois 

para caracterizar o rumo que a cidade deve seguir para encontrar soluções adequadas a sua 

mobilidade. Eu acho que os discursos de alguns que me antecederam criticaram a elaboração 

do plano, não contribuem em nada para a solução, pelo contrário, eles desestimulam a 



  

realização de um plano que está sendo feito com muito carinho, com muita dedicação, com 

muita competência, que está chamando a atenção dos centros mais adiantados do país. Eu acho 

que o que nós devemos buscar é a compreensão que nós verificamos na coletiva de imprensa 

que foi dada ontem aqui na prefeitura, e por uma vez assim, eu acho que rara na minha pequena 

experiência de quase 60 anos de profissional da área, a imprensa absorveu a mensagem que foi 

essa que os senhores viram hoje, desse novo plano que está sendo proposto, e estampou num 

dos jornais, e eu vou mostrar aqui para os senhores, aquilo que é a síntese do que nós estamos 

buscando com esse novo plano, independente dessas críticas ou dessas opiniões que realmente 

contribuem só para desestimular, e não para resolver a questão. Essa é a manchete que 

representa o entendimento da imprensa do Recife com relação ao movo plano, e é essa 

mensagem que eu deixo para os senhores aqui. Boa tarde. [2h 05m 58s] 

 

Leta Vieira (Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente) 

 

[2h 06m 11s] Olá, eu queria antes de qualquer coisa parabenizar o Plano de Mobilidade, a gente 

fez uma análise conjunta sobre ele, a Secretaria de Meio Ambiente tem participado, eu vi várias 

pessoas falando sobre a questão do meio ambiente, e eu queria compartilhar então uma questão 

fundamental, que é nós hoje temos inventariado as nossas emissões de gás do efeito estufa 

desde 2012, e invariavelmente mais de 50%, quase 60% desses gases são gerados pelo 

transporte, e a maior parte dele é gerado pelos automóveis. Quando a cidade se propõe a fazer 

um Plano de Mobilidade desse porte, aonde eu acho que é importante salientar que é priorização 

máxima ao transporte público e ao transporte ativo, isso é uma mudança de paradigma, um 

desafio enorme, e que a gente precisa abraçar ele. Quando a gente fala em 76 km de ciclovia, a 

gente não tem 20, nós temos 42 por enquanto, e infelizmente é muito pouco, bom, no nosso 

plano de redução de gases do efeito estufa a gente tem a previsão de 76 km, não é esse o valor 

que você está dando mas eu não vou entrar nesse debate, a gente está, eu acho que é 

importante a gente perceber que há um movimento forte dentro da prefeitura junto com a 

sociedade, junto com diversos setores da sociedade em busca de uma mudança de paradigma, 

e eu acho que abraçar isso é muito importante. É claro que diversas críticas e colocações que 

foram feitas aqui são fundamentais para o plano ter mais força, ter mais consistência, e ter mais 

capacidade de atingir o seu objetivo. Mas enfim, eu queria só parabenizar, excelente. [2h 08m 

06s] 

 

Antônio Alexandre  

Secretário de Planejamento Urbano 

 

[2h 08m 07s] Obrigado Leta, bom, algumas questões que foram apresentadas aqui foram 

identificadas aqui por Sideney e pela mesa aqui como algumas questões que precisavam ter um 

breve esclarecimento, apenas porque pelo tempo e pelas condições assim, não puderam ser 

abordadas talvez com a extensão que alguns temas mereciam, então eu pediria para 

rapidamente Sideney, ver alguns pontos que você destacou que precisariam só ser esclarecidos, 

já que a gente não vai reabrir o debate, porque cada tema desse já merece por si só um debate, 

mas algumas questões foram apresentadas também, e eu queria também fazer alguns 



  

comentários aqui em relação a algumas questões, mas muito rapidamente. Por favor, Sideney. 

[2h 08m 48s] 

 

 

ESCLARECIMENTOS: 

 

Sideney Schreiner 

Coordenador Técnico do Plano de Mobilidade, Instituto Pelópidas Silveira 

 

[2h 08m 52s] Bom, eu estou achando bastante interessante, eu acho que é a primeira vez que a 

gente tem uma discussão dessa, em que as contribuições são bem mais do que pedidos de 

esclarecimento sobre o que a gente estava falando, então eu acho que é uma coisa bem mais 

em termos de conteúdo, de proposições, e inclusive se ver atendido algumas discussões 

anteriores que eu acho que isso foi uma preocupação nossa desde o princípio, só tem alguns 

pontos que eu gostaria de salientar, falando com relação também ao seguinte, essa é a segunda 

audiência pública de um processo que já vem acontecendo a muito tempo e talvez na 

disponibilização do material, que nós disponibilizamos o texto específico dessa discussão, talvez 

tivesse sido interessante a gente colocar um consolidado do que tinha antes e talvez um texto 

sobre o que vinha depois, porque eu percebi que alguns comentários estão cobrando agora algo 

que já veio antes e pedindo para aparecer agora algo que a gente está prevendo depois, então 

eu vou tentar só esclarecer esses pontos. Eu não vou falar o nome tá, eu vou ponto por ponto 

aqui que eu marquei. Primeiro, a questão da inserção metropolitana, eu acho que a gente desde 

o princípio tem uma preocupação com isso, já debatemos as limitações do Plano de Mobilidade 

que tem que ser municipal, e a gente tem tentado trazer a discussão da mobilidade 

metropolitana já desde o princípio principalmente trazendo o Grande Recife e a CBTU pra 

conversar, pra desenvolver esse plano em parceria já desde o início, muito provavelmente 

algumas definições que serão feitas para o Recife serão adotadas por essas empresas para o 

restante da região metropolitana. Então, de uma certa forma a gente está debatendo coisas que 

vão repercutir nas outras cidades. Isso de uma certa forma vai ser discutida no plano, inclusive 

quando a gente faz as proposições, principalmente de transporte público, que tem um impacto 

metropolitano muito grande, a gente faz estudos de projeção de demanda para o futuro não só 

para o município, mas para a região metropolitana como um todo. A questão de dados eu acho 

que foi uma chamada ali, já foi uma chamada de atenção bastante interessante, a nossa 

pesquisa OD todo mundo sabe, o nosso menino dos olhos e acabou talvez por ser tratado com 

tanta importância a gente acabou não botando aqui. De uma forma mais específica eu acho que 

a gente precisa trazer isso realmente, e os outros indicadores também. Eu acho que a questão 

de legislações existentes que a gente não repete aqui, é uma coisa que vem aparecendo em 

vários pontos de discussão, num certo momento a gente chegou à conclusão de que a gente não 

deveria ficar repetindo lei dentro do plano, porque você fazer uma lei pra dizer que tem que 

obedecer a lei é um negócio meio complicado de se trabalhar, mas eu acho que a gente pode 

fazer um debate a mais sobre isso. A questão da segurança, debatemos a questão da segurança 

desde o início das discussões, existe um limite do que a gente pode fazer em prol de segurança 

dentro de um Plano de Mobilidade, o que mais impacta nas questões de segurança hoje é 

economia, é educação, então a gente tem algumas proposições que estão sendo discutidas, 



  

mas a gente sabe que nada dentro do plano vai resolver o problema de mobilidade e segurança 

da população. Programas, na próxima etapa, que até foi o primeiro slide que eu... passa por 

favor... não sei se vocês viram nesse terceiro bloco, esse primeiro item chama programas de 

ação. É aqui que a gente vai ter as discussões das intervenções físicas de operacionais de 

infraestrutura, é onde a gente vai ter as metas de expansão de infraestrutura, toda a discussão 

de como é que o plano vai funcionar, a gente está trabalhando em cima de 30 programas, a 

gente tem um programa de educação no trânsito, a gente tem um programa de mobilidade 

sustentável, aqui é onde a gente materializa pra valer tudo isso que a gente está agora tratando 

em termos de política, então aguardem só mais um pouquinho que a gente vai poder discutir isso 

com mais detalhes. Apareceu em vários comentários aqui a questão do... eu prefiro chamar de 

vestiário do que banheiro, o lugar pra você tomar um banho e trocar de roupa. A gente traz de 

uma forma mais geral aqui nas políticas a questão da infraestrutura de apoio, que tem que ser 

oferecida principalmente pelos polos geradores de viagem, que afinal de contas são eles que 

estão atraindo um bocado de gente pra lá, então isso naturalmente vai ser um detalhamento 

disso que a gente está propondo aqui. Projetos, tudo que a gente tem trabalhado em termos do 

Plano de Mobilidade a gente está fazendo um processo de divulgação no portal do Plano de 

Mobilidade. Tem uma série de projetos de mobilidade que estão em andamento fora da questão 

do Plano de Mobilidade, a gente está de uma certa forma participando de tudo isso, mas 

realmente existe um problema de dinâmica de gestão, isso extrapola a questão do Plano de 

Mobilidade, mas é uma coisa que eu vou analisar como é que a gente pode dar um empurrão 

inicial através do plano, pelo menos. Houve um comentário sobre a questão da arborização, da 

falta de sombra, eu acho que talvez o que a gente propôs aqui na política seja das ações mais 

enérgicas pra gente realmente trazer uma melhoria da arborização na cidade, a gente dizendo 

que a arborização é parte integrante dos projetos, você não vai poder fazer um projeto de 

infraestrutura sem incluir no projeto e na execução arborização. Isso não é incentivar “ah, vamos 

plantar árvores”, não, isso vai ser analisado, vai ter que fazer parte do projeto, então eu acho que 

isso é um grande passo que a gente vai dar, talvez eu tenha falado isso muito rápido. [2h 15m 

34s] 

 

Antônio Alexandre  

Secretário de Planejamento Urbano 

 

[2h 15m 36s] Obrigado Sideney, olha, só pra não perder a oportunidade, eu acho que cabe só 

um comentário muito rápido, eu garanto e tudo, primeiro, eu queria começar pelo que parece ser 

mais complicado, que foram algumas questões levantadas aqui trazidas por César Martins, da 

Ameciclo. Eu inclusive acho que é extremamente adequado vir uma pessoa aqui trazer uma 

postura que foi apresentada aqui por ele de um ceticismo em relação a algumas questões que 

foram levantadas aqui. Ceticismo em relação tanto à efetividade do que a gente está discutindo 

aqui de um plano, uma política municipal de mobilidade, quanto a efetividade, quanto em relação 

a transparência, que é um outro aspecto fundamental de qualquer política pública, que garanta 

participação social, gestão, na gestão e no controle social, e evidentemente que nós estamos 

tratando de dois aspectos que fazem parte de um processo de evolução, de transformação da 

sociedade, de evolução de uma prática social. Isso diz respeito ao poder público e diz respeito à 

sociedade. Agora uma coisa é certa César, a gente, nós tínhamos o tratamento de todos os 



  

aspectos que são tratados numa política de mobilidade, que tenha essa abrangência e essa 

interdependência, essa multidisciplinaridade, nós tínhamos uma intervenção que era 

fragmentada, ela não estava articulada, não estava integrada dentro de um plano, de uma 

política. E é esse talvez o principal legado na partida que nós podemos ter na discussão de um 

Plano Municipal de Mobilidade que tenha essas dimensões que foram apresentadas aqui, uma 

dimensão da política de mobilidade, a segunda dimensão, diretrizes para políticas setoriais que e 

o objeto dessa audiência, e no último bloco, projetos de intervenções urbanas que vão permitir a 

efetividade de algumas diretrizes e conceitos que estão sendo discutidos aqui. O maior ou menor 

grau em que isso vai transformar a realidade da cidade é um processo social, é um processo 

político, vai depender inclusive da pressão dos atores sociais, do exercício da cidadania, pra que 

essas questões se tornem realidade. Agora uma coisa é certa, na hora que a gente tiver uma 

política em que estabeleça por lei algumas coisas que foram colocadas aqui como por exemplo, 

nenhum projeto de intervenção pode deixar de respeitar tais e tais aspectos, e que a intervenção 

nos diversos aspectos aqui da mobilidade seja na infraestrutura, seja na questão de serviços dos 

modos de mobilidade, tudo isso tem que respeitar diretrizes e princípios sob pena de 

descumprimento de uma lei, então nós estamos dando um passo, um avanço. A questão da 

transparência é a mesma coisa, nós avançamos em muitos aspectos na transparência, mas 

evidentemente a gente precisa aumentar a vigilância e a cobrança para que todas as ações do 

poder público sejam feitas de forma mais aberta e transparente possível, e eu posso garantir 

César, que tem gente dentro das gestões públicas lutando por isso também, ainda bem, tem que 

ser sociedade civil organizada, pessoas e atores do poder público lutando pra gente ir 

aperfeiçoando e isso é um processo, seria uma hipocrisia dizer que de repente vamos sair de 

uma realidade e vamos atravessar um portal e vamos entrar num mundo mágico, não é né, é um 

processo que nós vamos ter que construir, um processo necessariamente político. Eu acho que 

foi muito importante você trazer essas suas preocupações aqui. A segunda, comentário que foi 

dito por Sideney sobre a inserção metropolitana, eu só queria lembrar o seguinte, nós estamos, 

está deflagrado já, um processo coordenado pelo Governo do Estado, de discussão do Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Recife. Isso é uma exigência 

legal do Estatuto da Metrópole, que vai ser o primeiro instrumento de articulação e de integração 

dos 15 municípios agora, eram 14, agora 15 municípios que fazem parte da Região 

Metropolitana do Recife, e que precisa ter no capítulo de mobilidade incorporado essa discussão 

que nós estamos tendo aqui no município, já que nós sabemos que a questão da mobilidade não 

consegue ser resolvida se não na questão metropolitana. Terceiro comentário rapidinho, a 

questão da mobilidade dos morros que foi lembrada aqui, mobilidade nos morros é uma frente 

que está sendo aberta pra que a gente discuta, inclusive nós estamos discutindo até convênios 

com instituições para que nós possamos nos debruçar para uma questão que é poucas vezes 

discutidas gente, e talvez um dos principais desafios que nós temos ainda por ser abordado, que 

é a mobilidade nos morros da cidade. 40% da nossa população mais ou menos mora em áreas 

de morro, e a mobilidade muitas vezes quando nós falamos, muitos dos aspectos aqui se trata 

da parte de planície, a parte plana da cidade, tá certo? E a mobilidade dos morros nos seus 

diferentes aspectos também representa um desafio, nós não tivemos tempo de fazer isso, mas é 

um capítulo à parte que precisa ser avançado e muito, eu gostaria de fazer esse comentário 

porque eu compartilho também, todos nós compartilhamos também da preocupação com esse 

grande desafio. Um outro ponto que foi lembrado e eu estou me referindo somente aos pontos 



  

mias institucionais digamos assim, é a questão da representação de gênero que foi lembrada 

aqui, eu acho que por você né, a questão da representação de gênero, nós temos na discussão 

hoje na revisão do Plano Diretor e evidentemente dentro de todos os outros instrumentos de 

planejamento urbano uma discussão que já está bem presente, e que está sendo inclusive 

merecido esse registro muito capitaneado pela nossa Secretaria Municipal da Mulher, tendo à 

frente Cida Pedrosa, que está também colocando no debate a necessidade de você ter o recorte 

de gênero na discussão da cidade, evidentemente porque as desigualdades, os desequilíbrios 

da cidade tem um recorte, uma dimensão de gênero que precisa ser considerado de forma 

adequada inclusive no que diz respeito à governança e à gestão de todos esses instrumentos. E 

por último, foi colocada aqui uma questão que é muito delicada, que é um debate que inclusive já 

teve até uma abordagem meio enviesada num determinado momento aqui na cidade, que são 

outros instrumentos que precisam ser discutidos na questão da mobilidade que muitas vezes se 

tem um certo receio de tocar, como por exemplo, chega um momento que você tem um 

esgotamento de capacidade das infraestruturas da cidade seja viário, seja de uma oferta de 

meios de transporte, da gente precisar se deslocar nos mesmos horários, passando pelas 

mesmas vias, em horários concentrados, ou seja, a cidade funciona no pico de saturação do 

nosso sistema de mobilidade, em determinado horário da manhã e num determinado horário no 

final da tarde. Em muitos lugares do mundo já se discute, e isso necessariamente precisa 

acontecer, se a cidade pode distribuir, digamos assim, as suas necessidades e as suas 

demandas que implicam em demanda de deslocamento, mais distribuído no decorrer de vida de 

certa forma retirando um pouco essa saturação de infraestruturas e de meios e tudo, essa 

concentração. Todo mundo se desloca entre 7 e 9 horas, e entre 17 e 20, 19 horas. Não precisa 

necessariamente ser assim, em alguns lugares já não se é. Essa é uma discussão com uma 

outra... rodízios, isso é um rodízio também, mas você ter uma gestão dependendo das vias, dos 

horários, dos locais da cidade, uma gestão da pressão desses fluxos, dessas demandas e tudo, 

se fala às vezes de Praga, mas pode ser, uma vez se foi colocada as vezes essa discussão, foi 

uma comoção, mas isso precisa ser debatido na cidade. Uma outra questão, o pedágio urbano, 

em muitos centros urbanos do mundo se estabelece um mecanismo de onerar quem exerce a 

opção de em determinados horários ou determinados locais da cidade ir lá com seu automóvel 

motorizado individual, você onera essa opção para não comprometer infraestruturas e meios que 

estão disponíveis para a coletividade. Esse debate também precisa ser enfrentado, ou seja, é 

importante nesse espaço da audiência pública realmente não dá pra levantar isso tudo, mas 

chegou a hora da sociedade com suas diversas representações enfrentar esse debate, e 

enfrentar esse debate com abertura, de forma democrática, ouvir todos os interesses, todas as 

necessidades, todas as manifestações, pra que nós possamos ter o melhor resultado na 

construção de um Plano de Mobilidade que possa apontar para um futuro melhor, e que a gente 

possa mais na frente de certa forma balancear aí o ceticismo que o nosso amigo César 

apresentou aqui pra todos nós tá certo, gente? Eu gostaria de perguntar se alguém ainda deseja 

nesse finalzinho aí da audiência fazer alguma manifestação apenas por praxe, apesar de que as 

inscrições já se encerraram... [2h 24m 33s] 

 

Participante não identificado 

 



  

[2h 24m 34s] Queria só fazer uma observação nesse pequeno aspecto aí que eu já pensei nisso 

aí, por exemplo, flexionar horário de pegar no trabalho, horário de saída, todo mundo larga no 

mesmo horário, 6 horas. Vamos cortar isso aí, tirar esse padrão, um larga de 4, outro larga de 8, 

pegar num horário todos, isso já é padronizado, todo mundo pega no trabalho de 7 da manhã, de 

7:30, de 8 horas, vamos como o senhor falou aí bem interessante, plausível, parabéns, flexionar 

os horários de entrada e de saída nas empresas, ou seja, uma turma no geral começa de 8, a 

outra pega de 10, tipo, meio dia, ou seja dividir esse tempo. Você vê os ônibus pela manhã 

superlotados, quer dizer, a culpa não são dos ônibus, a culpa é o que? Fluxo de pessoas ao 

mesmo tempo, no mesmo horário como o senhor falou, horário de pico, todo mundo vai. É 

impossível, não há como o Recife ter isso, esse fluxo de pessoas ao mesmo tempo, isso é como 

falou o irmão aí, isso é matemática. Os corpos né irmão, não se ocupam no mesmo tempo, no 

mesmo lugar, isso é física e matemática, ok irmão? Eu só queria fazer essa pequena 

observação. [2h 26m 08s] 

 

Antônio Alexandre  

Secretário de Planejamento Urbano 

 

[2h 26m 09s] Lembrando que apenas apresentei nesse momento algumas provocações de 

outras questões que estão sendo debatidas e que a gente não teve condições de apresentar 

aqui de uma forma mais explícita, porque tem muita coisa ainda pra ser debatida. Daniel também 

pediu um espaço para se colocar. [2h 26m 22s] 

 

Daniel Valença (Ameciclo e Conselho das Cidades) 

 

[2h 26m 23s] Foi, eu falei tão rápido que eu esqueci... a primeira pergunta me surgiu agora, 

surgiu aqui com a gente, que tem alguém da CTTU aí? Que é um local que a gente esbarra 

bastante na hora do planejamento e na hora de colocar em prática algumas políticas públicas 

como o Plano Diretor Cicloviário da cidade, e a gente se esbarra muito nesse espaço em colocar 

em prática as infraestruturas que a gente prometeu, e fazendo um paralelo aqui que César 

puxou um pouco, Fortaleza fez em 3 anos exatamente o Plano Diretor Cicloviário e contratado 

pela mesma empresa, a diferença é que Fortaleza contratou a cidade né, porque eles são 2 

milhões e meio de habitantes, nós somos... (e é 80% da Região Metropolitana, nós aqui somos 

só 40, menos de 40) isso, isso, então a gente contratou aqui via metropolitano, mas acaba que 

não saiu do papel, e mais assim, por poder econômico e tudo mais, Fortaleza e Recife estão aí 

né, Recife quer se dizer o tempo todo o “leão do Nordeste” né, “leão do Norte”, mas não coloca 

isso aí. Bom, então dentro dessa preocupação, como Fernando depois falou eu lembrei, na 

Conferência das Cidades a gente colocou lá, aprovou, eu e Sideney fizemos juntos a emenda, e 

aí eu queria deixar registrado o Plano Diretor Cicloviário né Sideney, sem prejuízo do prazo final, 

pra gente poder conseguir colocar de frente, está lá na Conferência das Cidades, a gente 

construiu junto, então vamos tentar fazer sem prejuízo do prazo final. [2h 27m 58s] 

 

Antônio Alexandre  

Secretário de Planejamento Urbano 

 



  

[2h 27m 59s] Bom, obrigado Daniel, pessoal veja, você quer fazer um comentário final né, pra 

encerrar. [2h 28m 08s] 

 

 

 

Sideney Schreiner  

Coordenador Técnico do Plano de Mobilidade, Instituto Pelópidas Silveira  

 

[2h 28m 09s] Eu só queria reforçar uma questão, a gente discute algumas coisas aqui, mas a 

gente percebe que as discussões aqui são só um pedacinho não só da amplitude das 

discussões, mas também do detalhamento de cada uma, então é muito importante que todo 

mundo que deu uma contribuição fazer, entre no portal do Plano de Mobilidade, lá tem um canal 

específico para se fazer contribuição, façam uma contribuição com todo o detalhamento que 

você quiser fazer lá, porque aí a gente consegue levar em consideração na hora de desenvolver 

isso. Tenho algumas testemunhas aqui de que nós estamos efetivamente trazendo as 

contribuições para dentro do processo tá, tudo depende do recurso. Então é muito importante 

que vocês façam essas contribuições principalmente dentro do prazo estabelecido, pra gente 

conseguir efetivamente trazer isso, aproveitar isso, transformar isso em modificação dentro da 

proposta. Desde o princípio a gente vem recebendo algumas contribuições dos usuários, o que 

foi possível sistematizar a gente já trouxe pra essas discussões que houveram, tem muita coisa 

que vai aparecer na próxima etapa que são as partes de intervenção mesmo, mas se não fizer a 

contribuição pelo canal correto, se não detalhar o que você está querendo dizer, fica muito difícil 

da gente conseguir aproveitar a contribuição. Então é muito importante, entre lá e faça a sua 

contribuição através do portal. Obrigado. [2h 29m 39s] 

 

Participante não identificado 

 

[2h 29m 43s] Gente boa tarde, eu pedi para dar uma palavrinha aqui final, algumas 

considerações aí importantes eu acho, até numa perspectiva de próximos passos. O professor 

Leonardo fez uma pergunta que a gente tem se feito em todo o processo nosso de pensar a 

cidade, seja na perspectiva da mobilidade, de outras questões, qual é a cidade que a gente quer 

para o futuro. O professor César colocou a questão da mobilidade que ela todo dia atinge quase 

que a totalidade da população, então é o quanto que isso é importante. A gente tem procurado 

fazer essa discussão no Plano de Mobilidade de forma mais ampla e democrática e transparente 

possível, e a gente está aqui hoje numa audiência pública com um conjunto de pessoas 

interessadas, mas naturalmente assim, é um conjunto muito pequeno diante do universo de 

pessoas que são atingidas pelos problemas né, pelas deficiências da mobilidade no dia a dia, e 

de certa forma encontrando muita convergência do ponto de vista do que é preciso fazer. Mas a 

gente vai encontrar uma dificuldade muito grande, os jornais entenderam a mensagem, e 

transmitiram o cerne do que é a proposta do Plano de Mobilidade, a gente precisa ter uma 

mobilização, um engajamento maior nesse processo de discussão pra que a gente consiga de 

fato fazer com que esse plano se materialize ao final, porque ele vai passar ainda por um 

processo naturalmente de discussão na Câmara dos Vereadores, e é importante que haja esse 

engajamento por parte da academia, por parte dos movimentos e tudo o mais, no sentido que a 



  

gente consiga concretizá-lo, porque a grande questão que a gente vive é a questão da 

necessidade da mudança do paradigma, como o professor Leonardo colocou, é uma questão de 

matemática, não dá pra ser de outra forma, então a gente realmente precisa se reinventar, 

entender que cada um de nós contribui de alguma forma com o problema, entender como é que 

a gente pode encontrar solução pra ele, tá bom? Obrigado. [2h 32m 05s]  

Antônio Alexandre  

 

[2h 32m 30s] Nós pretendemos assim, existe uma parte César, inclusive essa é uma 

preocupação, existe um debate, uma discussão um pouco mais técnica do volume de conteúdos 

e tudo, mas certamente nós vamos ter que ter um espaço pra uma manifestação de 

posicionamentos inclusive que não apareceram aqui nessa audiência, e que é importante que 

estejam presentes no debate. Às vezes a gente tem assim, isso que João comentou aqui a gente 

tem a sensação às vezes de que na média aqui a gente tem uma posição, uma abordagem 

digamos assim muito comum, muito parecida nessas questões, mas a sociedade não é toda 

assim, e a gente precisa abrir esse debate mesmo, nós vimos o que está acontecendo, a gente 

tem que reconhecer que a sociedade é plural, ela é diversa, então a gente tem que trazer a 

divergência pra o debate também né, não só a convergência pra poder produzir digamos assim 

as abordagens necessárias. Bom pessoa, nós estamos apenas vivendo uma etapa do processo, 

que é essa audiência pública que está relacionada com como foi dito aqui, uma segunda parte 

de um documento que deve vir a se transformar numa proposição de legislação pra questão da 

mobilidade, nós ainda vamos ter um debate relacionado com os projetos e as intervenções que 

precisam acontecer na cidade, questão de formas de financiamento, ou seja, o debate está 

aberto, ele está num processo, e é preciso como João falou, que a gente realmente inclusive até 

mobilize outras pessoas, outros atores, outras instituições, pra que a gente possa ter um debate 

realmente qualificado e consiga extrair o melhor possível dentro desse processo. Eu quero 

aproveitar a oportunidade e agradecer a todos e a todas, hoje o dia como foi falado aqui, o dia 

também acabou não sendo um dia tão interessante por conta da semana, existe toda uma 

desmobilização, um outro tipo de mobilização que é a semana santa, mas a gente não poderia 

deixar escapar essa oportunidade, temos um cronograma aí, vamos ver se nas próximas 

oportunidades a gente vê um horário, data e local que possa permitir mais participação. 

Dependendo do local e dependendo da situação às vezes a noite, num local mais fácil da 

população chegar, mas a gente vai ver isso, depois a gente divulga isso. Veja, quem quiser 

acompanhar o passo a passo desse plano, tem um portal chamado 

planodemobilidade.recife.pe.gov.br, ele tem inclusive todos os eventos, todos os registros. O que 

aconteceu aqui vai ter um material, vai ter a relação, vai ter tudo pra você acompanhar o passo a 

passo, tá certo? Agradeço a presença. [2h 35m 00s]  

 

Sideney Schreiner  

 

[2h 35m 02s] Lá no portal, assim como tem uma caixinha pra você fazer as suas contribuições, 

tem uma caixinha pra você se inscrever, você vai lá, coloca suas informações, e-mail e telefone, 

toda vez que gente fizer qualquer alteração no portal, ou a gente for marcar algum evento, 

qualquer coisa em relação ao Plano de Mobilidade, a gente dispara um e-mail, então se cadastra 

lá que você vai ficar sabendo. [2h 35m 23s] 



  

 

Antônio Alexandre  

 

[2h 35m 24s] Bem pessoal, obrigado pela presença, tenham todos uma boa noite, boa semana 

santa, uma boa páscoa, e até o próximo capítulo da nossa luta. Até mais, obrigado. [2h 35m 34s] 


