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As criticas no Brasil atualmente gira em torno do mau serviço do sistema de transporte 
de passageiros, mais sabemos que isso é só uma parcela dos problemas na sociedade 
que possuem suas distorções sociais, ausência de mobilidade, crimes ambientais. 
Anteriormente considerava transporte, trânsito, carga e infraestrutura das cidades 
como assuntos isolados e hoje como a modernização da Mobilidade urbana pensamos 
no conjunto da Cidade. 
Tentando resolver um de poucos os problemas o Governo Federal instituiu as 
diretrizes da política nacional de mobilidade urbana através da Lei 12.587/2012. 
A mobilidade urbana é um atributo das cidades relativo ao deslocamento de pessoas e 
bens no espaço urbano, utilizando para isto veículos, vias e toda a infraestrutura 
urbana (Ministério das Cidades). 
OBJETIVO 
Em virtude das diretrizes e conceitos apresento pela Lei de Mobilidade Urbana, este 
ensaio crítico tem como objetivo desenvolver a inserção da ciclofaixa através do uso 
de meios não motorizados de transporte – bicicleta, e a valorização do pedestre 
visando sua integração na cidade de Araguaína, Tocantins. 
DESENVOLVIMENTO 
Outro agravante da expansão urbana acelerada, que amplia o tempo que se gasta para 
ir e vir de um ponto a outro da cidade, intervalo que poderia ser gasto com lazer, 
educação ou cultura. Com a motorização de 60%, é urgente a necessidade de se 
pensar em alternativas para melhorar a mobilidade urbana, bem como a qualidade 
ambiental, a implantação de ciclovias é viável e necessária. 
No extremo Norte do Estado do Tocantins a cidade de Araguaína se destaca como a 
segunda maior cidade desse mais novo estado do Brasil, possui 167.176 habitantes, 
4.000.416 km² de área territorial e com topografia plana, e atendendo todas as cidades 
do sul do Estado do Pará e Maranhão em infraestrutura comercial.  
Partindo do princípio da reconstrução de toda a infraestrutura da cidade de Araguaína, 
que estava em abandono, o desenvolvimento de todos os projetos consideramos as 
primícias que não poderíamos tratar isoladamente a infraestrutura (pavimentação) da 
cidade e sim fazer a inserção nesses projetos de todos os princípios e conceitos da 
mobilidade urbana. 
O uso da bicicleta se tornava perigoso nas vias urbanas e a ausência de ciclovias e/ou 
ciclofaixas era de 100%. Avaliamos a cidade e inserimos a bicicleta, traçamos 
ciclofaixas e/ou ciclovias. 
O principio do estudo foi que partimos do mesmo traço da rosa dos ventos e 
considerando os vetores de circulação e as vias de ligação cruzando o centro 
comercial.  
Tal conjuntura mostra que as novas ciclofaixas e/ou ciclovias instaladas, e interligadas 
atendem as normas contidas no Manual de Planejamento Cicloviário do Ministério dos 



 
 

Transportes, proporcionam aumento significativos e contínuos de novos adeptos ao 
uso da bicicleta.  
O projeto prevê também a criação de bicicletários em pontos estratégicos e 
principalmente na área comercial e de lazer. 
 
CONCLUSÃO 
A sociedade da cidade de Araguaína passa por uma transformação no quesito de 
mobilidade urbana, pois a gestão nessa primeira fase faz uma inserção de 13.729,26 
km de ciclofaixas e/ou ciclovias e todas as vias que receberam infraestrutura tiveram 
adequação de acessibilidade estamos projetando para uma cidade melhor e como 
mobilidade. 
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