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As cidades brasileiras estão crescendo a cada dia, e com a dificuldade de transporte de 
qualidade e rapidez, a nossa frota de veículos tem crescido absurdamente, não 
esquecendo ainda das facilidades econômicas para aquisição. Desta forma, a 
infraestrutura viária não comporta o volume de veículos e os planejamentos efetuados 
não conseguem suprir a expectativa de aumento, e muitas vezes, quando são 
implantados já estão saturados. 

O mais importante passo para solucionar os problemas de Mobilidade Urbana foi dado 
em 2012, quando foi sancionada a Lei 12.587 que institui as diretrizes da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana, determinando que os municípios com mais de 20 mil 
habitantes devem elaborar seus Planos de Mobilidade Urbana até 2015, ficando 
impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade 
urbana caso não atendam a exigência. 

O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes, bem 
como: os serviços de transporte público coletivo, a circulação viária, as infraestruturas 
do sistema de mobilidade urbana, a acessibilidade para pessoas com deficiência e 
restrição de mobilidade, a integração dos modos de transporte público e destes com 
os privados e os não motorizados, a operação e o disciplinamento do transporte de 
carga na infraestrutura viária, os polos geradores de viagens, as áreas de 
estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos, as áreas e horários de 
acesso e circulação restrita ou controlada, os mecanismos e instrumentos de 
financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana 
e a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade 
Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.  

Para o atendimento destas exigências, os municípios farão uma avaliação profunda das 
condições atuais e as medidas necessárias para sanar os problemas diagnosticados, a 
curto, médio e longo prazo. 

Entendo que, inicialmente, a integração dos modais deve ser fortemente incentivada, 
e para isso, é preciso adotar medidas de estímulo para a utilização dos modos não 
motorizados, por exemplo, a bicicleta, pois contribui para a melhoria do meio 
ambiente, possui custo baixo para aquisição, além de ser uma forma de relaxar e um 
importante modo para facilitar a integração. Mas para que haja este estímulo, é 
necessário que se invista em infraestrutura e equipamentos que promovam a 



 
segurança na circulação de bicicletas, tais como a implantação de malha cicloviária que 
integre todo o sistema urbano, bem como com os terminais de transporte público que 
contemplem bicicletários para a guarda das bicicletas. Os pontos de interesse de 
ciclistas devem ser dotados de paraciclos suficientes a fim de não comprometer a 
organização e a segurança do espaço público. Os espaços cicloviários devem receber 
tratamento adequado, com boa iluminação, gradis de segurança nos locais de risco, 
arborização, piso apropriado e sinalização específica para ciclistas. É necessário ainda, 
que se invista fortemente em campanhas educativas que visem à conscientização da 
necessidade de utilização adequada desses equipamentos e da adoção de 
comportamentos seguros por parte dos ciclistas, seus direitos, deveres e o 
compromisso destes com a segurança dos pedestres, que devem ter seu espaço 
respeitado. 

Dentro do sistema urbano, a bicicleta poderá integrar também com o BRT1 e com o 
VLT2, possibilitando a diminuição do tempo nos percursos e atraindo novos usuários 
que foram convencidos a deixar seus veículos em casa em razão da melhoria do 
transporte público. 

Enfim, para integrar os modais, é preciso que haja mudança de cultura da população, 
dos governantes e dos técnicos, pois, para conseguirmos um país com Mobilidade 
Urbana, teremos que lidar com três fatores importantes: TEMPO, PLANEJAMENTO e 
ECONOMIA. 

(*) Michele Rezende de Mesquita chefe de divisão de Planejamento e Engenharia de Tráfego da 
Prefeitura de Praia Grande 

 

 

_______________________________________________________________ 

1Bus Rapid Transit (BRT ou em português: veículo leve sobre pneus - VLP) é um sistema 
de transporte público baseado no uso de ônibus. 

2 Veículo leve sobre trilhos (VLT) ( em inglês: Light rail), Metrô Leve ou Metropolitano 
de superfície, é uma espécie de trem/comboio urbano e suburbano de passageiros, 
cujo equipamento e infraestrutura é tipicamente mais “leve” que a usada 
normalmente em sistemas metropolitanos ou ferroviários de longo curso. 
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