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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE PDUI - RMC  

 

 

Data: 21/02/2018 

 

Início: 9h30min 

 

AGEMCAMP – CATI – CAMPINAS  

 

   

PAUTA 

 I - Expediente:  

1. Informes gerais  

 

II - Ordem do dia:  

 

1. Apresentação do Plano de Mobilidade de Campinas – Secretaria Municipal de Transportes da Prefeitura de 

Campinas;  

 

2. Apresentação da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de 

Campinas: 

 

a. Reconecta RMC; 

b. Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa; 

 

3. Outros assuntos.  

 

 

Participantes: 

EMPLASA 

Maria Ligia Wertheimer 

Cláudia Helena Leite 

Eloisa Rolim  

Eugênio Senese Neto 

EMDEC 
João Gaido 

André Aranha Ribeiro 

UNICAMP  José Marcos P. Cunha  



                                                                

2 
 

Aline M.Migliori 

Leonardo Rodrigues Porto 

Americana  Antônio Cândido De Nadai   

Campinas 

Carolina Baracat Lazinho  

Daniela Zacardi Camargo 

Gabriel Neves  

Ana Paula Pellegrino 

Ângela Cruz Guiarão 

Engenheiro Coelho  João Carlos Coelho 

Holambra Petrus B. Well 

Hortolândia 

Patrícia Reis C. Camargo 

Bárbara Lopes da Silveira 

Ricardo P. Barbosa  

Indaiatuba Marcelo F. Soubhia  

Itatiba  Jorge Nicolau  

 Cid Camargo  

Morungaba Luiza Cieinoeri 

Nova Odessa Joacir Florêncio 

Pedreira Luciano Dalto Vieira de Godoi 

Vinhedo Eduardo Galasso  

Agemcamp 

Ester Viana  

Carmen T. A. Elias 

Viviane Moreira  

Sérgio Machado 

Ellen Seabra 
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1. Informes gerais  

 

Após agradecimentos, o Sr. Sergio Machado informou da mudança na Presidência do Conselho de 

Desenvolvimento da RMC. A seguir, foi passada a palavra ao Sr. João Gaido, Diretor de Planejamento e Projeto da 

EMDEC, que discorreu sobre Mobilidade Urbana, Polo de Campinas, implantação do Plano Viário, bem como da 

base de dados que foi utilizada para o Projeto. Nesse sentido, foi levantada a questão se haviam sido considerados 

os fluxos dos diversos modais. Em resposta, o Sr. João Gaido informou que todos os fluxos seriam considerados, e 

de que todos os pontos críticos formam a base do projeto. 

 

II - Ordem do dia:  

 

2.1 Apresentação do “Plano de Viário de Campinas” – EMDEC / SETRANSP - Prefeitura Municipal de Campinas – 

Sr. André Aranha Ribeiro, coordenador técnico do plano. 

 

Importante: Tendo em vista sua extensão, a AGEMCAMP elaborou uma versão resumida dos temas discutidos, o 

arquivo na integra pode ser obtido por meio do site da EMDEC. 

 

(http://www.emdec.com.br/eficiente/sites/portalemdec/pt-br/site.php?secao=mobilidade-urbana ). 

Ou http://www.emdec.com.br/eficiente/repositorio/1SiteNovo/2017/16433.pdf 
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O Plano de Viário de Campinas, elaborado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas 

(EMDEC),  sociedade de economia mista ligada à Secretaria de Transportes, em parceria com a Secretaría de  

Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Campinas, visa estabeler as diretrizes para o 

investimento em mobilidade sustentável para os próximos 25 anos, entre outras ferramentas, através da construção 

de um modelo computacional que reproduz o comportamento das demandas de todos os modais de transportes 

agrupados em individuais e coletivos. Nesse sentido, a inclusão do conceito DOTS (Desenvolvimento Orientado 

pelo Transporte Sustentável) tem como objetivo a inversão da tendência atual de crescimento acentuado da 

mobilidade individual motorizada, para uma perspectiva de mobilidade sustentável. 
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Dentre os pontos discutidos, podemos citar em especial, a necessidade de adaptação dos transportes ao novo 

perfil da sociedade e aos novos paradigmas tecnológicos. Os dados  sugerem importantes  mudanças, tais como: 

diminuição dos deslocamentos por motivo de escola, maior utlização do transporte individual motorizado, entre 

outros que indicam um envelhecimento da população; outro destaque apontado, nesta fase de diagnóstico do plano, 

são as correções dos pontos criticos do trânsito, que são em sua maioria derivados do modelo de urbanização 

dispersa, com baixas densidades de ocupação e alta especialização na tipologia de usos do solo, modelo que torna 

a mobilidade ativa e o transporte coletivo pouco atrativos. 

Em relação aos eixos ferroviários, os municípios informaram que vem enfrentando dificuldades. Há uma 

pequena geração de benefícios em detrimento dos muitos problemas gerados, com destaque para os acidentes.   

Em termos de ciclovias, constata-se que a infraestrutura ainda é escassa quantidade e não configura uma rede, 

apesar dos esforços municipais. 

Os municipios de Sumaré e Hortolândia demonstraram preocupação quanto ao transporte interligando os dois 

municipios tendo em vista a necessidade de passar por Campinas. 

Outro assunto de destaque, foi o questionamento sobre a possibilidade do plano não garantir a mudança nos 

padrões rádio-concêntricos de deslocamentos, que reduzem o aproveitamento da infraestrutura e encarecem os 

serviços. O Sr. André esclareceu que o o Plano está em sua fase de diagnóstico, e o que foi apresentado é o retrato 

da realidade atual, permitindo identificar qual é a distância que existe para a realidade que se pretende. Agora, é 

partir do diagnóstico destes pontos críticos, porém baseado nos princípios do DOTS, que as diretrizes do Plano 

Viário serão construídas. 

 

2.1  Apresentação dos trabalhos realizados pelo ICLEI Brasil, AGEMCAMP, Prefeituras Municipais da 

RMC e a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de 

Campinas - Dr.ª Ângela Cruz Durão, Diretora do Verde e do Desenvolvimento Sustentável. 
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2.2  Na sequência, apresentação sobre o Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa – Sr. Gabriel Dias 

Mangolini Neves, Engenheiro Ambiental.  
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Quanto ao Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa foi observado pelo Sr. Gabriel a necessidade 

de uma efetiva participação dos municípios nas metas para redução da emissão de gases. Não se pode ater somente 

o problema nas esferas estaduais e federal. Discutidas também questões como crise hídrica, problema alarmante 

que evidencia a necessidade de discussão. 

E, por fim, que o encontro foi considerado extremamente positivo em seus diversos aspectos pelos 

participantes. Nada mais a acrescentar, foi dada por encerrada a referida Reunião.   

 

SÉRGIO MACHADO FERREIRA 
Assessor Técnico VI - AGEMCAMP 

 
Campinas, 2 de fevereiro de 2018. 


