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Acompanhando a tendência mundial, o Brasil chegou 

ao início do século XXI como um país urbano, com  

cerca de 82% da sua população vivendo em cidades. Em 

paralelo a isso, as cidades brasileiras têm se deparado 

com um aumento impressionante no uso de automó-

veis: a frota circulante cresceu 100% em 10 anos (de 

2002 a 2012).

Essa tendência alarmante gera impactos diretos na 

qualidade de vida da população. Além do aumento dos 

tempos de viagem, há também os congestionamentos, 

a poluição sonora e atmosférica, colisões e atropela-

mentos, maior incidência de sendentarismo, estresse e 

doenças relacionadas.

Tornar as cidades mais humanas, equitativas e que 

ofereçam mais qualidade de vida para seus habitantes 

- por meio de intervenções nos sistemas de transpor-

te e de mobilidade urbana, na ocupação e uso do solo 

- deve ser uma das grandes prioridades das políticas 

públicas do país.

Atuando em conjunto com governos e organizações 

da sociedade civil para apoiar, desenvolver e ampliar  

essas políticas públicas, o ITDP Brasil tem um trabalho 

contínuo de identificação, documentação e dissemina-

ção de boas práticas nestas áreas.

Na primeira edição da revista Transporte Sustentá-

vel, conheça alguns projetos e iniciativas que o ITDP 

Brasil desenvolveu nos últimos anos, em diversas 

capitais, em busca de um desenvolvimento urba-

no mais sustentável. Esperamos que estes exemplos  

sirvam como elemento inspirador e motivador para  

todas as outras cidades brasileiras.

Apresentação
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e a Política Nacional 
Brasil

Em outubro de 2015, ITDP Brasil e 
Prefeitura de São Paulo assinaram 
um acordo de cooperação técnica, 
válido pelos próximos dois anos. 
Desde 2011, o ITDP Brasil colabora 
com a Prefeitura da maior cidade da 
América do Sul.

de Mobilidade Urbana



Transporte Sustentável 2016 | ITDP Brasil 9Transporte Sustentável 2016 | ITDP Brasil8

A Política Nacional de Mobilidade Urbana, também conhecida por PNMU,  

foi instituída em 2012 pela Lei Federal 12.587, sendo a principal referência 

para o planejamento dos sistemas de transporte urbano no Brasil, priori-

zando a circulação dos pedestres, ciclistas e do transporte público coletivo 

e maior integração modal. Ela representa uma oportunidade ímpar para 

pensarmos uma nova forma de vivermos nas cidades, com mais qualida-

de de vida, menos emissões de gases de efeito estufa e poluentes locais,  

menos automóveis e mais justiça social. 

A PNMU determinou que municípios com mais de 20.000 habitantes,  

assim como todos os demais que devem elaborar o plano diretor de acor-

do com o Estatuto da Cidade, desenvolvam planos de mobilidade urbana 

com a participação ativa da sociedade civil. No futuro, as cidades que não  

tiverem elaborado seus planos, estarão impedidas de acessar e receber  

recursos federais destinados à implementação de infraestrutura de mobi-

lidade urbana e transportes. 

As ações propostas pelos planos de mobilidade devem estar alinhadas 

com as diretrizes da lei, que visam promover padrões de deslocamento 

mais sustentáveis.

A elaboração de um plano de mobilidade urbana deve 

ser parte de um processo amplo,  integrado e partici-

pativo de planejamento que inclui diversas etapas. 

Após a estruturação da gestão deste processo e a  

definição do escopo do documento, deverão ser  

elaborados diagnósticos e cenários para a definição de  

estratégias locais de mobilidade urbana. Com base 

nestas análises pode-se então desenvolver o documen-

to do plano de mobilidade, que deverá contar também 

com um plano de ação para sua implementação e seu 

posterior monitoramento.

O plano de mobilidade urbana deverá incorpo-

rar alternativas para melhorar a mobilidade para  

todos os usuários de todos os modos de transpor-

te. É fundamental que os municípios planejem com 

foco nos passageiros e não nos veículos, proporcio-

nando opções de deslocamento e acesso a empregos,  

educação, serviços sociais e lazer para todos os cida-

dãos, dentro de um limite de tempo aceitável e a um 

custo acessível. O documento deverá, quando neces-

sário, sugerir mudanças na estrutura urbana exis-

Em janeiro de 2015, a 
Prefeitura do Rio de 

Janeiro iniciou o processo 
de elaboração do seu 

plano, batizado de Plano 
de Mobilidade Urbana 

Sustentável (PMUS). 
O ITDP Brasil tem 

acompanhado de perto 
a elaboração do PMUS 

e buscado colaborar de 
diversas formas.

tente para encorajar a maior utilização do transporte  

coletivo e de modos de transporte ativos, como a  

bicicleta ou a caminhada. O plano de mobilidade  

urbana deve, ainda, criar uma rede viária bem conecta-

da e hierarquizada,  sugerir medidas para estimular a  

mudança de modos de transporte não sustentáveis para  

sustentáveis, além de integrar o transporte de cargas ao  

transporte urbano (MoUD, 2014).

Desde 2013, o ITDP Brasil vem colaborando, com  

o apoio da Embaixada Britânica e de outros financia-

dores, na elaboração de diretrizes para a elaboração de 

planos de mobilidade junto ao Ministério das Cidades 

e também no processo de desenvolvimento dos planos 

de mobilidade de algumas capitais brasileiras. 

O conteúdo específico de cada plano, seus objetivos e 

prioridades devem ser adequados à realidade de cada 

município e definidos em conjunto com a população 

local. No entanto, algumas temáticas básicas podem 

ser sugeridas de acordo com os princípios e diretrizes 

estabelecidos pela lei.

Política 

de desenvolvimento urbano e 
respectivas políticas setoriais de 
habitação, saneamento básico, 
planejamento e gestão do uso do 
solo integradas

Cidades Gêmeas 
localizadas na faixa de fronteira 
com outros países sobre a linha 
divisória internacional sendo  
tratadas de forma integrada

Transporte Público 

como estruturante do território  
e indutor do desenvolvimento  
urbano integrado

Incentivo
ao desenvolvimento e ao  
uso de energias renováveis  
e menos poluentes 

Mitigação 

dos custos ambientais, sociais e 
econômicos dos deslocamentos  
de pessoas e cargas na cidade

Integração 

entre os modos e serviços  
de transporte urbano

Prioridade 
dos modos de transporte não  
motorizados sobre os motoriza-
dos e dos serviços de transporte 
público coletivo sobre o transporte 
individual motorizado
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Participação
da População na Elaboração 

do Plano de Mobilidade A participação popular na elaboração do plano de mobilidade visa  

garantir que as políticas por ele estabelecidas sejam convergentes 

com as demandas da sociedade civil, facilitando sua implementação  

e aumentando a garantia de que o plano se torne um instrumento per-

manente de planejamento e gestão da mobilidade. O processo partici-

pativo deve, assim, incluir os cidadãos em várias fases de elaboração do 

documento, desde seu planejamento, passando pela definição de priori-

dades, avaliação e fiscalização. As informações utilizadas no processo de 

participação devem ser disponibilizadas de forma compreensível para 

públicos não especializados, com tempo suficiente para discussão antes  

de votações ou aprovações de medidas, por meio de encontros presenciais  

e ferramentas virtuais. Deve-se considerar a criação de programas es-

pecíficos de capacitação para representantes de diversos segmentos da  

sociedade civil.

Ao se reunir pessoas 
da sociedade civil, de 
diferentes áreas da cidade 
e repertórios individuais 
variados, é possível 
oferecer ao poder público 
um olhar mais específico 
sobre os problemas da 
mobilidade urbana.
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Plano de Mobilidade Urbana Sustentável

A cidade de Fortaleza recentemente instituiu o Fórum Municipal de 

Mudanças Climáticas, um dos resultados do projeto UrbanLeds/ICLEI 

na cidade. O Fórum se propõe a mobilizar a sociedade para discutir e 

criar estratégias para a  elaboração conjunta do Plano de Baixo Carbono 

da cidade. O inventário de gases de efeito estufa realizado no municí-

pio em 2014 indicou que 61% das emissões locais são provenientes do  

setor de transportes, e este documento poderá indicar políticas a serem 

incluídas no Plano de Mobilidade da cidade. O ITDP Brasil participou 

ativamente das discussões, capacitando a população sobre melhores 

práticas em mobilidade urbana sustentável.

Fórum Municipal de Mudanças Climáticas

Após 17 anos sendo discutida dentro e fora do Congresso Nacional, foi 

aprovada a Lei n°12.587/2012, instituindo a Política Nacional de Mobilida-

de Urbana, que prioriza modos de transporte ativos e coletivos sobre os 

motorizados e individuais, e incentiva a integração modal na matriz de 

deslocamentos da população. O principal instrumento de gestão definido 

por essa Lei são os Planos Municipais de Mobilidade Urbana, que devem 

ser elaborados pelos municípios com mais de vinte mil habitantes.

Em janeiro de 2015, a Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou o processo de 

elaboração do seu plano, batizado de Plano de Mobilidade Urbana Susten-

tável, o PMUS. Um consórcio de empresas foi contratado por meio de uma 

licitação pública e vem trabalhando, em conjunto com a Prefeitura, na 

elaboração do plano, cuja previsão de finalização é em dezembro de 2015.

Mobilização da sociedade civil para participar ativamente no processo de 

elaboração do PMUS

Três propostas elaboradas pela equipe de ITDP Brasil ficaram dentre as 

25 mais bem avaliadas na primeira edição do Desafio Ágora Rio, sendo 

que uma delas foi a primeira a sair do papel ainda em 2015: um pro-

jeto de sinalização para pedestres. Já na segunda edição, o ITDP Brasil 

fez parte do Conselho de Curadores, analisando as 383 propostas sobre  

mobilidade urbana encaminhadas por cariocas, de acordo com sua  

viabilidade técnica e relevância para a cidade.
Foto: Prefeitura do Rio de Janeiro

Realização do encontro “Ciclo Rotas App”

Realizado em maio de 2015, reuniu programadores, 

designers, urbanistas e usuários de bicicleta para 

pensar em funcionalidades de um futuro aplicativo 

mobile que permita coletar contribuições dos usu-

ários de forma digital e dar suporte à expansão da 

rede cicloviária da cidade, com base na metodologia 

do projeto Ciclo Rotas Centro a outras áreas da cida-

de. O próximo passo foi a consolidação das propos-

tas em um documento, com informações do encon-

tro e a formalização de uma proposta de trabalho 

para o desenvolvimento do aplicativo.

Visão compartilhada da mobilidade para o  

Rio, que reflita os anseios e expectativas da sociedade 

civil, para subsidiar o PMUS 

Em março de 2015, foi realizada a primeira ati-

vidade neste sentido: o encontro “Que mobilida-

de queremos para nossa cidade?”. Durante uma  

tarde, 69 representantes da sociedade civil discu-

tiram temas centrais, com o objetivo de melho-

rar os padrões de deslocamento da população na  

cidade. As discussões foram compiladas em um  

relatório, entregue à Prefeitura e ao consórcio  

responsável pela elaboração do plano.

Realização do encontro “Política Cicloviária do Rio:  

como queremos avançar?”

Também em maio de 2015, o objetivo foi construir, 

de forma colaborativa, um documento com uma  

visão para a promoção do uso da bicicleta no Rio 

de Janeiro, sugestão de diretrizes e ações detalha-

das que possam nortear e integrar a política ciclo-

viária da cidade. O encontro contou com a partici-

pação e contribuição das principais organizações, 

movimentos, coletivos e indivíduos do Rio interes-

sados na mobilidade por bicicleta. Os resultados 

deste encontro foram compilados em um relatório 

de atividades.

O ITDP Brasil tem 
acompanhado de 

perto a elaboração 
do PMUS e buscado 

colaborar de  
diversas formas.
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Planejamento Integrado

e Uso do Solo 
de Mobilidade Urbana

Para absorver o crescimento urbano de forma compacta, as áreas urba-

nas devem crescer aumentando sua densidade populacional ao longo 

de eixos de transporte de média e alta capacidade, ao invés de expan-

direm-se horizontalmente. O Desevolvimento Orientado ao Transporte   

Sustentável (DOTS) promove o uso de serviços de transporte de média e 

alta capacidade, assim como a oferta de maior gama de serviços e comér-

cio local, reduzindo a necessidade e distância dos deslocamentos diários. 

O plano de mobilidade urbana deve ser elaborado de forma integrada 

com o plano diretor municipal, principal instrumento de política urbana 

nos municípios brasileiros.

“São Paulo, por exemplo, está 
vivendo um momento histórico. 
Espaços públicos, ciclovias, 
corredores exclusivos de ônibus 
passaram a ocupar as ruas e 
as mentes dos paulistanos, 
engendrando uma mudança 
cultural voltada para a construção 
de uma cidade mais humana, 
voltada para as pessoas.  
São valores  caros ao ITDP.”

Helena Orenstein de Almeida 
Presidente do Conselho Consultivo  
do ITDP Brasil
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O ITDP Brasil organizou, em setembro de 2013, um 

workshop de pranejamento urbano (design charrette) 

de três dias para técnicos e planejadores da Prefei-

tura do Rio de Janeiro, cujo foco foi desenvolvimento  

urbano no entorno da futura estação Joana Nasci-

mento do corredor de BRT Transbrasil, na Avenida 

Brasil. O arquiteto Vicente del Rio facilitou a ativida-

de, que contou com visita de campo, análises da área 

de estudo e propostas de Desenvolvimento Orien-

tado ao Transporte Sustentável (DOTS) elaboradas  

pelos participantes.

Conheça na íntegra o relatório  

acessando o site do ITDP Brasil  

ou pelo QR Code ao lado. 

Workshop de planejamento urbano no 
entorno da estação do BRT Transbrasil  
em Bonsucesso

O seminário de um dia “As cidades somos nós”, também no Rio de Janeiro,  encerrou os três dias de workshop.  

Especialistas locais, nacionais e internacionais estiveram presentes para discutir conceitos, formas de  

financiamento e melhores práticas de Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS), além 

de uma discussão específica sobre o BRT Transbrasil.

Em maio de 2014, o ITDP Brasil realizou em Belo Horizonte um curso de dois dias do software livre  

TRANUS,  que permite a  modelagem integrada de transportes e planejamento urbano.  O TRANUS possibilita a  

avaliação da influência das políticas de transporte sobre a localização de atividades e usos do solo, assim 

como os efeitos das políticas de usos do solo no sistema de transporte das cidades. O curso foi facilitado 

por Ulises Navarro, Diretor Técnico de Transporte Público para a América Latina do ITDP. Participaram da 

atividade 15 técnicos das Prefeituras de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza e São Paulo, além de um 

representante do Ministério das Cidades.

As Cidades Somos Nós no Rio de Janeiro

Curso TRANUS em Belo Horizonte
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O BRT Transbrasil tem potencial para 
atuar como um eixo estruturante de 

desenvolvimento urbano sustentável, 
redefinindo o uso e a ocupação da Avenida 

Brasil. Uma das vias expressas mais 
emblemáticas do Rio, ela hoje constitui 

uma cicatriz cortando bairros degradados 
no subúrbio da cidade. O BRT Transbrasil 

oferece uma ótima oportunidade para 
reestruturação destes bairros, a começar 
pelo entorno das estações, fazendo com 
que deixem de ser espaços somente de 

passagem, e se tornem, novamente, espaços 
para se viver, trabalhar e se divertir.

No canto superior esquerdo: Av. Brasil nos 
dias atuais, na altura da futura estação de 
BRT Joana Nascimento, em Bonsucesso. 

À direita: fotomontagem exibe o 
mesmo entorno, requalificado após a 
implementação da estação de BRT.
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A melhoria do transporte coletivo engloba desde modificações na  

operação de ônibus comuns, como a otimização de rotas e quadro de  

horários, até a expansão de opções adequadas de transporte de média  

e alta capacidade nas cidades, para atender ao aumento da deman-

da. Além disso, a implementação de infraestrutura (como a criação de  

faixas e corredores exclusivos), a integração física dos diferentes  

modos (inclusive os deslocamentos à pé e de bicicleta) e a integração  

tarifária são elementos essenciais para estimular a utilização do trans-

porte público (MoUD,2014; Ministério das Cidades, 2015).

O ex-prefeito de Bogotá (Colômbia) e Presidente do Conselho Internacional do ITDP,  

Enrique Peñalosa, esteve no Rio de Janeiro a convite do ITDP Brasil para compartilhar 

sua experiência e seus pontos de vista sobre os corredores de BRT em implementação 

na cidade. Acompanhado de representantes da Prefeitura, ele visitou o corredor Trans-

carioca e fez recomendações de melhoria.

Ulises Navarro, Diretor Técnico de Transporte Púbico para a América Latina do ITDP,  

esteve em Fortaleza visitando os corredores de ônibus em implementação e assesso-

rando os técnicos municipais no seu planejamento. Recomendações específicas foram 

feitas quanto ao número de faixas exclusivas necessárias para atender a demanda  

projetada e seu posicionamento ideal.

O ITDP Brasil acompanha também a elaboração do projeto do viário sul, em São Paulo. 

Já foram realizadas visitas técnicas aos corredores em implementação e apontadas uma 

série de sugestões de melhorias para o projeto.

Intercâmbio de Experiências com Especialistas Internacionais

Qualificação e Priorização

e Implantação de

Sistemas Integrados

do Transporte Coletivo 
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 Ao desenhar uma via para que seja parte de uma rede viária eficiente, 

deve-se levar em conta sua função, sua forma e o uso que será dado a ela. 

Assim, no desenvolvimento dos Planos de Mobilidade deve-se identifi-

car, classificar e hierarquizar as vias segundo seu desenho e função que  

desempenham na circulação da população, seja qual for o modo de trans-

porte utilizado. Deverão também ser consideradas medidas orientadas 

para a organização da circulação, incluindo desde sinalização semafóri-

ca, estabelecimento de velocidades compatíveis com as características 

da via e medidas de moderação de tráfego, priorizando a circulação de 

pedestres e ciclistas (Ministério das Cidades, 2015).

Hierarquização

e Organização da Circulação

do Sistema Viário

Quando o fluxo e/ou velocidade dos 
automóveis oferecerem riscos moderados 
ou limitação à circulação do ciclistas, as 
vias podem ser separadas somente por 
sinalização horizontal, sem barreiras físicas. 
É o caso deste trecho do Ciclo Rotas Centro, 
implementado em 2014 pela Prefeitura do 
Rio, como parte de 3,3km entregues naquele 
ano. O planejamento foi realizado de forma 
colaborativa pelo ITDP Brasil, Transporte 
Ativo, Studio-X Rio e sociedade civil, e 
abrange um total de 33 km entre ciclovias, 
ciclofaixas e vias compartilhadas para a 
região central da cidade.
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Caminhar é o modo de deslocamento mais natural e saudável para  

trajetos curtos. Além de econômico, é o transporte com menor impacto 

ambiental e também um componente fundamental no acesso à estações 

de transporte coletivo.

Os deslocamentos a pé representam uma grande porcentagem do total de desloca-

mentos realizados nas cidades brasileiras. Em cidades com até 60 mil habitantes, 

este modo responde por quase metade do total das viagens. (MinCidades, 2015)

Fatores essenciais para tornar um trajeto a pé mais agradável e seguro 

incluem a definição de larguras adequadas para os passeios de acordo 

com as normas de acessibilidade universal e com o fluxo de pedestres 

existente no local, nivelamento e qualidade do pavimento dos passeios, 

tratamento de interseções e travessias, mobiliário urbano, vegetação, 

iluminação, entre outros. Mesmo quando a legislação local estabele-

ce a partilha de responsabilidade sobre o passeio entre o proprietário 

e o município, cabe a este último estabelecer e fiscalizar o cumprimen-

to dos parâmetros de desenho e a utilização de materiais adequados. 

(ITDP, 2014; Ministério das Cidades, 2015)

Estratégia de Qualificação
da Circulação de Pedestres
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Belo Horizonte

Rio de Janeiro

Programa Paradas Cariocas no Rio de Janeiro

 
Quem pode

• pessoa física 
• pessoa jurídica

Escolha 
do local

Autorização e  
assinatura do  

Termo de Cooperação

Requerimento na  
Subprefeitura local

Instalação da estruturaAnálise da  
solicitação

Renovação da 
autorização

1 ano

30 dias, podendo 
ser prorrogado  

por mais 15 dias

O Rio de Janeiro ganhou o Programa Paradas Cariocas, que regulamenta 

a instalação de parklets na cidade, por meio do Decreto Nº 39.983 de 

10 de abril de 2015. Com isso, será possível a criação de plataformas  

niveladas em vagas de estacionamento que ampliarão o passeio públi-

co oferecendo áreas de convivência, os parklets.

Esse espaço pode receber mobiliário como bancos, mesas, cadeiras, 

guarda-sóis, vasos de plantas; e equipamentos como aparelhos para 

exercícios físicos, paraciclos ou outros destinados a uso público e  

gratuito. Além disso, pode receber intervenções culturais e artísticas, 

programação recreativa ou esportiva aberta à comunidade. A instala-

ção de parklets no lugar de vagas de estacionamento de rua devolve um  

espaço público para uso e convivência das pessoas e torna os bairros 

mais humanos e amigáveis. A instalação pode ser de iniciativa da admi-

nistração pública ou de qualquer pessoa, seja física ou jurídica, mediante 

pedido de autorização junto à subprefeitura da região desejada.

O Programa Paradas Cariocas segue esse modelo de sucesso presen-

te em outras cidades, como São Paulo, Boston e San Francisco, nos  

Estados Unidos. As primeiras cidades começaram a receber os parklets 

em 2005 e a partir de 2009, eles se tornaram política pública.

Saiba mais sobre o Programa Paradas Cariocas no folder criado pelo 

ITDP Brasil em parceria com o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade 

(IRPH), disponível em nosso site ou no QRCode ao lado.

Os parklets são vagas de estacionamento transformadas em peque-

nos espaços públicos. Ao criarem novas áreas de convivência e lazer  

junto ao passeio, tendem a estimular os deslocamentos a pé nas regiões 

onde são instalados. Os primeiros parklets nasceram em San Francisco, 

em 2005, e desde então vêm se disseminando por diversas cidades ao 

redor do planeta. Em alguns casos nascem como ocupações espontâne-

as dos cidadãos, em outros por iniciativa de organizações ou governos  

locais. Fortaleza (CE) viu seu primeiro parklet nascer de uma iniciativa  

da sociedade civil e a Prefeitura agora trabalha para a regulamentá-los 

e incluir o equipamento no Código de Obras do Município. Em 2014,  

o ITDP colaborou neste processo através da apresentação de diversos  

estudos de caso e do esclarecimento de dúvidas dos técnicos do  

município envolvidos na regulamentação.

Parklets ganham o mundo

San Francisco, EUASão Paulo, Brasil Boston, EUA
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Em agosto de 2014, um grupo de técnicos de diversas secretarias da  

Prefeitura do Rio de Janeiro participou de uma oficina prática de dois 

dias com o arquiteto e consultor internacional em moderação de  

tráfego Michael King. Intitulada “Ruas Completas ao Longo do Transca-

rioca”,  o objetivo da oficina foi analisar o entorno de duas estações do 

corredor de BRT Transcarioca e propor intervenções para a melhoria do 

acesso à estações, focando principalmente nos pedestres.

Ruas Completas ao longo do BRT Transcarioca

Conheça na íntegra o relatório, acessando o site  

do ITDP Brasil ou pelo QR Code ao lado. 
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A bicicleta é uma opção de transporte eficiente, econômica e com baixís-

simo impacto ambiental. Ela combina a conveniência da viagem porta a 

porta, a flexibilidade de rotas e horário dos trajetos a pé e o alcance e a 

velocidade de muitos serviços locais de transporte coletivo. Além disso, 

sua integração com os sistemas de transporte público aumenta a área de 

cobertura das estações, ao facilitar o acesso de um maior número de pas-

sageiros. Para atender a diretriz da PNMU que estabelece a prioridade dos 

modos de transportes ativos sobre os motorizados, é necessário que os 

planos de mobilidade contemplem a inclusão da bicicleta como um modal 

de transporte nas cidades brasileiras, independentemente do seu tama-

nho. As diretrizes para o planejamento cicloviário podem ser estabelecidas 

por meio de um plano específico para este fim ou constarem como um dos 

itens do plano de mobilidade do município (ITDP, 2013).

Ciclofaixa bidirecional implantada 

em setembro de 2014 no bairro 

de Santa Cecília, São Paulo. Ela é 

parte da rede cicloviária da cidade, 

uma rede mínima de estruturas 

exclusivas para o tráfego de bicicle-

tas (ciclovias e ciclofaixas), com o 

potencial de estimular o uso deste 

modo de transporte e reduzir o 

número de viagens por automóvel.

Sistemas de Circulação 

por Bicicleta

“Acreditamos que o ciclo virtuoso 
iniciado por São Paulo será 
entusiasmante. A cidade está 
abrindo espaço para que opções 
mais sustentáveis de transporte 
sejam viáveis para um número  
cada vez maior de paulistanos”

Thiago Benichhio 
Gerente de Transportes Ativos  
para São Paulo do ITDP Brasil
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Em 2013, o consultor internacional em desenho de infraestrutura  

cicloviária Jesus Sánchez Romero esteve em Belo Horizonte, a convite 

do ITDP Brasil. Acompanhado por ciclistas locais, Jesus realizou uma 

vistoria em diversos trechos da malha cicloviária da cidade, elaborando 

um relatório contendo pontos positivos e recomendações de melhoria.

Outra atividade conduzida pelo consultor Jesus Sánchez Romero em 

Belo Horizonte foi o curso de um dia sobre infraestrutura cicloviá-

ria, baseado no Manual Ciclociudades, publicado pelo ITDP México.  

Participaram da atividade técnicos de diversas secretarias da Prefeitura 

de Belo Horizonte e de Fortaleza, além de ciclistas locais.

Belo Horizonte conta desde o segundo semestre de 2014 com um  

sistema de bicicletas compartilhadas. A equipe do ITDP Brasil participou 

das discussões durante a fase de planejamento do sistema, incluindo a 

oficina colaborativa organizada pelo Grupo de Trabalho Pedala BH. O GT 

Pedala BH é composto por representantes da Prefeitura e dos ciclistas 

da cidade e realizou, com a presença do ITDP Brasil,  uma oficina aberta 

ao público. Nela, os participantes elaboraram uma proposta de localiza-

ção das estações de bicicletas compartilhadas que seriam instaladas na  

cidade pela empresa vencedora da concorrência.

Os sistemas de bicicletas compartilhadas têm se mostrado importantes 

ferramentas no estímulo à utilização da bicicleta nas cidades brasilei-

ras. Quando planejados de forma integrada com o transporte coletivo, 

os sistemas de bicicleta compartilhada podem também contribuir para  

aumentar a utilização de serviços de ônibus, BRT, VLT, trens, metrô e  

outros. Em 2014, o ITDP Brasil lançou o Guia Planejamento de Siste-

mas de Bicicletas Compartilhadas durante o terceiro Fórum Mundial da  

Bicicleta, em Curitiba. Na ocasião, foram também realizadas palestras 

sobre o planejamento de sistemas de bicicletas compartilhadas, disse-

minando os benefícios que sua utilização pode trazer na mobilidade de 

nossas cidades.

Guia de Planejamento de Sistemas de Bicicletas Compartilhadas

Mobilidade por Bicicleta em Belo Horizonte

GUIA DE 
PLANEJAMENTO 
DE SISTEMAS 
DE BICICLETAS 
COMPARTILHADAS

O Guia de Planejamento de Sistemas de Bicicletas  

Compartilhadas encontra-se disponível para  

download no nosso site ou pelo QRCode ao lado.

Durante a Semana da Mobilidade de 2014, Janette 

Sadik-Khan,  ex-Secretária de Transportes de New 

York e membro do Conselho Consultivo do ITDP, 

esteve no Rio de Janeiro a convite do ITDP Brasil. 

Janette apresentou os recentes avanços da cidade 

norte-americana na priorização da circulação de 

pedestres e bicicletas, implementando mais de 600 

km de infraestrutura cicloviária entre 2007 e 2013.  

Janette Sadik-Khan também apresentou os pro-

jetos nova-iorquinos em duas palestras abertas 

ao público, e em evento fechado para técnicos da  

Prefeitura do Rio de Janeiro. A convite do ITDP, 

também esteve presente no Rio a coordenadora 

do Pedala BH, programa da Prefeitura de Belo Ho-

rizonte, para acompanhar as discussões e utilizar  

o conhecimento adquirido no planejamento ciclovi-

ário da capital mineira.

Janette Sadik-Khan no Rio de Janeiro 

Foto: Observatório BH
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A gestão da demanda por viagens consiste em um conjunto de estra-

tégias destinadas a mudar o padrão de deslocamento dos indivíduos 

(como, quando e para onde se deslocam), desestimulando a utilização do 

transporte individual motorizado. Seu objetivo é aumentar a eficiência 

dos sistemas de transporte, priorizando o movimento de pessoas e bens 

em relação ao de veículos. Em geral, as medidas de gestão da demanda 

apresentam custos baixos se comparadas à projetos de infraestrutura de 

transporte. Políticas de regulamentação e restrição ao estacionamento, 

taxas de congestionamento e rodízio de placas são alguns dos mecanis-

mos mais utilizados. Eles dependem, no entanto, de regulamentação e 

fiscalização eficientes (BID, 2013; MoUD, 2014).

Motorizadas
Demanda por Viagens

Gestão da

Em fevereiro de 2014, a Prefeitura do  
Rio de Janeiro deu início à implementação 
de uma série de medidas restritivas para  
a circulação e estacionamento de 
automóveis particulares no Centro.
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O ITDP Brasil vem assessorando 

tecnicamente a Prefeitura do Rio 

de Janeiro no processo de licita-

ção do sistema de estacionamento  

rotativo da cidade. Com a parti-

cipação de especialistas interna-

cionais em políticas de estaciona-

mento, foi realizado um inventário  

inédito de vagas na região central 

da cidade. Além disso, colaborou  

na elaboração do termo de referên-

cia para a contratação da operação 

do serviço, ainda em andamento.

O ITDP Brasil organizou o seminário Gestão da Demanda por Viagens: Estratégias e Ferramentas, para  

estimular a inclusão de medidas no Plano de Mobilidade e no plano de gerenciamento de demanda dos Jogos  

Olímpicos de 2016. Stuart Reid, responsável pelo plano de gestão de demanda por transportes  

implementado em Londres durante os Jogos Olímpicos de 2012, mostrou a importância da comunicação 

com os usuários como ferramenta de gerenciamento da demanda. Foram discutidas também instrumen-

tos como políticas de estacionamento, pedágio urbano e o gerenciamento do transporte de carga. 

Belo Horizonte está dando os primeiros passos 

na elaboração de uma política de estacionamento  

municipal. O Coordenador de Políticas de Estacio-

namento do ITDP México, Andrés Sañudo, esteve 

na cidade em dezembro de 2014, para capacitar os  

técnicos da Empresa Municipal de Transportes.

Processo de Licitação do Sistema de Estacionamento Rotativo no Rio

Seminário de Gestão da Demanda por Viagens no Rio de Janeiro

Política de Estacionamento em Belo Horizonte

Com 38% da população da cidade trabalhando no  

Centro do Rio de Janeiro e apenas 4% habitando a área, 

muitas optam diariamente pelo carro para se deslo-

car pela região. A disputa por vagas leva o bairro a ser 

uma das áreas mais críticas da cidade quanto ao uso de  

estacionamento, o que coloca em evidência a neces-

sidade de uma política de gestão da demanda por 

viagens. A Prefeitura lançou em janeiro de 2014 uma 

consulta pública para a concessão de estacionamen-

to em vias públicas. O futuro sistema prevê o uso de 

parquímetros nas regiões do Centro, Zona Sul, Norte 

e Oeste, e pretende estimular a rotatividade de veí-

culos. Contudo, a administração pública tem pouca  

informação sobre a utilização, regulação e operação 

dos estacionamentos de rua. Agentes da atual empresa  

gestora, guardadores informais e manobristas de hotéis e  

restaurantes disputam o controle pelo espaço.

Nesse contexto, o ITDP Brasil conduziu uma pesqui-

sa base sobre estacionamento em via pública em 512 

quadras e 135 ruas distintas, cobrindo um total de 

49,7 quilômetros lineares do Centro da cidade, traçan-

do um perfil da dinâmica do estacionamento nessa 

área em termos de quantidade e formalidade de vagas  

disponíveis e sua utilização/rotatividade ao longo do dia.  

A pesquisa gerou uma série de recomendações para 

uma política coerente de estacionamento na cida-

de do Rio, que limite e imponha um regime de preço  

inteligente ao estacionamento de rua; utilize os recur-

sos obtidos pela tarifação das vagas para investimen-

to no espaço público e nos sistemas de transporte;  

e redefina a legislação para vagas de estacionamento 

fora da via, essenciais para uma política de mobilidade  

urbana consistente, focada em pessoas e lugares, e não 

em carros e vagas.

Conheça na íntegra o relatório acessando  

o site do ITDP Brasil ou pelo QR Code ao lado. 
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Bicicletas de carga são uma ótima opção para o 

transporte de mercadorias em curtas distâncias, e 

devem ser consideradas tanto na discussão sobre 

planejamento cicloviário quanto na regulamentação 

do transporte de carga dos municípios. Em parceria 

com a organização Transporte Ativo, o ITDP Brasil  

realizou uma contagem de bicicletas de carga 

em nove regiões do Rio de Janeiro para subsidiar  

a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana  

Sustentável do município, o PMUS.

Bicicletas de Carga no Comércio do Rio de Janeiro

O planejamento do transporte de carga deve  

lidar com os conflitos decorrentes da utilização do  

espaço viário por veículos de tráfego local e regional.  

A movimentação de bens dentro de áreas urbanas gera 

uma série de interferências na circulação de passagei-

ros. Suas externalidades negativas, como conflitos de 

tráfego, vibrações, ruídos, contaminação do ar e etc. 

devem ser mitigadas, permitindo o abastecimento e  

desenvolvimento econômico das cidades sem com-

prometer a qualidade de vida de sua população. A  

regulamentação do transporte de carga deve levar 

em consideração fatores como a localização de cen-

tros de distribuição, modos de transporte adequados,  

regulamentação de horários de carga e descarga, esta-

cionamento e poluição sonora e ambiental. Além dos 

modos motorizados, os modos ativos também têm 

um papel significativo no movimento total de cargas 

urbanas. É importante, assim, incluir o transporte de 

mercadorias por modos ativos de deslocamento, como 

as bicicletas cargueiras, nas discussões sobre as entre-

gas urbanas de curta distância (MoUD, 2014).

do Transporte de Carga

da Circulação
Regulamentação

Conheça na íntegra o relatório  

acessando o site do ITDP Brasil  

ou pelo QR Code ao lado. 

Foto: Transporte Ativo
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Para garantir a implementação do Plano de Mobilidade Urbana, é essen-

cial que sejam estabelecidas diretrizes para a gestão municipal da mobi-

lidade urbana e o acompanhamento da sua implementação. Para isso, os 

municípios precisam contar com um órgão para coordenar as políticas de  

mobilidade, sua integração com o planejamento urbano e sua coordena-

ção com outros departamentos municipais. É importante também garantir 

a integração com municípios vizinhos - especialmente no âmbito de regiões 

metropolitanas - e as instâncias estadual e federal de governo, além de as-

segurar uma base jurídica adequada para gerir e fiscalizar contratos de ope-

ração dos serviços de transporte quando operados pela iniciativa privada. 

e Arranjo Institucional
Estruturação de Gestão

“Desde 2012, temos observado 
lentos avanços na elaboração 
dos planos de mobilidade, com 
baixa capacidade técnica e 
financeira dos municípios para 
implementação das diretrizesda 
Política Nacional de Mobilidade 
Urbana. É importante reconhecer 
as dificuldades dos municípios 
para elaborar os planos, seja por 
falta de corpo técnico qualificado, 
escassez de recursos e de apoio 
federal para planejamento”

Clarisse Cunha Linke 
Diretora-Executiva do ITDP Brasil 
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O custo de implementação e operação do transporte coletivo urbano nas 

cidades brasileiras tem sido foco cada vez mais frequente de estudos e 

discussões. Tanto a política de remuneração dos operadores de servi-

ços de transporte quanto a política de benefícios sociais concedidos a  

diferentes grupos de usuários devem ser amplamente discutidos com a  

sociedade civil no momento da elaboração do plano de mobilidade  

urbana. É fundamental que se quantifique os recursos necessários e as  

fontes de financiamento para que a infraestrutura seja implementada, 

e os serviços de transporte público, operados de forma eficiente. Além  

disso, o município deve explorar novas fontes de recursos para mobili-

dade urbana, com o objetivo de reduzir a dependência de transferências 

intergovernamentais e viabilizar a expansão da infraestrutura de trans-

porte urbano em seu território. Deve-se, ainda, estabelecer prazos reais 

para a implementação das medidas previstas no plano. 

Em junho de 2015, o ITDP Brasil organizou um workshop com 

24 representantes do setor público, sociedade civil e setor  

privado, incluindo Ministério das Cidades, Ministério do Planeja-

mento, BNDES, IPEA, NTU, entre outras. O objetivo foi  discutir os  

desafios e oportunidades para expansão dos investimentos em 

infraestrutura de transportes de média e alta capacidade, de  

forma a atender as necessidades da população urbana até 2030.

e Infraestrutura

do Transporte Público
Modelos de Financiamento

ITDP Brasil
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Uma vez que o plano de mobilidade entre em vigor, a lei estabelece um 

prazo máximo de dez anos para que este seja integralmente revisado  

através de um processo participativo. Neste sentido, é fundamental 

que o Plano seja visto como o princípio de um processo permanente de  

planejamento e gestão da mobilidade urbana e não como um documento 

estático. É necessário que se estabeleçam procedimentos e instrumentos 

para o acompanhamento da sua implementação e avaliação periódica 

pela sociedade civil do cumprimento das metas definidas.

Urbana
do Plano de Mobilidade

Avaliação e Revisão

Monitoramento,
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No Rio de Janeiro, o ITDP Brasil colaborou com a 

organização Rio Como Vamos no desenvolvimen-

to de indicadores de monitoramento da qualidade 

dos serviços de transporte. Os indicadores  foram  

apresentados à Prefeitura para que sejam levados 

em consideração no Plano de Mobilidade Urbana 

Sustentável da cidade.

O Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte, 

em vigor desde 2013, estabeleceu diretrizes para o 

acompanhamento e o monitoramento de sua im-

plementação, avaliação e revisão periódica, por 

meio da criação de um Observatório de Mobilidade  

Urbana. O ITDP Brasil é uma das organizações que 

fazem parte do Observatório de Mobilidade Urba-

na de Belo Horizonte, contribuindo para sua estru-

turação e definição de metodologias e indicadores 

de monitoramento da implementação do Plano de  

Mobilidade Urbana do município.

Indicadores para Rio de Janeiro e Belo Horizonte

Encontra-se em desenvolvimento na Secretaria de Mobilidade do Ministério das Cidades o Sistema  

de Informações sobre Mobilidade Urbana (SIMU), que pretende  ser referência nacional para coleta,  

consolidação e disponibilização de informações para formulação de políticas públicas na área de mobilidade  

urbana. O ITDP Brasil é uma das organizações que participam do desenvolvimento do sistema, colaboran-

do na seleção dos dados a serem coletados e na aplicação de questionários nas cidades-piloto.

Sistema de Informações sobre Mobilidade Urbana (SIMU)

Criação do Indicador de Transporte por Residente (RTR)

Quilômetros de transporte  
(média e alta capacidade)

População urbana  
(em cidades > 500 mil habitantes)

O ITDP realizou um estudo em nove países para avaliar se a expansão 

dos sistemas de transporte está acompanhando o ritmo de crescimen-

to da população urbana. Para avaliar esse progresso, a equipe do ITDP 

desenvolveu o indicador de transporte de média e alta capacidade por 

residente, o RTR (da sigla em inglês para Rapid Transit to Resident). 

O RTR é calculado pela razão entre a extensão total da rede de transpor-

te de média e alta capacidade e a população em aglomerações urbanas 

com mais de 500.000 habitantes, expresso em quilômetros existentes 

para cada um milhão de habitantes. Apesar de algumas limitações (ele 

não considera, por exemplo, a densidade populacional no entorno dos 

corredores de transporte e a capacidade de atendimento da demanda 

de deslocamentos de cada modo de transporte), este indicador permi-

te avaliar de forma efetiva se o ritmo de crescimento da infraestrutura 

em escala nacional condiz com o crescimento demográfico nas áreas  

urbanas, bem como comparar o desempenho entre diferentes países.

Apesar dos aumentos populacionais, Colômbia, México e China, por 

exemplo, tiveram crescimento positivo de seus respectivos RTR ao longo 

dos últimos 30 anos, aumentando a infraestrutura de transporte para as 

suas populações. Para o Brasil, espera-se um rápido crescimento entre 

2014 e 2016, em virtude dos investimentos feitos para receber os jogos da 

Copa do Mundo de Futebol de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016.
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Sobre o ITDP Brasil
Promovendo soluções de transporte sustentável e equitativo

Fundado em 1985, o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento 

(ITDP, da sigla em inglês para Institute for Transportation and Develop-

ment Policy) é uma entidade sem fins lucrativos que promove o transporte 

sustentável e equitativo no mundo, concentrando esforços para reduzir 

as emissões de carbono, poluição atmosférica, acidentes de trânsito e a 

desigualdade social.

Com sede na cidade de New York (EUA) e escritórios na Argentina, Brasil, 

China, Índia, Indonésia, México e Washington D.C. (EUA), está presente no 

país desde 2009. 

Com atuação inspirada pelos oito princípios do Desenvolvimento Orien-

tado ao Transporte Sustentável (DOTS,  em tradução do termo original em 

inglês “Transit Oriented Development”), o ITDP Brasil realiza um trabalho 

contínuo de identificação, documentação e disseminação de boas práticas, 

disponibilizando um extenso acervo de publicações próprias, que incluem 

padrões de qualidade técnicos, manuais contendo boas práticas, relatórios 

e recomendações sobre políticas e projetos específicos no país. 

Além disso, há materiais informativos que buscam a sensibilização do  

poder público, sociedade civil e de gestores de mobilidade urbana e plane-

jadores de transportes.
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Publicações ITDP Publicações ITDP
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