
Plano de Mobilidade 
de Sobral

Conheça o Plano de Mobilidade Urbana!



O que é
 mobilidade

urbana?

Os cidadãos realizam suas atividades cotidianas (trabalhar, 

estudar, ir aos bancos, ao comércio, lazer) em diferentes 

lugares da cidade. Para satisfazer estas necessidades 

precisamos de um sistema que facilite o nosso ir e vir, nas

diferentes zonas da cidade da forma mais eficiente possível.

O que é
 plano de

mobilidade?

Trata-se de um instrumento de planejamento urbano instituído 

 pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei nº 12.587/2012. 

A lei apresenta um conjunto de princípios e diretrizes

que orientam as ações públicas de mobilidade e estabelece 

que os municípios com mais de 20.000 habitantes deverão

realizar os seus planos de mobilidade até abril de 2018.  

Qual do
obje�vo do
 plano de 

mobilidade?

Elaboração do plano de mobilidade de Sobral:

O plano de Mobilidade Urbana de Sobral foi elaborado durante 14 meses e contou

c om a participação de técnicos em mobilidade, técnicos da Prefeitura de Sobral e

sociedade civil. A elaboração do plano foi realizada em quatro etapas de trabalho,

conforme abaixo demonstrado. Ao final das etapas 1, 2 e 3, foram realizadas 

audiência públicas para inclusão da sociedade civil no processo.

 

 

Propor orientações que favoreçam o deslocamento de bens e 

pessoas nas cidade conseguindo as interações dos aspectos 

da sustentabilidade (ambientais, sociais econômicas). A

elaboração é embasada pela análise da mobilidade atual e 

a projeção do desenvolvimento urbano futuro. Sua vigência é 

de dez anos, podendo ser revisado durante este período. 

Frota Divisão 
Modal

Composição
Forta

32%

32%

21%

12%

3%

27%

50%

23%

Sobral é uma cidade com uma estrutura de mobilidade prioritariamente radial, ou 
seja, a maioria dos deslocamentos ocorrem do centro para os bairros e vice-versa, 
representado pelo mapa abaixo, onde as linhas laranjas indicam para onde as pessoas 
se deslocam e suas espessuras indicam a maior quan�dade de deslocamentos.

veículos

veículos para cada 1.000

habitante

81.683
432,25



• Criar eixos de conexão de pedestres entre os diferentes-

bairros do município, com condições mínimas de conforto

e segurança;

• Melhorar as condições das calçadas no conjunto da cidade;

•   Melhorar as condições das travessias de pedestres 
faixas de pedestre);

os pedestres nas zonas de maior concentração e com maior vulnerabilidade  

para estes (escolas ou centros de saúde);

•   Alcançar a meta de zero acidentes envolvendo os pedestres;

•   Estruturar uma rede cicloviária com ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas;

•   Criar estacionamentos de bicicletas em pontos geradores de tráfego;

•   Promover campanhas de incentivo ao uso da bicicleta.

•  Garantir, de forma prioritária, condições adequadas para   

•  Racionalizar o uso do veículo privado e ordenar os espaços 

dedicados a este modal em algumas zonas da cidade;

•  Propor um novo esquema de circulação de veículos na cida -

de, que minimize os pontos de conflito e melhore a capacidade 

das vias, especialmente nos cruzamentos. Esta solução tam-

bém permite ganhar espaço para outros usuários da via pública 

•   Reorganizar o estacionamento em determinadas áreas da cidade a fim de alcançar 

uma política coerente com a mobilidade sustentável;

•   Alcançar a meta de zero acidentes;

como os pedestres ou bicicletas;



1- Recomendações ao planejamento urbano e territorial

2- Padrões para o desenho das calçadas

3- Fomentar centralidades de bairros

4- Hierarquização viária

5- Criação de uma centralidade Mul�modal Regional

 Propostas - Planejamento Urbano

Faixa de serviço: Local des�nado à 
arborização, infraestrutura e 
mobiliário urbano que assegurem 
a acessibilidade de pessoas com 
d e fi c i ê n c i a  o u  m o b i l i d a d e 
r e d u z i d a .  L a r g u ra  m í n i m a 
aconselhável: 0,80 metros.

Fomentar Centralidades de Bairros





Bicicleta Compartilhada

Terminal - Universidade
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