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PLANEJAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO FRENTE À MOBILIDADE 

SUSTENTÁVEL  

 

 

Jefferson de Abreu  

  

RESUMO 

 

Visto que o crescimento das cidades vem acontecendo de forma muito acelerada, o sistema 

viário implantado para suprir as necessidades do passado já não atende às necessidades do 

presente e, como consequência, o desconforto da população é crescente, advindo do aumento 

dos congestionamentos, dos transtornos, de acidentes de trânsito, da diminuição da segurança 

e da eficiência dos modais, bem como de questões relacionadas à poluição sonora e do ar no 

meio urbano. Tudo isso foi influenciado pelo incentivo ao transporte individual, que, no 

passado, era solução de deslocamento. Com o objetivo de mostrar o planejamento adequado 

para o sistema viário urbano de acordo com a mobilidade urbana sustentável, assim como 

apresentar os tipos de transportes, comparar os modais e identificar os problemas do atual 

sistema viário, o presente artigo utilizou-se de pesquisas bibliográficas e de trabalhos já 

realizados, com o intuito de servir de pesquisa para possíveis implantações. Também, foi 

realizado um estudo de caso, verificando a cidade de Maringá/PR, para identificar se o 

sistema viário dela tem traços e tendências de mobilidade urbana sustentável. Como exemplo 

de outros países, os nossos responsáveis pelo planejamento das cidades têm a possibilidade 

utilizar desse o conhecimento para planejar um sistema viário que vise à melhoria na 

qualidade de vida da população, fazendo da mobilidade sustentável uma aliada na confecção 

de um sistema econômico, social e ambiental mais eficiente, confortável e seguro. 

 

Palavras-chave: Sistemas de Transportes. Sustentabilidade. Transportes Alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANEJAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO FRENTE À MOBILIDADE 

SUSTENTÁVEL 

 

ABSTRACT 

 

Considering that cities growth has been happening quickly, the road system implanted to 

fulfill the needs from the past is no longer useful for nowadays charges and, consequently, 

population discomfort is increasing, which is due to the expansion of traffic jam, 

complications, car accidents, and low safety and means of transportation’s efficiency, as well 

as to issues related to sound and air pollution in urban centers. All this matters have been 

influenced by the influence to individual transportation, which was, in the past, a solution to 

mobility. With the objectives of displaying the most appropriate planning for urban road 

system according to sustainable urban mobility, presenting and comparing the means of 

transportation, and identifying the problems of the current road system, it was used, in this 

paper, bibliographic research in order to be a resource of possible applications. It was also 

made a case study in the city of Maringa/PR in order to identify whether its road system has 

features and trends of sustainable urban mobility. With the example of other countries, the 

responsible people for city planning have the possibility of using such knowledge to plan a 

road system which aims the increase in life quality for the population. This can make 

sustainable mobility an allied for the construction of a more efficient, comfortable and safer 

economic, social, and environmental system. 

 

Keywords: Alternative transportation. Sustainability. Transportation systems. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, a população dos grandes centros urbanos das cidades brasileiras sofre 

muito com a questão da mobilidade urbana, seja por desperdício de tempo em grandes 

congestionamentos, por problemas relacionados a acidentes de trânsito, bem como pela saúde, 

advinda dos problemas causados pelo desconforto e por poluentes do meio ambiente. Afinal, 

quem nunca se estressou no trânsito da cidade, principalmente em momentos de “pico”, 

naquele engarrafamento imenso, ou mesmo a pé, e teve dificuldades pra se locomover nas 

calçadas, seja portador de alguma deficiência física, um idoso ou uma mãe com carrinho de 

bebê? Ou quem nunca optou pelo transporte coletivo e ficou horas para chegar ao destino, 

sem falar nas tarifas abusivas? Ou, ainda, quem nunca escolheu fugir de todos esses meios de 

transportes e optou pela velha bicicleta, mas não se deparou com nenhuma rota ou sinalização 

segura para trafegar nas vias? A mobilidade sustentável trata de todos esses assuntos, tentando 

conciliar todos os tipos de mobilidade e transporte, para que interajam, de forma que a vida do 

cidadão seja mais confortável, segura e eficiente.  

Na Europa, esse tema já é bastante estudado e colocado em prática, visto que a questão 

da mobilidade urbana afeta diretamente a saúde da população, o fator social e o meio 

ambiente, interferindo, assim, no desenvolvimento do meio urbano de forma negativa, se mal 

elaborado. 

Segundo Pappa e Chiroli (2011), cidades como Freiburg, na Europa, são exemplos de 

consciência ecológica por darem mais atenção, no centro da cidade, a mais vagas de 

estacionamento para bicicletas do que para automóveis, incentivando, também, o uso do 

transporte coletivo. Em Londres, na Inglaterra, adota-se um tipo de pedágio urbano e um 

grande sistema metroviário, como forma de desincentivo ao uso do automóvel individual. Em 

Copenhague, na Dinamarca, o transporte coletivo é exemplo no mundo de deslocamento mais 

rápido, seguro e menos poluente. 

No Brasil, apesar de algumas cidades darem exemplo de sustentabilidade no trânsito, 

ainda é muito pouco o incentivo nessa área. Segundo Pappa e Chiroli (2011, p.4), “O Brasil é 

o único pais do mundo sob o qual o volume de deslocamento por carro é superior aos 

deslocamentos por transporte coletivos”. 

 No presente artigo, serão mostradas as principais áreas consideradas pela mobilidade 

urbana sustentável na hora de planejar o sistema viário urbano, priorizando o convívio 

coletivo entre as partes, tanto em transporte e/ou população quanto em relação ao que pode 
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mudar ou melhorar na vida da população referente à mobilidade sustentável e ao 

convencional, no meio social, ambiental e econômico. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

O presente artigo adotou uma metodologia baseada em estudos bibliográficos e 

trabalhos já realizados, com o intuito de organizar as ideias já abordadas, bem como seus 

resultados, para servir de incentivo a possíveis estudos e pesquisas futuras. Também, tem o 

intuito de realizar uma pesquisa de campo na cidade de Maringá-PR, para verificar se o 

planejamento do sistema viário dela tem características sustentáveis de mobilidade.  

 

2.1 MOBILIDADE  

 

2.1.1 Mobilidade Urbana  

 

Antes de falar de mobilidade urbana sustentável, é necessário entender o termo 

mobilidade. Mobilidade urbana refere-se a todo tipo de deslocamento, por exemplo: meios de 

transportes motorizados ou não, pedestres, portadores de necessidades especiais, bens e 

serviços, os quais estão presentes no meio urbano. É formada por toda a infraestrutura que 

possibilite esse livre deslocamento nas cidades. 

Segundo Pontes (2010, apud MOTTA; SILVA; BRASIL, 2012), a mobilidade tem 

relação com a necessidade do indivíduo de se locomover livremente e com as possibilidades 

de acesso a tais locais. 

Para o Ministério das Cidades (BRASIL, 2005), a mobilidade urbana se refere à 

facilidade de deslocamento das pessoas e dos bens no meio urbano. Esses deslocamentos 

podem ser feitos por meio de veículos, vias e toda infraestrutura da cidade, possibilitando o ir 

e vir da população. É muito mais que trânsito e meios de transportes, refere-se a como se 

organizam os usos e as ocupações das cidades, que garantem o acesso das pessoas a locais de 

empregos, hospitais, escolas, praças, áreas de lazer etc. 

Nos últimos anos, o tema mobilidade urbana tem sido bastante discutido no Brasil e no 

mundo, já que essa questão, nos grandes centros urbanos, é motivo de preocupações e grande 

transtorno para a população. A nossa cultura de grande incentivo em transporte rodoviário e 

políticas de fácil acesso a veículos individuais tem se tornado um grande problema por conta 
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do aumento da frota de veículos, que gera mais trânsito e congestionamentos, levando a mais 

desperdício de tempo no trânsito, a mais poluição atmosférica e, consequentemente, a 

formações de ilhas de calor. 

Os principais problemas nas cidades relacionados à mobilidade urbana, segundo Alves 

e Junior (2007), são: os grandes congestionamentos; a disputa entre os modais de transportes; 

a segurança dos pedestres; a diminuição ou a eliminação de áreas verdes, visando à criação de 

espaços para estacionamentos e circulação de veículos; o aumento de acidentes de trânsito e 

das taxas de poluição sonora e do ar. Esses impactos comprometem de alguma forma a 

qualidade de vida da população, assim como a sustentabilidade urbana, a mobilidade, a 

acessibilidade e o conforto espacial e ambiental do meio urbano. 

 

2.1.2 Sustentabilidade 

 

O termo sustentabilidade é muito amplo e sem uma definição exata. Inicialmente, o 

termo era utilizado para questões de preocupações ambientais, causadas por impactos 

indiretos em longo prazo, porém, com o passar do tempo, o termo foi utilizado também para 

outras áreas (MOTTA; SILVA, BRASIL, 2012). 

De acordo com o Portal Mobilize (GRAJEW, 2013), a sustentabilidade está 

diretamente ligada aos processos que podem se manter ou melhorar ao longo do tempo. O 

autor ainda afirma que a insustentabilidade se relaciona com processos que se esgotam, e isso 

não está só ligado a questões ambientais mas também a aspectos sociais, econômicos, 

políticos e culturais. Basicamente, são ações que visam suprir as necessidades humanas atuais, 

sem interferir nas futuras gerações, tanto no meio ambiental quanto econômico ou social. 

 

2.1.3 Mobilidade Urbana Sustentável 

 

De acordo com OECD (2002, apud MOTTA; SILVA, BRASIL, 2012), um sistema de 

transporte sustentável é aquele que não prejudica a saúde da população ou o ambiente em que 

vive e que supre as necessidades de deslocamento da população com uso de recursos 

renováveis. 

Segundo Black (2002, apud MIRANDA, 2010),  um sistema adequado de mobilidade 

urbana sustentável é aquele em que os bens e os serviços são acessíveis de maneira igual e 

eficiente para todos os habitantes das áreas urbanas, bem como em que há a proteção do meio 
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ambiente, do ecossistema e do patrimônio cultural, garantindo oportunidades às gerações 

futuras. 

No início, a ideia de mobilidade urbana sustentável tinha muito a ver com a questão 

ambiental, a poluição, o desmatamento, a emissão de gases etc. No entanto, com o passar do 

tempo, a temática foi tendo mais atenção e sendo mais estudada. Hoje, a questão da 

mobilidade sustentável já abrange não só a questão ambiental mas também a questão social, 

econômica e o bem-estar da população. 

A mobilidade urbana encontra grandes desafios, pois o automóvel individual era a 

solução de mobilidade no último século, porém os investimentos ficaram estagnados no 

tempo com essa falsa ilusão de transporte ideal, gerando mais trânsito, congestionamentos, 

acidentes, desperdício de fontes de energia e aumento na emissão de gases, bem como 

poluição sonora, estresse e danos à qualidade de vida da população (O QUE... on-line). 

A mobilidade urbana sustentável envolve a implantação de sistemas de transportes 

coletivos sobre trilhos, de ônibus, de esteiras rolantes, de elevadores, de calçadas confortáveis 

e niveladas, sem buracos ou obstáculos, de requalificação do transporte público, de vias de 

passagem adequadas à convivência e a integração das ciclovias com os demais meios de 

transporte (O QUE... on-line). 

Segundo EEA (1995, apud CAMPOS, 2006), as metas para se alcançar uma cidade 

sustentável estão relacionadas a minimizar o consumo de espaço e de recursos naturais, 

racionalizar e gerenciar os fluxos urbanos, proteger a saúde da população, garantir a igualdade 

de acesso aos recursos e aos serviços e manter a diversidade social e cultural. 

 

2.2 SISTEMA VIÁRIO  

 

Conforme o Ministério das cidades (BRASIL, 2007), “o sistema viário é o espaço 

público por onde as pessoas circulam, a pé ou com auxílio de algum veículo (motorizado ou 

não), articulando no espaço, todas as atividades humanas intra e interurbanas”. 

Pode-se observar que, nas grandes cidades brasileiras, há uma grande priorização ao 

transporte individual em relação ao transporte coletivo, também, um desincentivo a meios não 

motorizados, pois, desde 1992, a indústria automobilística vivencia grande crescimento e forte 

incentivo governamental para produção de veículos (DENATRAN, 2011, apud MOTTA; 

SILVA; BRASIL, 2012). 



10 

 

Esse excesso de automóveis individuais cria problemas de mobilidade nos grandes 

centros na formação de congestionamentos, tornando, assim, o transporte coletivo público 

mais caro e lento (MOTTA; SILVA; BRASIL, 2012, p. 40). 

Para planejar o sistema viário, existe um fator importante a ser observado relacionado 

à hierarquização das vias de circulação, pois estas vão definir e direcionar o fluxo de 

transporte nas cidades. Dentre essas vias, estão: 

• vias expressas ou de trânsito rápido, que são as que não têm cruzamentos nem 

passagem direta para pedestres, as vias de trânsito livre, sem acessibilidade direta aos 

lotes lindeiros; 

• vias arteriais, que são as que ligam as diversas regiões da cidade, geralmente 

controladas por semáforos, com acesso a vias secundárias e locais; 

• vias coletoras, que são as que possibilitam a circulação de veículos entre as vias 

arteriais e locais; são destinadas a distribuírem o trânsito dentro das cidades, entrando 

ou saindo nas vias de trânsito rápido ou arteriais; 

• vias locais, que são as destinadas ao tráfego lento, usado em áreas residenciais, 

comerciais ou industriais; 

• vias especiais, que são as de uso específicos, exclusivos, como vias próprias para 

pedestres, ônibus, bicicletas, dentre outras. 

 

2.2.1 Planejamento do Sistema Viário 

 

Não é de hoje a preocupação com um novo planejamento do sistema viário urbano, 

visto que, à medida que determinados centros urbanos foram se desenvolvendo, os espaços 

foram se encurtando e a disputa entre os meios de transporte foram se acirrando, fazendo com 

que o antigo já não suprisse mais as atuais necessidades. No princípio da implantação das 

cidades, seja por um curto período de tempo, o sistema viário convencional até supriu as 

necessidades da população. Não contava, porém, que o avanço delas, junto com o aumento 

populacional e com as maiores necessidades de deslocamento da população, iria ser mais 

acelerado do que as medidas tomadas para substituir o sistema viário antigo pelo novo. O que 

aconteceu foi que a população foi se “acostumando” com essa nova forma de viver, 

aprendendo a disputar espaço em meio a várias formas de transporte. No entanto, em longo 

prazo, isso se mostrou prejudicial tanto para população quanto para o meio.   
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Talvez os problemas do passado, no caso do Brasil, venham da política cultural do 

país; na época, os investimentos em sistemas viários eram sempre para suprir as necessidades 

dos automóveis individuais, e não da população em si. Também não se pode culpar o país, 

pois, na época, os investimentos eram incentivados pelas grandes indústrias automobilísticas 

que se instalaram no país, e isso gerava mais recurso e desenvolvimento para a nação; isso 

não pode ser ignorado. Hoje, esses problemas ainda se repetem, com o alto incentivo em 

financiamento e diferentes formas para se adquirir seu automóvel próprio, fazendo com que a 

frota de veículos aumente. Não que seja uma coisa ruim, pois quem não quer ter seu próprio 

carro? Porém o governo, da mesma forma que incentiva o aumento da frota de veículos, 

deveria incentivar o planejamento do sistema viário para suprir esse aumento na mesma 

proporção, focando na necessidade da população, não dos veículos. 

Segundo Brasil (on-line), Ministério do Meio Ambiente, “o padrão de mobilidade 

centrado no transporte motorizado individual mostra-se insustentável, tanto no que se refere à 

proteção ambiental quanto no atendimento das necessidades de deslocamento que 

caracterizam a vida urbana”.  

Uma vertente da mobilidade urbana que está sendo muito estudada e colocada em 

pauta para resolver esses problemas do sistema viário é a mobilidade urbana sustentável. Ela 

destaca as melhores áreas a serem trabalhadas para a implantação e/ou o melhoramento da 

área urbana, visando às questões sociais, econômicas e ambientas do meio urbano, como 

veremos a seguir. 

 

2.3 SISTEMAS DE TRANSPORTE  

 

2.3.1 Transporte Coletivo – Ônibus  

 

Em relação à questão dos grandes congestionamentos, das grandes áreas disputadas 

entre os meios de transporte nas vias, do tempo gasto em espera devido aos engarrafamentos, 

a melhor solução aos olhos da mobilidade sustentável, a princípio, está no incentivo do uso do 

transporte coletivo, visto que, em um ônibus, podem ser transportadas muitas pessoas, 

ocupando um espaço muito menor. Na imagem a seguir, há um comparativo do espaço 

ocupado por meio de transporte para transportar 60 pessoas de ônibus, bicicleta e carro. 
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Foto 1 – Comparativo do espaço ocupado por meio de transporte para transportar 60 pessoas 

de ônibus, bicicleta e carro 

 

Fonte: Cycling... (2017, on-line). 

 

Na teoria, especialistas afirmam que essa é a melhor solução para o problema dos 

congestionamentos e do grande fluxo de automóveis nas vias urbanas, pois diminuiria a frota 

de carros nas ruas e proporcionaria um maior deslocamento de pessoas por meio de 

transporte, consequentemente, haveria menor índice de poluição despejado na atmosfera, bem 

como menor consumo de combustíveis fósseis.  

Mello (2008, p. 56) também comenta sobre essa ideia: 

 

Ao oferecer prioridade ao transporte coletivo no tráfego geral, tende-se a 

aumentar a capacidade viária em relação ao número de pessoas transportadas 

num determinado trajeto, tempo e área ocupada. Essa capacidade viária está 

diretamente relacionada com as características do veiculo utilizado e da via. 

 

Para isso, contudo, esse meio de transporte tem que seguir alguns requisitos, para 

proporcionar segurança e conforto para os usuários, bem como um preço acessível para sua 

utilização.  Isso só é alcançado com investimentos no sistema viário, tais como:  

• criação de faixas exclusivas e corredores para ônibus, o que proporcionaria maior 

rapidez de deslocamento e menor consumo de combustível que, antes, seria gasto 

parado em congestionamentos; 

• o modal deve alcançar um cobrimento da área da cidade, tornando o serviço acessível, 

de forma igual, a todos. Também, deve ter infraestrutura para os usuários, como 

sinalizações, tanto para o pedestre que tem alguma necessidade física ou não como 
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para os outros meios de transportes, pontos de espera que proporcionem segurança e 

conforto contra intempéries; 

• faixas que priorizem os pedestres próximas a locais de acesso ao meio de transporte, 

rampas de acesso, sinalizações tátil-visuais, assim como adequado estado de 

conservação das vias e calçadas. 

Segundo Melo (1979, apud MELLO, 2008), os objetivos de dar prioridade ao ônibus 

nas vias são: 

• reduzir o tempo das viagens; 

• transferir o modal de transporte particular para o público; 

• restringir o tráfego de automóvel; 

• aumentar a eficiência de transporte; 

• atender o fluxo de pessoas em uma velocidade satisfatória. 

O uso das faixas exclusivas para ônibus ajudaria nesses pontos. 

As melhores alterações no meio viário para priorizar o transporte coletivo estão na 

implantação adequada das vias. Mello (2008) destaca as mais utilizadas: vias de tráfego misto, 

faixa exclusiva, pista exclusiva (canaleta) e rua exclusiva. 

Um exemplo é o corredor Norte/Sul de Curitiba que foi implantado em 1974 e contém 

19 km. A via central tem 7 metros de largura e duas faixas de cada lado em sentidos opostos, 

destinadas ao tráfego local. As outras duas são de trânsito rápido, para fluxo geral. O eixo 

Norte/Sul faz parte de um sistema muito abrangente de corredores de transporte (MELLO, 

2008). 

De acordo com Ceneviva (1998, apud MELLO, 2008), o sistema de transporte de 

Curitiba dá prioridade ao transporte coletivo. Esse planejamento impediu o crescimento 

compacto da área central e estabeleceu alternativas no deslocamento pelas vias, o conhecido 

“Sistema Trinário”, composto por três vias em paralelo. Esse tipo de planejamento desafoga o 

fluxo de automóveis e proporciona menor tempo de viagem para os usuários desse transporte. 

A imagem a seguir mostra um grande congestionamento; pode-se observar transporte 

coletivo em meio aos automóveis, se tivessem faixas exclusivas para ônibus, as viagens 

fluiriam mais rápidas e não haveria perda de tempo e queima de combustível com o veículo 

parado. 
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Foto 2 – Foto aérea de um grande congestionamento 

 

Fonte: Linke (2016, on-line). 

 

Foto 3 - Exemplos de faixas exclusivas para ônibus 

 

Fonte: Fiscalização... (on-line). 

 

Foto 4 - Sinalizações 

 

  

Fonte: Nova... (2014, on-line). 
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Para o Ministério das Cidades (BRASIL, 2007) “As prioridades do transporte coletivo 

estão em aumentar a eficiência da circulação urbana e aumentar a justiça e a equidade na 

apropriação da cidade pela população”. 

Na visão ambiental, os combustíveis fósseis poderiam ser substituídos pelos 

combustíveis verdes, bem como por energias alternativas, como a elétrica. A diminuição de 

emissão de gases tóxicos na atmosfera amenizaria as ilhas de calor concentradas nos centros 

das cidades, assim como o efeito estufa, proporcionando melhor qualidade de vida à 

população. 

A questão econômica e tarifária do transporte coletivo está intimamente ligada à 

questão estrutural viária do transporte; se um sistema é defasado com congestionamentos, 

haverá mais perda de tempo nas viagens, maior consumo de energia e combustível, 

encarecendo a tarifa, e quem arca com esses gastos são os usuários. Se um sistema tem como 

base o intuito sustentável, consequentemente, essa tarifa será reduzida, pois menos 

congestionamento gera menos tempo em viagem e menor consumo de combustível, logo, 

menor gasto para manter o sistema. Sem falar no maior conforto, na eficiência e na segurança 

no transporte para os usuários. Portanto, essa visão sustentável é uma necessidade satisfatória 

tanto para a saúde da população quanto para o bolso. 

 

2.3.2 Sistema sobre trilhos  

 

Em megacidades e grandes metrópoles, a solução mais viável, porém de maior 

investimento, seria a implantação de transportes de pessoas em massa, caracterizada pelo 

sistema sobre trilhos, que tem uma capacidade mais elevada de transporte, com maior 

velocidade e cobrimento de uma área maior. Nesse sistema, incluem-se trens, metrôs e, o mais 

atual, VLT. 

 

2.3.2.1 Trem 

 

O trem é um modo viário de transporte de massa com grande capacidade de transporte, 

porém, no Brasil, o modal é mais utilizado para transportar mercadorias com ligações diretas 

aos portos, com fins de exportação e importação, ainda que não muito utilizado para esses 

fins. O nosso país não têm muitas características de utilização de grandes malhas ferroviárias, 

visto que o maior incentivo é ao transporte rodoviário. No Brasil, o uso do trem para 
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transporte de pessoas está mais ligado ao transporte turístico, alocado em determinadas 

regiões, porém não são restritos a grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. 

O uso do trem no transporte de pessoas é mais utilizado em países da Europa, dos 

EUA e de demais países desenvolvidos. Esse transporte é menos poluente e mais rápido, por 

ser de vias de transporte direto, sem obstrução no trânsito ou na velocidade; as novas formas 

de energias contribuem cada vez mais com as preocupações ambientais, com a utilização de 

combustíveis verdes e motores elétricos. 

De acordo com o site Maodupla.org (TREM..., 2012), dentre as vantagens de utilizar o 

trem como transporte de pessoas, estão: 

• maior segurança e conforto; 

• manutenção de velocidade constante; 

• menos trocas de direção; 

• desníveis quase imperceptíveis; 

• maior espaço individual. 

O site afirma também que as viagens de trem liberam o tráfego nas rodovias, 

desafogando o fluxo intenso de automóveis nas estradas. 

 

 2.3.2.2 Metrô 

 

O uso do metrô é similar ao uso do trem, ambos encontram-se mais em cidades de 

grande fluxo de habitantes, como São Paulo e Rio de Janeiro, porém são bastante utilizados 

nos demais países.  

Segundo o Relatório de Sustentabilidade do Governo do Estado de São Paulo (2015), 

além da redução do tempo de viagem, a rede de metrô proporciona redução de emissão de 

poluentes e consumo de combustíveis, devido à migração dos usuários que utilizavam 

sistemas convencionais de transporte para a utilização do metrô. 

“A cada quilômetro que se anda de metrô, é emitido o equivalente a 6 gramas de gás 

carbônico (CO2e). Se o percurso fosse feito por ônibus em São Paulo seria emitido 14 vezes 

mais e por carro a gasolina 20 vezes mais, em média” (SUSTENTABILIDADE... on-line). 

 

2.3.2.3 VLT 

 

Um exemplo de meio de transporte coletivo sobre trilhos em expansão é o VLT 

(veículo leve sobre trilho). Na Europa e nos Estados Unidos, esse meio de transporte coletivo 
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já está tendo bastante atenção, como solução para meio de transporte coletivo 

(ANPTRILHOS, 2017).  

O VLT vem ganhado espaço no meio urbano, por ser um meio de transporte de alta 

qualidade e sem emissão de poluentes, uma vez que é totalmente elétrico. Tem alta 

capacidade de locomoção de passageiros e é bastante utilizado para recuperação do ambiente 

urbano.  

Dentre as vantagens do VLT, estão a reurbanização do meio urbano, a valorização dos 

imóveis em locais próximos ao trajeto do VLT, o fácil acesso a usuários de mobilidade 

reduzida, por ficar no mesmo nível da rua, podendo passar até sobre leitos gramados, a 

rapidez e o cobrimento de grandes distâncias, contribuindo para a diminuição de automóveis 

nas vias urbanas (ANPTRILHOS, 2016). 

Apesar de ser um sistema mais caro de implantação e manutenção, o custo total dele 

ao longo da vida útil é menor comparado aos outros modais. 

 

Foto 5 – Comparativo entre o número de pessoas transportadas por um VLT de 40 metros e 

os outros modais de transporte 

 

Fonte: VLT (on-line).  
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2.3.3 Transportes Alternativos 

 

2.3.3.1 Bicicletas  

 

Em relação aos transportes não motorizados, existe um que tem crescido muito nos 

últimos anos não só no Brasil mas no mundo todo: a bicicleta. Segundo o Ministério das 

cidades (BRASIL, 2007), as bicicletas são mais utilizadas em cidades pequenas de até 50 mil 

habitantes, em que quase não existe transporte coletivo. Nas demais cidades, o uso da 

bicicleta fica mais restrito a atividades de esporte, e não como transporte urbano propriamente 

dito. O Ministério das cidades ainda aponta as características favoráveis do uso da bicicleta, 

como baixo custo de aquisição e manutenção, eficiência energética, baixa agressividade ao 

meio ambiente, flexibilidade e rapidez em viagens curtas. 

Com um incentivo adequado, ela pode se tornar um meio de transporte como qualquer 

outro. Um dos maiores problemas está na questão da segurança, pois, talvez, seja o meio de 

transporte mais vulnerável a sofrer um acidente, isso ao competir espaço com os demais 

meios. Por esse motivo, a criação de faixas exclusivas, bem como de sinalizações adequadas 

amenizaria ou evitaria esse problema.  

Como características negativas, Geipot (1999, apud BRASIL, 2007) aponta a 

vulnerabilidade do usuário a intempéries e a acidentes de trânsitos. A solução para esses 

aspectos negativos viria de maior investimento público no projeto e na criação de vias 

eficientes e seguras, como faixas exclusivas para bicicletas, sinalização apropriada e um plano 

social de interação entre bicicletas e os vários meios de transporte. 

O Portal Mobilize destaca três opções de tráfego para bicicletas (FERNANDES, 2011, 

on-line): 

• a ciclovia, que é uma via separada do fluxo dos demais modais de transporte, 

considerada a mais segura, encontrada em avenidas e vias expressas, podendo ser 

separadas por meio fio, grades, blocos de concretos, dentre outros. 

• as ciclofaixas, que são aquelas que não têm separação física dos outros meios de 

transporte, apenas uma pintura no chão ou as sinalizações refletoras, como “olhos de 

gato” ou “tartarugas”; são mais indicadas para lugares em que o trânsito é mais calmo. 

• as ciclorrotas, uma nova opção que consiste em um caminho sinalizado ou não, mas 

que pode servir como rota para os ciclistas; também chamada de vias compartilhadas. 
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Foto 6 - Exemplo de ciclovia (esquerda) e ciclofaixa (direita) 

 

Fonte: Cruz (2014, on-line). 

 

Foto 7 - Ciclovia compartilhada 

 

Fonte: Cruz (2014, on-line). 

 

Outros problemas que os usuários encontram ao utilizar a bicicleta como meio de 

transporte dizem respeito aos poucos lugares que disponibilizam espaços para estacionamento 

de bicicletas, como espaços para os usuários poderem guardar seus equipamentos e fazerem 

sua higiene, pois imagine ir ao trabalho todos os dias de bicicleta, estar sujeito a intempéries, 

suor ou qualquer imprevisto e não ter como se arrumar? As demais partes, como o local de 

trabalho, a empresa ou o destino para o qual o usuário se locomove, devem disponibilizar 

espaços para esse fim, que incentivem mais a utilização desse meio.  

Esse seria o meio de transporte mais favorável à saúde da população e do meio, pois 

gera muito pouco, ou quase nenhuma, perturbação para o meio urbano, já que não existe 

consumo de energia e combustíveis e, consequentemente, emissão de poluentes, bem como 

ruídos ou qualquer outro transtorno. 

O Ministério das cidades (BRASIL, 2007) aponta o uso da bicicleta nas cidades como 

redutor de níveis de ruídos no sistema viário, assim como maior nível de equidade na 

apropriação do espaço urbano destinado à circulação. Esse uso libera, também, maior espaço 

para lazer, contribuindo para composição de ambientes mais agradáveis, saudáveis e limpos. 
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Há, ainda, a redução de custos urbanos, devido à redução do sistema viário destinado a 

veículos motorizados, aumentando a qualidade de vida da população, por gerar um tráfego 

mais calmo no sistema urbano. 

 

2.3.3.2 Deslocamento a pé  

 

Não podemos nos esquecer dos deslocamentos a pé, pois essa também é uma forma de 

deslocamento, talvez a mais utilizada, não necessariamente para longas distâncias, mas para 

deslocamento intermediário aos outros já citados. Essa é a forma que mais colabora para a 

questão econômica, social e de saúde da população, pois se há deslocamento até um lugar é 

para algum fim, e esse fim é consumo, lazer ou esporte, então, por que ignorar a infraestrutura 

voltada para os pedestres?  

Segundo Freitas e Ferreira (2010), as calçadas brasileiras são incapazes de suprir a 

necessidade da população, pois, devido à falta de fiscalização, encontram-se em péssimas 

condições de preservação, visto que a construção e a manutenção ficam por conta de cada 

proprietário responsável pelo seu lote. 

Os autores ainda afirmam que essa realidade poderia ser mudada com uma 

padronização do poder público, que prezaria por uma uniformidade da via, proporcionando 

mais mobilidade e segurança aos usuários. 

Nada adianta uma via sustentável, segura e eficiente se, após a descida do usuário, seja 

do automóvel, do ônibus ou da bicicleta, as calçadas e as vias de acesso a pedestres estejam 

em péssimo estado. Um planejamento adequado dessas vias inclui calçadas devidamente 

pavimentadas e antiderrapantes, com a mínima obstrução de passagem e devida sinalização 

quando existente.  

Freitas e Ferreira (2010) apontam que as ocupações formais e informais das calçadas 

implicam em diminuição da segurança, visto que os pedestres têm que disputar espaço com 

esses tipos de obstáculos. Vasconcelos (2005, apud FREITAS; FERREIRA, 2010) destaca a 

questão de postes, telefones públicos, caixas de correios como meio de desconforto aos 

pedestres, assim como a largura das calçadas, que nem sempre supre a necessidade para uma 

ideal mobilidade. Dessa forma, uma padronização dessa questão proporcionaria mais conforto 

e segurança à população. 

Esses fatores possibilitam maiores riscos de acidentes de trânsito, já que os pedestres, 

muitas vezes, são obrigados a disputarem espaço com os diferentes modais de transporte nas 

vias, por conta dessas obstruções nas calçadas. 
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Foto 8 - Comércio informal (esquerda) e formal (direita) no hipercentro da cidade de 

Uberlândia (MG) 

 

Fonte: Freitas e Ferreira (2007, p. 123-124). 

 

Em um projeto realizado em Goiânia-GO, denominado Calçada Sustentável (2014), 

destacaram-se as principais diretrizes para a implantação dessas calçadas conscientes que 

levam em conta a acessibilidade, a permeabilidade do solo, a arborização e a reciclagem. 

 

Foto 9 - Calçada antes e depois da implantação do projeto de reforma 

 

Fonte: Iniciativas... (2014, on-line). 

 

Rocha (2015) comenta a respeito do dimensionamento das calçadas, afirmando que 

elas deveriam ter, pelo menos, três faixas: a faixa livre, pela qual transitam os pedestres; a 

faixa de serviço, onde se localiza o mobiliário urbano; a faixa de transição, que dá acesso às 

edificações. 

 

 

 



22 

 

Foto 10 - Faixas de uma calçada bem dimensionada. 

 

Foto:  Rocha (2015, on-line).  

 

2.3.4 Transportes Individuais 

 

Os automóveis individuais são os “grandes vilões” da mobilidade sustentável, por 

ocuparem a maior parte das vias urbanas e despejarem grandes quantidades de poluentes na 

atmosfera e por causarem grandes desconfortos ambientais devido à poluição sonora.  

Podem ser aplicadas políticas de desincentivo ao uso desse transporte em áreas de 

grande fluxo, como em grandes centros, como placas de baixa velocidade com rigorosa 

sinalização nesses trechos. Também, a redução de áreas destinadas à circulação e aos 

estacionamentos, com a criação de praças e parques púbicos, bem como, em alguns lugares, a 

cobrança de um pedágio em determinadas áreas da cidade. Essas medidas incentivariam o uso 

de outros meios alternativos de locomoção. 

O problema de priorizar o uso do automóvel individual é que, quanto mais veículos 

em circulação, menos vaga para estacionamento e, muitas vezes, áreas são desapropriadas 

para suprir essa necessidade de vagas, locais que poderiam ser destinadas a áreas verdes e a 

áreas de lazer. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O estudo de caso do presente artigo tem como objetivo averiguar e comparar, com 

base nos dados pesquisados, como se encontra a situação da cidade de Maringá-PR em 
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relação à mobilidade urbana e se essa cidade tem características sustentáveis quanto ao 

sistema viário. 

Maringá é uma cidade em expansão, encaminha-se para se tornar um grande polo 

urbano, por isso é imprescindível o cuidado com o avanço populacional e importante a 

aplicação de medidas corretivas o quanto antes. Maringá é exemplo de cidade verde, 

referência de arborização no país, porém há poucos exemplos na questão do sistema viário. 

Tem muitas opções de lazer, uma vez que são muitas praças, diversos parques e bosques de 

áreas verdes, e isso é bem-estar pra população, menos exposição a poluições sonoras e do ar e 

ao estresse do dia a dia de congestionamentos. As áreas centrais da cidade, no entanto, já 

estão sofrendo com questões de congestionamento e grande fluxo de veículos.  

As características mais visíveis de mobilidade sustentável presente na cidade de 

Maringá podem ser observadas nos meios alternativos de deslocamento, em especial a 

bicicleta, pois são vários os trechos em que se encontram ciclovias e ciclofaixas, como pode 

ser observado nas fotos a seguir. 

 

Foto 11 – Ciclovia no canteiro central da Avenida Brasil; à direita, ciclovia em cruzamento de 

avenidas 

 

Fonte: Foto do autor. 

 

Foto 12 – Ciclovia no canteiro central da Avenida Pedro Taques 

 

Fonte: Foto do autor. 
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Foto 13 – Ciclovia no canteiro central da Avenida Cerro Azul 

 

Fonte: Foto do autor. 

 

Foto 14 – Ciclofaixa na Avenida 19 de Dezembro 

 

Fonte: Foto do autor. 

 

Em mais trechos foram encontradas ciclovias, geralmente em avenidas mais 

movimentadas, onde é frequente encontrá-las no canteiro central. As ciclofaixas geralmente 

são dispostas na margem direita, entre a faixa de estacionamento, quando existente, e a 

calçada. Em alguns trechos da cidade, também foram encontradas ciclorrotas, ou faixa 

compartilhada, com sinalizações em meio aos demais meios de transportes. 

O principal problema encontrado nos trechos que possuem ciclovias e ciclofaixas são 

as interligações, que são inexistentes, a maioria dessas faixas é restrita a determinados trechos 

de avenidas principais, não é interligada entre si, chega um determinado momento que a faixa 

acaba, e o ciclista tem que disputar espaço com os demais veículos. 
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Com relação ao transporte coletivo, em poucos trechos foram encontradas faixas 

exclusivas para ônibus, que seria o meio ideal para desafogar e agilizar o trânsito. Na Avenida 

Morangueira, está em implantação essas faixas exclusivas para ônibus, com o intuito de 

aliviar o trânsito e agilizar o transporte coletivo, porém as obras ainda não foram concluídas. 

 

Foto 15 – Faixa exclusiva para ônibus na Av. Morangueira 

 

 

Fonte: Foto do autor. 

 

No geral, o trânsito é bastante misto, com todo tipo de transporte ocupando o mesmo 

espaço. Em regiões centrais e em horários de pico, já pode ser observada a formação de 

congestionamentos. Fica visível um grande desconforto visual e sonoro, assim como a 

poluição do ar e o prejuízo do bem-estar, provocado pelo estresse do trânsito. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Como observado em estudos e exemplos de diversos países, a preocupação com o 

planejamento do sistema viário urbano é crescente. Isso se dá em virtude do aumento 

populacional e das necessidades de locomoção, que acabam virando um problema urbano se 

não melhorados e revisados, pois as necessidades do passado são diferentes das do presente. 

A mobilidade sustentável acaba sendo a principal vertente da mobilidade urbana que planeja o 

atual sistema viário, visando suprir as necessidades e manter o melhor planejamento social, 

econômico e ambiental. 

Como foi apresentado, a mobilidade sustentável engloba todo tipo de meio de 

transporte, dando mais credibilidade aos transportes de massa e aos transportes coletivos, no 
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caso dos motorizados, pois esse modal tem uma maior capacidade de transporte de pessoas 

em quantidade, diminuindo, assim, os congestionamentos. Se cada pessoa de um ônibus 

utilizar um carro, um espaço bem maior seria necessário para deslocar esse mesmo número de 

pessoas que um só ônibus supriria. Com a mobilidade sustentável, o sistema viário é 

planejado para dar prioridade aos ônibus, criando alternativas que melhorem o desempenho 

desses meios em relação ao conforto e à segurança, bem como a economia de energia, 

poupando o meio ambiente. 

Em relação aos transportes alternativos, as opções são inúmeras, dependendo do 

costume e da cultura local, desde locomoção a pé até bicicletas, rollers, patinetes, dentre 

outros. No caso de Maringá, onde foi realizado o estudo, as faixas para bicicletas são cada vez 

mais comuns, incentivando a população a deixar o carro em casa e a sair de bicicleta; claro 

que há muito para ser melhorado, mas já é um começo.  

Talvez venha à mente, a princípio, quando se fala em sustentabilidade, a questão do 

meio ambiente; no meio urbano, essa questão não fica de fora. É com essa preocupação 

ambiental que a mobilidade urbana trabalha, indo muito além de preservar áreas verdes e se 

voltando para questões referentes à energia, à economia de combustíveis, à implantação de 

meios que utilizem combustíveis verdes, elétricos e à diminuição de queima de combustíveis 

fósseis. 

Desse modo, toda cidade, com seu crescimento, está sujeita a futuros problemas no 

sistema viário, assim como em Maringá, em que já é observada a formação de 

congestionamento e de transtornos em horários de pico. Quanto antes os gestores das cidades 

adotarem métodos sustentáveis para planejarem o meio urbano, menos problemas o sistema 

viário e a própria população terá no presente e no futuro. São muitos os estudos já realizados 

com essa temática e devem servir de incentivo e conhecimento para cada vez mais se ter um 

melhor planejamento do sistema viário. 
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