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1. RESUMO 

Mobilidade vem sendo um dos temas mais discutidos no cenário nacional. Em 

Ribeirão Preto, interior de São Paulo, foi aprovado um projeto do Governo Federal 

por meio do Ministério das Cidades para o financiamento do projeto PAC II – 

Mobilidade Médias Cidades. O projeto aprovado contempla investimentos para 

ampliações de alguns eixos viários da cidade, gerando novos corredores de ônibus, 

calçadas acessíveis, ciclovias e algumas obras como viadutos e pontes. Diante 

disso há a necessidade de reestruturar os espaços urbanos para que a população 

receba este projeto com total acessibilidade. 

Está pesquisa contemplará a identificar as localidades com maior fluxo de 

pessoas e o mapeamento da situação atual dos equipamentos urbanos existentes 

de saúde e educação. O eixo principal do PAC II tem como objetivo facilitar a 

mobilidade das pessoas, com qualidade, e também o acesso aos equipamentos de 

uso coletivo da cidade. 

Após checar, analisar e catalogar todos os equipamentos existentes no 

entorno dos eixos do PAC, será feito um levantamento com base em pesquisas 

técnicas e teóricas para ver quais as necessidades de acessibilidade de cada local 

para que o projeto seja executado conforme as demandas da área e de acordo com 

os equipamentos de uso coletivo predominante nos locais analisado. 

2. INTRODUÇÃO 

Em Ribeirão Preto, a mobilidade urbana atualmente vem sendo um dos 

maiores problemas da cidade e, por isso, é preciso repensar a circulação de 

veículos e de pessoas e, o seu desenho urbano. O sistema de transporte nesta 

cidade é centrado somente em ônibus coletivo e em veículos particulares, deixando 

defasado os modais não motorizados. 

O Governo Federal lançou em 2012 o programa PAC II – Mobilidade Médias 

Cidades, onde serão beneficiadas cidades que tenham entre 200 e 700 mil 

habitantes. O Valor total investido em Ribeirão Preto, será subdividido em várias 

áreas, e com todas essas intervenções, a cidade precisará implantar equipamentos 

que atenda a população que passará a circular nesses locais. A intenção do projeto 



é fazer com que se utilize mais o transporte coletivo, e que a mobilidade fique 

eficiente e acessível. 

É de grande importância ressaltar que a pesquisa irá se referir à mobilidade 

não motorizada, e na análise do percurso de acesso aos equipamentos próximos 

aos eixos do PAC II, sendo assim, os já existentes serão adaptados e reorganizados 

para que toda essa reforma solucione o problema de mobilidade, e que atenda à 

todos os cidadãos. 

O mapeamento dos equipamentos que atenderá essa grande demanda é de 

grande importância para checar as problemáticas da mobilidade não motorizada que 

se encontra ao descer do transporte coletivo levando em consideração que os 

equipamentos serão articulados com os eixos do PAC. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral é realizar o mapeamento em um raio de 500 metros do 

entorno dos eixos do PAC e nele verificar quais as dificuldades encontradas pelos 

usuários na acessibilidade aos equipamentos urbanos próximo a estes eixos. O 

mapeamento consiste na análise dos percursos que o pedestre realiza com base em 

fundamentos técnicos e teóricos, realizando assim um desfecho que o qualificará, 

verificando os níveis de sua acessibilidade, tanto para as pessoas com deficiência 

como para as com mobilidade reduzida. 

4. METODOLOGIAS 

Para a realização desta pesquisa serão consultados livros de referência sobre 

acessibilidade e de desenho urbano, assim como de reestruturação urbana. Serão, 

também, utilizados os conceitos das normas de acessibilidade da ABNT, em 

especial a NBR 9050, a legislação em vigor e o plano proposto para mobilidade de 

Ribeirão Preto. 

O Plano Diretor da cidade de Ribeirão Preto será outra fonte importante a ser 

pesquisada, pois nele há conceitos e diretrizes que dizem como o desenvolvimento 

da mobilidade da cidade acontecerá nos próximos anos e com se darão os 

investimentos em equipamentos urbanos, além das demais políticas públicas de 

habitação, saneamento e implantação dos equipamentos sociais. 



Utilizar-se á, ainda, de seminários e reportagens de revistas e jornais que 

apontam problemas da mobilidade cidade, em todos os seus níveis, além de 

pesquisas empíricas para desenvolver a questão do projeto como fotografias para 

leitura e estudos de campo em diversos horários para entender seu funcionamento e 

as dificuldades encontradas pelas demandas locais. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A aprovação do projeto do PAC para Ribeirão Preto, fez com que houvesse a 

necessidade de uma análise de acessibilidade das rotas que dão acesso aos 

equipamentos urbanos a partir dos eixos do projeto. A pesquisa constitui no 

levantamento e análise de todo o material teórico de cada assunto abordado durante 

todo o processo, e após o termino da parte teórica, com base em legislações 

pertinentes e pesquisas de campo será desenvolvida uma análise da acessibilidade 

das rotas de acesso aos equipamentos qualificando-as e apontando quais 

intervenções deverão ser tomadas para maior eficácia do projeto. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa encontra-se em fase de desenvolvimento do estudo de casos, e 

está sendo feita a análise de outros projetos que foram desenvolvidos no Brasil e 

exterior, que possuem relevância e acrescentará de maneira relevante em minha 

pesquisa, pois fará com que eu análise com maior rigidez as situações que serão 

encontradas ao realizar as pesquisas em campo. 
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