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Plano de Mobilidade Urbana de Mogi Mirim
O Plano de Mobilidade Urbana – PlanMob tem como principio promover o desenvolvimento urbano 
para que a cidade seja acessível a todos os seus cidadãos, de forma transparente e democrática, 
que propicie transporte seguro, trânsito amigável e boa qualidade dos espaços públicos. 
O presente questionário foi elaborado com o intuito de ampliar a participação da sociedade na 
definição do plano de mobilidade urbana de Mogi Mirim, fazendo com que cada cidadão possa 
opinar sobre as prioridades das políticas públicas para melhorar a qualidade dos deslocamentos na 
cidade.  
A utilização da internet é feita para ampliar o acesso, portanto, a cada pergunta respondida, você 
estará dando um voto ou opinião que será levado em conta na formulação da versão final do plano, 
que será posteriormente votado pela Câmara Municipal. 
Mesmo que você esteja respondendo a esse questionário, fique atento a outras formas de 
participação. Divulgue para seus amigos e conhecidos, pois a finalidade é que todos participem. 
Agradecemos sua participação.

Secretaria de Planejamento Urbano

* Required

1. Email address *

Skip to question 1.

Parte 1: conhecendo o usuário
Nesta primeira parte, queremos te conhecer melhor. Todas as suas respostas serão utilizadas 
somente para fins de pesquisa e são consideradas informações confidenciais. 

2. Qual o seu nome? *

3. 2) Qual a sua idade: *
Mark only one oval.

 Até 17 anos

 De 18 a 24 anos

 De 25 a 40 anos

 De 41 a 60 anos

 Acima de 60 anos

4. 3) Identidade de gênero
Mark only one oval.

 Masculino

 Feminino

 Other: 
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5. 4) Portador de deficiência ou mobilidade reduzida?
Mark only one oval.

 Sim

 Não

6. 5) Você é morador de Mogi Mirim? *
Mark only one oval.

 SIm

 Não, mas estudo em Mogi Mirim

 Não, mas trabalho em Mogi Mirim

 Não, mas estudo e trabalho em Mogi Mirim

 Other: 

7. 6) Em qual bairro de Mogi Mirim você reside?

Se você não mora em Mogi Mirim, responda as questões 7 a 10

8. 7) Em qual cidade você reside?

9. 8) Qual meio de transporte você utiliza para vir a Mogi Mirim
Mark only one oval.

 Carro

 Moto

 Ônibus

 Other: 

10. 9) Quando você está em Mogi Mirim, qual meio de transporte utiliza para se locomover?
Mark only one oval.

 A pé

 Bicicleta

 Carro

 Moto própria

 Ônibus

 Van

 Carona

 Taxi/Uber

11. 10) Quais são as principais atividades que
você faz em Mogi Mirim?

Um pouco mais sobre você
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12. 11) Frequenta escola?
Mark only one oval.

 Sim

 Não

 Prefere não informar

13. 12) Qual o último ciclo de estudos que você concluiu?
Mark only one oval.

 Nunca Estudou

 Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano)

 Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano)

 Ensino Médio

 Superior

 Supletivo fundamental (1º grau)

 Supletivo médio (2º grau)

 Prefere não informar

14. 13) Qual sua situação de trabalho?
Mark only one oval.

 Trabalha fora de casa

 Trabalha com os afazeres domésticos

 Não trabalha, mas procura emprego

 Não trabalha, porque é estudante

 Não trabalha por outros motivos

 Prefere não informar

15. 14) Local onde trabalha
Mark only one oval.

 No próprio domicílio

 No mesmo bairro ou loteamento onde reside

 No centro de Mogi Mirim

 No município de Mogi Mirim

 Em outro município

 Sem local fixo

 Prefere não informar
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16. 15) Fonte da renda
Mark only one oval.

 Não Tem

 Assalariado do setor público

 Assalariado do setor privado com carteira assinada

 Assalariado do setor privado sem carteira assinada

 Empregador ou dono de negócio familiar

 Empregado doméstico com carteira assinada

 Empregado doméstico sem carteira assinada

 Autônomo

 Aposentado

 Bico

 Prefere não informar

17. 16) Qual sua faixa de renda?
Mark only one oval.

 Sem renda

 Até 1 salário mínimo (até R$ 954,00)

 De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 954,00 a R$ 2.862,00)

 De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.862,00 a R$ 5.724,00)

 De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 5.724,00 a R$ 8.586,00)

 Acima de 9 salários mínimos (acima de R$ 8.586,00)

18. 17) Possui automóvel ou moto próprios?
Mark only one oval.

 Carro

 Moto

 Ambos

 Nenhum

 Other: 

19. 18) Quantos carros possui?
Mark only one oval.

 1

 2

 3

 Other:____________
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20. 19) Quantas motos possui?
Mark only one oval.

 0

 1

 2

 3

 Other:_______________

21. 20) Os veículos estão emplacados em Mogi Mirim?
Mark only one oval.

 Sim

 Não

PARTE 2: Conhecendo a mobilidade do usuário
Mogi Mirim sofreu um aumento significativo no número de carros e motos, o que causou impactos 
negativos sobre a mobilidade urbana. O maior problema disso é o alto número de acidentes 
envolvendo principalmente motociclistas e as principais causas são o desrespeito à sinalização, o 
excesso de velocidade e a ingestão de bebidas alcoólicas. Para mudar esta situação, são 
necessárias soluções como lombadas, semáforos com fases específicas para pedestres e ciclistas, 
radares; ampliação das ciclovias, melhorias de sinalização, campanhas de conscientização e 
educação no trânsito, fiscalização, valorização do pedestre e regulamentação dos limites de 
velocidade. O objetivo de todos deve ser a promoção de um trânsito mais seguro e amigável. Para 
isso precisamos compreender a forma como você, usuário, se desloca pela cidade e quais são suas 
preocupações principais com relação as diferentes formas de deslocamento.

22. 21) Durante a semana, a trabalho ou estudos, quais os meios de transporte utilizados para
se deslocar?
Check all that apply.

 A pé

 Bicicleta

 Ônibus

 Van

 Trem

 Carro próprio

 Moto própria

 Táxi/ Uber

 Carona

23. 22) Durante a semana, com que frequência você utiliza Carro próprio, Moto, Taxi, Uber ou
Carona?
Mark only one oval.

 Não utiliza

 De 1 a 3 dias da semana

 De 4 a 6 dias da semana

 Todos os dias da semana
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24. 23) Qual a duração média do trajeto por este meio de transporte?
Mark only one oval.

 Não utiliza

 Até 15 minutos

 De 15 a 30 minutos

 De 30 a 45 minutos

 De 45 min a 1 hora

 Mais de 1 hora

25. 24) Qual tipo de lugar você costuma frequentar no fim de semana ou em outros momentos
de lazer?
Check all that apply.

 Supermercados e outros serviços

 Comércio e Serviços na Região Central

 Centros Comerciais e ou Shoppings fora do município

 Centro Cultural Lauro Monteiro de Carvalho ou outras atividades culturais

 Complexo Lavapés (Zerão)

 Zoológico Municipal

 Praças e outras áreas de Lazer

 Igrejas e Centros Religiosos

 Bares e Restaurantes

 Casa de familiares ou amigos

 Sítios ou chácaras

 Other:____________________

26. 25) Quais os principais meio de transporte utilizados nestes deslocamentos de fim de
semana ou em outros momentos de lazer?
Check all that apply.

 A pé

 Bicicleta

 Ônibus

 Van

 Carro próprio

 Moto própria

 Táxi/Uber

 Carona

PARTE 3: Deslocamento com bicicleta
O PlanMob apresenta propostas para o transporte cicloviário no município, inclusive as obras já 
implantadas, buscando ampliar o sistema de ciclovias. Para responder as perguntas a seguir, utilize a 
figura abaixo e conheça as propostas do PlanMob para a rede cicloviária.

Legenda

Linha 1(existente): Complexo Lavapés – Av. Prof. Adib Chaib 
Linha 2 (existente): Av. Benedito Marques de Camargo (Linda Chaib) 
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Linha 3 (proposta):  Av. Pedro Botesi – Av. Sete de Setembro 
Linha 4 (proposta): NIAS - Av. Elzio Mariotoni – Pq. Laranjeiras 
Linha 5 (proposta): Clube Mogiano – NIAS 
Linha 6 (proposta): Linda Chaib – Complexo Lavapés 
Linha 7 (proposta): Pedro Botesi – Av. Brasil 
Linha 8 (proposta): Av. Mogi Mirim 
Linha 9 (proposta): Pedro Botesi – Av. Mogi Mirim 
Linha 10 (proposta): Tucura – Nova Santa Cruz 
Linha 11 (proposta): Av. Brasil – Complexo Lavapés 
Linha 12 (proposta): Distrito Industrial I – Jardim Planalto 
Linha 13 (proposta): Distrito Industrial I – Distrito Industrial II 

Mapa da rede cicloviária
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27. 26) Durante a semana, com que frequência você se desloca com bicicleta?
Mark only one oval.

 Não utiliza

 De 1 a 3 dias por semana

 De 4 a 6 dias por semana

 Todos os dias da semana

28. 27) Duração média do trajeto por bicicleta durante a semana
Mark only one oval.

 Não utiliza

 Até 15 minutos

 De 15 a 30 minutos

 De 30 a 45 minutos

 De 45 min a 1 hora

 Mais de 1 hora

29. 28) Alguma das opções te incentivaria a andar com mais frequência de bicicleta? *
Mark only one oval.

 Aumento da quantidade de ciclovias

 Mais respeito dos motoristas com os ciclistas

 Aumento da qualidade dos caminhos (árvores, sombras, bancos, etc)

 Melhoria da iluminação pública

 Só andaria de Bicicleta se não tivesse outra opção

30. 29) Você utiliza as ciclovias implantadas na cidade?
Mark only one oval.

 Sim

 Não

31. 30) Qual das ciclovias existentes na cidade você mais utiliza?
Check all that apply.

 Linha 1: Complexo Lavapés – Av. Prof. Adib Chaib

 Linha 2: Av. Benedito Marques de Camargo (Linda Chaib)

 Não utilizo nenhuma delas.
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32. 31) Em sua opinião, das propostas de ciclovia feitas no PlanMob, quais os 3 projetos você
considera mais importantes para serem implantados no município nos próximos 8 anos? *
Check all that apply.

 Linha 3: Av. Pedro Botesi – Av. Sete de Setembro

 Linha 4: NIAS - Av. Elzio Mariotoni – Pq. Laranjeiras

 Linha 5: Clube Mogiano – NIAS

 Linha 6: Linda Chaib – Complexo Lavapés

 Linha 7: Pedro Botesi – Av. Brasil

 Linha 8: Av. Mogi Mirim

 Linha 9: Pedro Botesi – Av. Mogi Mirim

 Linha 10: Tucura – Nova Santa Cruz

 Linha 11: Av. Brasil – Complexo Lavapés

 Linha 12: Distrito Industrial I – Jardim Planalto

 Linha 13: Distrito Industrial I – Distrito Industrial II

Parte 4: Mobilidade do pedestre
Como você sabe, no trânsito somos todos pedestres. O PlanMob tem por finalidade propor medidas 
que protejam os pedestres e lhes garanta mais conforto durante sua utilização dos espaços públicos. 
Os deslocamentos a pé devem ser estimulados, garantindo segurança, conforto e acessibilidade para 
crianças, jovens, adultos e idosos.

33. 32) Durante a semana, com que frequência você se desloca a pé:
Mark only one oval.

 Não anda a pé

 1 a 3 dias por semana

 4 a 6 dias por semana

 Todos os dias da semana

34. 33) Qual a duração média do trajeto a pé durante a semana?
Mark only one oval.

 Não anda a pé

 Até 15 minutos

 De 15 a 30 minutos

 De 30 a 45 minutos

 De 45 min a 1 hora

 Mais de 1 hora

35. 34) Alguma das opções abaixo faria com que você andasse a pé com mais frequência? *
Mark only one oval.

 Melhoria das calçadas

 Mais respeito dos motoristas com os pedestres

 Melhoria da Iluminação pública

 Melhoria da segurança (ex. diminuição de assalto, etc)

 Aumento da qualidade dos caminhos (árvores, sombras, bancos, etc)

 Só andaria a pé se não tivesse outra opção
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36. 35) Escolha 3 propostas que você considera mais importantes para a Prefeitura implantar
nos próximos 8 anos para facilitar a mobilidade de pedestres *
Check all that apply.

 Instalação de travessias elevadas em vias de grande circulação (lombofaixa) 

 Instalação de temporizadores em todos os semáforos para travessia exclusiva de
pedestres

 Instalação de semáforos sonoros para travessia de deficientes visuais 
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 Calçadões exclusivos para pedestres no Centro 

 Piso tátil para deficientes visuais nas calçadas do centro e em corredores comerciais 

 Instalação de rampas de acesso nas calçadas 
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 Ampliação da largura de calçadas em ruas estreitas no Centro com redução de vagas de
estacionamento

 Reforma de calçadas e troca de pisos no Centro 

 Incentivo a instalação de parklets com a redução do número de vagas de estacionamento

37. 36) Considerando a necessidade de serem implantadas rotas acessíveis, em que as
calçadas e travessias recebem tratamento adequado para o pedestre atravessar pontos
importantes da cidade, escolha aquela opção que você acha prioritária a ser implantada
nos próximos 8 anos.
Mark only one oval.

 Espaço Cidadão - Rua Conde de Parnaíba - Praça Rui Barbosa

 Praça Rui Barbosa - Jardim Velho - Santa Casa

 Centro de Especialidades Médicas (CEM) - Av. Adib Chaib - Espaço Cidadão

 Praça Rui Barbosa - Av. Santo Antonio - Av. Brasil



15/03/2019 Plano de Mobilidade Urbana de Mogi Mirim

https://docs.google.com/forms/d/1T1f-m496HOAbcDf4NbHehXAKUbbPDbnc8gz9qoVGafI/edit 13/17

38. 37) No seu bairro, escolha a proposta que você considera mais importante para melhorar
a mobilidade dos pedestres.
Mark only one oval.

 Travessia elevada em vias de grande circulação (lombofaixa)

 Semáforo sonoro para travessia de deficientes visuais

 Piso tátil para deficientes visuais nas calçadas

 Rampas de acesso nas calçadas

 Ampliação da largura de calçadas

 Other: 

Parte 7: Transporte Coletivo

39. 38) Durante a semana, com que frequência você utiliza ônibus?
Mark only one oval.

 Não utiliza

 de 1 a 3 dias da semana

 De 4 a 6 dias da semana

 Todos os dias da semana

40. 39) Quais linhas e ônibus municipais você utiliza no seu dia a dia? *
Check all that apply.

 Não utiliza

 Linha 01 MIRANTE - MARIA BEATRIZ

 Linha 02 CECAP - JARDIM DO LAGO

 Linha 03 - JARDIM SILVANIA

 Linha 04 - JARDIM SILVANIA II

 Linha 05 - TUCURA

 Linha 06 - SANTA LUZIA x SANTA CRUZ

 Linha 07 - SANTA CRUZ X SANTA LUZIA

 Linha 08 - MARTIM FRANCISCO

 Linha 09 - LINDA CHAIB

 Linha 10 - SANTA URSULA X SANTA CRUZ

 Linha 11 - PARQUE DA IMPRENSA

 Linha 12 - PARQUE DO ESTADO

 Linha 13 - MATO DENTRO

 Linha 14 - SOL NASCENTE

 Linha 16 - JARDIM DO LAGO

 Linha 18 - JARDIM FLORESTA

41. 40) Você utiliza linhas de ônibus
intermunicipais no seu dia a dia? Qual (is)?
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42. 41) Duração média do trajeto de ônibus
Mark only one oval.

 Não utiliza

 Até 15 minutos

 De 15 a 30 minutos

 De 30 a 45 minutos

 De 45 min a 1 hora

 Mais de 1 hora

43. 42) Como você fica sabendo sobre qual ônibus deve pegar, e sobre os trajetos e horários
das linhas?
Mark only one oval.

 Não utiliza

 Pergunto para conhecidos

 Pergunto aos motoristas ou cobradores

 Há informações no ponto de ônibus

 Há informações no jornal

 Há informações por telefone

 Há informações na sede da empresa de ônibus

 Other:________________

44. 43) Quais das opções abaixo te incentivaria a andar com mais frequência de ônibus?
Check all that apply.

 Aumento do número de linhas

 Melhoria da qualidade dos õnibus

 Diminuição dos preços das passagens

 Melhoria dos pontos de ônibus

 Diminuição do tempo de viagem

 Diminuição do tempo de espera

 Pontualidade dos ônibus

 Other: 

45. 44) Com que frequência você utiliza Van durante a semana?
Mark only one oval.

 Não utiliza

 de 1 a 3 dias da semana

 de 4 a 6 dias da semana

 Todos os dias da semana
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46. 45) Duração média do trajeto de Van
Mark only one oval.

 Não utiliza

 Até 15 minutos

 De 15 a 30 minutos

 De 30 a 45 minutos

 De 45 min a 1 hora

 Mais de 1 hora

47. 46) Quais as três propostas prioritárias que você acha que a Prefeitura deveria implantar
nos próximos 8 anos com respeito ao transporte coletivo? *
Mark only one oval.

 Uniformizar os abrigos existentes, com informações sobre itinerários e horários das linhas

 Ampliação das calçadas e manutenção dos pisos

 Construção de um terminal de ônibus central

 Implantar pontos de integração de linhas urbanas em outras áreas da cidade além do
Centro

48. 47) Onde você acha que deveria ser instalado um terminal de ônibus na cidade?
Mark only one oval.

 Espaço Cidadão

 Jardim Velho

 Other: 

Parte 5: Estacionamentos

49. 48) Você é a favor da desativação das vagas de estacionamento de veículos nas ruas
centrais para ampliação de calçadas?
Mark only one oval.

 Sim

 Não

 Indiferente

50. 49) Você utiliza estacionamentos particulares para estacionar seu veículo (carro ou moto)
no Centro?
Mark only one oval.

 Sim

 Não

 Indiferente
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51. 50) Se você respondeu NÃO na pergunta anterior, escolha uma das opções abaixo para
justificar sua resposta.
Mark only one oval.

 É muito caro

 Não confio nos manobristas particulares

 A Zona Azul é mais barata e atende as minhas necessidades

 Other: 

52. 51) Se não houvesse estacionamento público no Centro, você:
Mark only one oval.

 utilizaria os estacionamentos particulares

 estacionaria nas ruas das imediações do Centro, desde que a caminhada fosse menor
que 10 minutos

 procuraria outro meio de transporte para ir até o Centro

Parte 6: Transporte de cargas

53. 52) O que você acha sobre a limitação de horários para transporte de cargas no Centro e
bairros residenciais da cidade?
Mark only one oval.

 Concordo totalmente

 Concordo parcialmente, devendo-se aceitar os caminhões de pequeno porte

 Indiferente

 Discordo parcialmente, devendo-se restringir apenas no Centro da cidade

 Discordo totalmente, o transporte de cargas deve ser admitido sem restrições.

54. 53) O que você acha da proibição de tráfego de transporte de carga no Centro e em
espaços de lazer, como o Complexo Lavapés (Zerão)?
Mark only one oval.

 Concordo parcialmente, devendo-se restringir apenas cargas pesadas

 Indiferente

Parte Final

55. 54) Sobre os principais corredores de tráfego da cidade (Av. Pedro Botesi, Av. Adib Chaib,
Av. Brasil, Av. Nagib Chaib, Av. da Saudade, Rua do Tucura, Av. Padre Roque, Av. Expedito
Quartieri, Rua Santa Cruz, Rua Rio de Janeiro), você gostaria de propor alguma mudança
que entende importante para a melhoria da mobilidade urbana?
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56. 55) De 0 a 5 dê uma nota para a sua satisfação com a mobilidade em Mogi Mirim, sendo 0
nada satisfeito e 5 totalmente satisfeito:
Mark only one oval.

 0

 1

 2

 3

 4

 5

57. 56) Você gostaria de dizer mais alguma coisa a respeito da mobilidade no município?
 

 

 

 

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

