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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Este Capítulo tem como objetivo apresentar a contextualização do tema, o problema, 

os objetivos, as justificativas, a metodologia e, por fim, a estrutura do trabalho. 

 
 

1.1 APRESENTAÇÃO 

A ocupação do espaço público pelos automóveis está associada às mudanças na 

dinâmica urbana das cidades contemporâneas e suas múltiplas possibilidades de 

infraestruturas e de equipamentos do meio urbano (cultura, comércio, formação, 

serviços, atividades sociais e políticas). A partir das primeiras décadas do século XX, 

acreditou-se que o automóvel garantia a necessidade de acessibilidade a essas 

possibilidades, preservando, assim, o interesse geral. Duarte (2011, p. 12), em seu 

livro “Introdução à mobilidade urbana”, aponta que “muitas grandes cidades foram 

adaptadas para o uso eficaz do automóvel particular, (...) até mesmo suprimindo o 

transporte público e fazendo com que o automóvel seja valorizado sobre outros 

sistemas modais de transporte”. 

 
Foi a partir da década de 1950, com o desenvolvimento da indústria automobilística 

brasileira alinhada às políticas públicas de apoio à fabricação e uso de veículos 

automotores, que a participação dos automóveis de transporte individual se tornou 

predominante no Brasil. Segundo a Confederação Nacional do Transporte – CNT 

(2017), a frota de automóveis e utilitários cresceu 160,4%, entre 2000 e 2016, 

passando de aproximadamente 20 milhões para mais de 52 milhões de veículos. De 

igual forma, a frota de motocicletas e motonetas cresceu 520,0%, nesse mesmo 

período, passando de 3,9 milhões para 24,9 milhões. Cabe, ainda, destacar que a 

prioridade dada ao transporte individual no Brasil caminha pari passu à opção pelo 

rodoviarismo1. 

 
 

 
1 O Brasil ficou literalmente paralisado nos últimos dias com a greve dos caminhoneiros e sabe-se lá 
a que ponto chegaríamos se essa greve durasse, por exemplo, mais uma semana. Foram momentos 
de incerteza, com o desabastecimento batendo na porta do brasileiro, governantes completamente 
perdidos e as aglomerações de consumidores em postos e supermercados (...). O Brasil fez uma opção 
histórica pelo transporte rodoviário. Fonte: PALHANO, A. - Estadão. Crise com a greve trouxe 
incertezas e apreensão, mas também aprendizados importantes. 01 jun. 2018. Disponível em: 
<https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/andre-palhano/10-licoes-de-sustentabilidade-com-a- 
greve-dos-caminhoneiros/>. Acesso em: 15 set. 2018. 
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Constatou-se que o crescimento populacional e a popularização dos automóveis têm 

contribuído para o surgimento de problemas associados ao crescimento acelerado 

do número de automóveis. Hoje, 54% dos domicílios brasileiros dispõem de 

automóveis ou motocicletas para os deslocamentos dos seus moradores. Esse dado 

retrata o perfil de mobilidade da população brasileira estruturado no uso dos veículos 

automotores privados. A tendência aponta para o crescimento desse percentual: do 

ano de 2008 para 2012, por exemplo, o percentual de domicílios que possuía 

automóvel ou motocicleta subiu nove pontos percentuais, de 45% em 2008 para 54% 

em 2012, sendo que as motocicletas tiveram o maior incremento no período (IPEA, 

2013). 

 
Cabe ressalvar que esse incremento está associado às políticas públicas federais de 

apoio financeiro (subsídios) ao setor automobilístico e redução de Imposto de Produto 

Industrializado (IPI) para o consumidor final que tomou corpo no governo Luiz Inácio 

Lula da Silva (2008-2010). Os usuários de automóveis têm sido beneficiados com a 

maior parte dos investimentos e recursos para transporte nas cidades, deixando em 

segundo plano o transporte coletivo e, por último, o transporte não motorizado. 

 
As consequências para a cidade e a dinâmica urbana são complexas e variadas. A 

impermeabilização do solo das cidades causada pela urbanização dispersa que 

avança horizontalmente sobre todo tipo de território ou uso, a área ocupada pelo 

automóvel nesse modelo de urbanização (estacionamentos, avenidas, amplas 

rodovias, viadutos, pontes, garagens, túneis) fragmentando e dividindo bairros 

inteiros, a custosa e predatória poluição do ar se somam ao incrível número de 

acidentes com mortes ou invalidez, as horas paradas em monumentais 

engarrafamentos causadoras de stress, enfim o “apocalipse motorizado” é por demais 

visível e predatório para ser ignorado (MARICATO, 2008). 

 
Assim, os congestionamentos existem porque o sistema atual permite que os usuários 

de automóveis, que são uma menor parte da população, ocupem a maior parte das 

vias urbanas. Segundo o IPEA (2010) estima-se que de 80% a 90% do consumo 

médio do espaço das vias urbanas nas grandes cidades brasileiras seja ocupado por 

pessoas que usam automóveis. Ou seja, uma pessoa dentro de um 
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automóvel chega a consumir uma área 23,33 vezes maior que a consumida por quem 

está dentro de um ônibus. 

 
Conforme Duarte (2011) a construção de mais vias para automóveis que ocupam os 

espaços disponíveis na cidade são uma falsa solução. A lógica tem mostrado que 

quanto mais vias, mais automóveis nas ruas. Visando atender o crescente uso de 

automóveis e com propósito de melhorar a mobilidade urbana, a criação de novas vias 

só tem reforçado esse comportamento, como um ciclo vicioso, que gera mais trânsito 

e congestionamentos. 

 
A construção de mais vias para automóveis ocupando os espaços disponíveis na 

cidade, visando atender o comportamento crescente de uso de automóveis com 

propósito de melhorar a mobilidade urbana tem reforçado esse comportamento nas 

pessoas e gerado mais trânsito e o congestionamento. A lógica tem mostrado que 

quanto mais vias, mais automóveis nas ruas, o que prejudica a mobilidade urbana. 

 
Os espaços viários tornam-se inadequados para comportar de maneira harmônica a 

quantidade crescente de veículos motorizados, concomitante ao fluxo de pessoas que 

realizam seus deslocamentos a pé ou de bicicleta. A mobilidade urbana tem sido 

prejudicada pelos receituários e diretrizes norteadoras que favoreceram o uso dos 

veículos individuais. 

 
A eleição do automóvel nas vias urbanas em detrimento do transporte público e do 

transporte não motorizado trouxe mais consequências, como a lentidão do transporte 

público e a redução do número de usuários no sistema de transporte (ANTP, 1997). 

Dessa forma, outra consequência do automóvel do tipo transporte individual 

motorizado foi de inviabilizar o sistema de transporte público. O transporte público 

requer quantidade razoável de passageiros para ser viável, na medida em que as 

pessoas migram para o automóvel, seu custo aumenta e prejudica aqueles que não 

têm opção do transporte individual. 

 
A dependência de modos de transporte motorizados individual tem intensificado a 

poluição atmosférica e sonora todos os anos. A circulação urbana está na origem de 

40% das emissões de CO2 e de 70% das emissões de outros poluentes resultantes 

dos transportes rodoviários (COMISSÃO EUROPEIA, 2000). Estes problemas 
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surgem em nível de cidade, mas a nível global seu impacto também é sentido: 

alterações climáticas/aquecimento global, aumento dos problemas de saúde, prejuízo 

nas economias, dentre outros. 

 
No Brasil a partir da década de 1980, os impactos ambientais, econômicos e sociais 

causados pelo atual modelo de transporte têm forçado algumas cidades a reverem a 

questão da mobilidade urbana, de modo que diversas metrópoles passaram a adotar 

medidas de moderação de trânsito (traffic calming), no intuito de tornar as vias urbanas 

compatíveis com diferentes modos de transporte - como bicicletas e pedestres - e de 

possibilitar a utilização do espaço público não só como local de circulação, mas de 

convivência urbana (IEMA, 2010). O reconhecimento dessa realidade denota a 

urgência da criação de processos e ações voltadas à transformação de espaços 

urbanos mais igualitários, que gerem oportunidades reais às parcelas excluídas da 

população (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007a). 

 
A ideia de locomoção como transporte tem sido substituída pela concepção mais 

contemporânea de mobilidade, isto é, a “condição em que se realizam os 

deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano”. Também se identifica a 

priorização de modos de transporte coletivos e não motorizados (BRASIL, 2012). 

Nesse sentido, a concepção contemporânea de mobilidade urbana relaciona-se com 

a qualidade de vida, devendo estar articulada ao plano de desenvolvimento da cidade 

e à democratização dos espaços públicos, priorizando as pessoas e não os 

automóveis. 

 
É nessa conjuntura que a utilização da bicicleta como modo de transporte não 

motorizado vem ganhado importância nos cenários nacional e internacional. Números 

publicados pela Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, 

Motonetas, Bicicletas e Similares – (ABRACICLO, 2018) mostram o Brasil como o 

quarto produtor mundial de bicicletas, com produção anual de 2,5 milhões de unidades 

e uma frota nacional com mais de 70 milhões de unidades. 

 
A bicicleta é o veículo mais utilizado nas cidades com menos de 50 mil habitantes, 

onde o transporte coletivo praticamente não existe e os automóveis estão fora do 

alcance da maioria da população. Já nas regiões metropolitanas e grandes centros 

urbanos, embora exista um número expressivo de bicicletas, há o predomínio dos 
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automóveis, levando os ciclistas a disputarem espaço com os veículos automotores 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007b). 

 
Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) destaca que no 

ano de 2008 mais de um terço, em torno de 30,6 milhões de trabalhadores no Brasil, 

se deslocavam para o trabalho a pé ou de bicicleta, e quando o a pesquisa era entre 

os que residiam em domicílios cujo rendimento domiciliar per capita era inferior a ¼ 

do salário mínimo, o percentual subia para 57,5%, o que confere a bicicleta boa 

representatividade como meio de transporte e sua função social (IBGE, 2008). 

 
Estudos têm apresentado a bicicleta como um meio de transporte viável, capaz de 

interagir eficientemente com todas as outras formas de mobilidade urbana, além de 

proporcionar a melhoria do meio ambiente e ajudar a promover a inclusão social 

(IEMA, 2010). Pucher e Buehler (2008) contabilizam as porcentagens de viagens de 

bicicleta ao trabalho ou à escola, em relação ao total de viagens dentre os modos de 

transporte, sendo para os Estados Unidos 11%, Alemanha 28%, Reino Unido 30%, 

Holanda 32% e Dinamarca 35% (IPEA, 2017). A experiência internacional – como 

Bogotá/Colômbia - mostra que, mesmo com o aumento dos veículos automotores, 

se forem oferecidas redes cicloviárias integradas a outros modais, pode-se reverter 

à tendência do uso de veículos automotores (SÁ THIAGO et al., 2016). 

 
A mudança dos padrões de deslocamento dos habitantes através do uso de meios 

de transporte não motorizados é crucial para a construção de centros urbanos com 

qualidade de vida mais elevado. Dessa forma, a redução da utilização do automóvel 

tornou-se uma condição necessária para melhorar a sustentabilidade, as condições 

de mobilidade e de acessibilidade nas cidades. A cidade sustentável facilita o 

deslocamento dos pedestres e ciclistas, de forma mais segura, proporcionando 

espaços públicos atrativos e com ampla variação de funções urbanas. 

 
Pela Carta de Atenas (1933), as quatro funções das cidades são habitar, trabalhar, 

recrear-se e circular, onde a função “circular” tem o único objetivo de estabelecer a 

comunicação entre as outras três funções. Essa foi a base para a modelagem de 

cidades difusas e dispersas, um mosaico de fragmentos sem relação entre si, cidades 

que foram criadas e adaptadas na dependência do automóvel em detrimento e 

desestímulo da caminhada e pedalar a bicicleta. Em contraponto, 
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críticos como Jane Jacobs (2009), em seu livro “Morte e Vida de Grandes Cidades”, 

já nos anos 60 se mostraram contrários aos ideais modernistas que produziram 

espaços sem identidade, rígidos e vazios. Para Jacobs, a cidade deve ser viva, 

diversificada, capaz de aprimoramento contínuo, as ruas devem pertencer às pessoas 

para o encontro, o caminhar e o pedalar, e que os espaços mistos e multifuncionais, 

durante o dia e a noite, promovem a vitalidade e segurança ao ambiente urbano. 

 
Outros autores, como Rogers e Gumuchdjian (2001), também rejeitam a criação da 

cidade com modelo de desenvolvimento monofuncional, urbanização difusa e 

dispersa e a predominância do automóvel proposta por Le Corbusier. Propõem a 

“cidade compacta”, que cresce em volta de centros de atividades sociais e comerciais 

localizadas junto aos pontos nodais de transporte público, pontos focais, em volta dos 

quais, a vizinhança se desenvolve em bairros multifuncionais. Nesses lugares é 

reduzida a necessidade de deslocamento motorizado, o que incentiva o deslocamento 

a pé ou de bicicleta. Aqui as funções são sobrepostas e induzem a diversidade e o 

uso efetivo do espaço. 

 
Nessa mesma linha, Jan Gehl (2010), estudioso da morfologia e do uso dos espaços 

públicos dentro da compreensão das relações entre as pessoas e os espaços públicos, 

evoca a importância de uma cidade compacta com empreendimentos agrupados em 

torno do transporte público, com áreas para caminhar e andar de bicicleta, com 

quantidade e qualidade de espaços públicos agradáveis, bem planejados, na escala 

do homem, cidades seguras, sustentáveis, saudáveis e cheias de vida. 

 
Para implantação das cidades compactas, o investimento em novas infraestruturas 

urbanas ou mesmo a modernização das existentes atua como agente estimulador do 

estabelecimento de novas empresas e residências, reaproveitando o espaço físico 

construído e enfrentando a cidade existente, sem negá-la. Como lembra Leite (2002), 

é necessário refletir sobre a complexidade da metrópole contemporânea, com 

alternativas de intervenções que respondam às demandas geradas pelo território, no 

propósito de voltar a crescer para dentro da metrópole e parar de expandi-la, 

contrapondo a lógica predominante do mercado imobiliário especulativo e da 

dependência do transporte individual. 
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Em meio à tendência de cidades compactas, algumas críticas ponderam a sua real 

aplicabilidade e sustentabilidade. Guy e Marvin (2000), Thomas e Cousins (1996, apud 

SILVA, 2011), questionam se as cidades compactas são capazes de alcançar as 

expectativas sociais, econômicas e ambientais almejadas. A sociedade aceitou a 

dispersão das cidades como fuga do tráfego intenso e do convívio entre as diferentes 

classes sociais, à procura da qualidade ambiental e da vida rural, assim, condicionar 

a sociedade em aceitar a cidade compacta pode não ser bem correspondido pelo 

mercado e alguns segmentos sociais elitizados. 

 
O urbanismo atual debruça-se então sobre a questão nova da cidade 
sobre a cidade. Não há mais modelos rígidos ou fixos. Trata-se sempre 
de verificar quais as estratégias dominantes na reconfiguração das 
cidades existentes para entendê-las e tornar-se um posicionamento 
crítico (LEITE, 2002, p. 127). 

 
 

De acordo com Silva (2011), na prática, as cidades brasileiras seguiram na contra 

mão, com uma morfologia urbana dispersa, priorizando o transporte motorizado 

individual, sustentada por um expressivo sistema viário que conduziu a uma desigual 

distribuição e aplicação de recursos públicos no território físico e socioespacial. Dessa 

forma a gestão urbana passou a eleger no território algumas áreas prioritárias de 

investimentos e infraestrutura, haja visto limites de recursos para atender toda a área 

urbana, concentrando serviços e equipamentos nas maiorias das vezes conforme os 

interesses especulativos sob a terra urbana, em detrimento de um extenso território 

disperso, comumente desordenado, de precária infraestrutura e acessibilidade. Com 

propósito de corrigir essa questão, nas décadas mais recentes, surgem políticas de 

mobilidade urbana alternativas em que a solução do problema de circulação está na 

reorganização das próprias cidades e na priorização da questão da mobilidade o 

transporte coletivo e o transporte não motorizado. 

 
Em apoio a priorizar a questões relacionadas às cidades, foi criado o Ministério das 

Cidades, em janeiro de 2003, e junto dela a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana 

(SeMob). A SeMob conta com um programa de ações para diversos projetos 

associados à mobilidade urbana, incluindo capacitação de equipes, investimentos 

diretos de recursos do orçamento da União e linhas de financiamento (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2007a). 
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O Ministério das Cidades, por meio da SeMob, criou o “Caderno de Referência para 

Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana”, em 2007 (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2007a). O Caderno é um direcionador para os municípios, seu propósito é estimular 

as políticas públicas de trânsito, transporte e acessibilidade, e explicitamente dá 

prioridade ao transporte coletivo, ao transporte não motorizado e a implementação o 

conceito de acessibilidade universal. 

 
O Ministério das Cidades por meio da SeMob também criou, em 2007, “Caderno 

Bicicleta Brasil” (CBB), um caderno de referência para elaboração do Plano de 

Mobilidade por Bicicleta nas Cidades (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007b). O 

Caderno Bicicleta Brasil reúne os subsídios necessários para os municípios que têm 

intenção de implantar um plano cicloviário, integrado aos demais modos existentes, 

formando uma rede de transporte, e por sua vez o estímulo da população ao uso da 

bicicleta. 

 
Destaca-se, entretanto, a contradição entre a política pública posta nos documentos 

e diretrizes para o setor, explicitados acima, e as ações práticas de incentivo ao uso 

do transporte automotivo individual, como apresentamos anteriormente. 

 
Em 2012, após 17 anos de tramitação no Congresso Nacional, o Ministério das 

Cidades estabeleceu as diretrizes para a Política Nacional de Mobilidade Urbana 

(PNMU) através da Lei nº 12.587/2012, a chamada Lei de Mobilidade Urbana. A 

PNMU foi instituída com objetivo de atender os artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal de 1988, os quais atribuem à União a responsabilidade de criar diretrizes para 

a política de desenvolvimento urbano e de transportes, orientar a regulamentação e o 

planejamento da mobilidade urbana nas cidades brasileiras. Foi a primeira vez que 

uma lei federal tratou diretamente da mobilidade urbana e incluiu o transporte não 

motorizado - a pé ou de bicicleta -, o que denota o reconhecimento que esses 

transportes ganham. A PNMU incorpora o conceito de mobilidade urbana sustentável, 

já presente na legislação de outros países. 

 
Logo no primeiro artigo, a PNMU já aborda a integração entre os meios de transporte 

público com o privado, motorizado com o não motorizado, bem como a acessibilidade 

e mobilidade urbana de pessoas e cargas. Determina, no Art. 24, que 
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as cidades com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes elaborem o Plano Diretor de 

Transporte e Mobilidade integrado ao Plano Diretor Municipal, em um prazo de 3 (três) 

anos a contar da vigência da PNMU2. Caberá a esse Plano incentivar os municípios a 

adotarem um novo conceito de planejamento de mobilidade urbana que priorize as 

pessoas, o modo de transporte não motorizado e os serviços de transporte público em 

um planejamento de crescimento urbano de forma ordenada. 

 
Dentro desse Plano de Mobilidade de Transporte e Mobilidade, cabe aos municípios 

elaborarem um Plano de Mobilidade Cicloviário que estabeleça claramente as normas 

e procedimentos municipais. Na prática, isso implica no redirecionamento da 

mobilidade urbana a partir do incentivo normativo para que os municípios reflitam e, 

consequentemente, criem políticas que contemplem e até incentivem o transporte não 

motorizado. Cabe destacar que é um desafio para os municípios brasileiros 

elaborarem seus Planos de Mobilidade Cicloviário e concretizarem essas ações no 

espaço urbano face o padrão de mobilidade urbana vigente, a dependência 

econômica3 brasileira da indústria automobilística e a estrutura física das vias 

projetadas para os automóveis. 

 
Neste contexto a pesquisa limita-se ao modal cicloviário no município de Vila Velha, 

que faz parte da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) composta pelos 

municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana, criada pela Lei 

Complementar Estadual 58, de 21.02.1995 e posteriormente modificada em 1999 e 

2001, quando incorporou, respectivamente os municípios de Guarapari e Fundão. A 

RMGV apresenta densa conurbação entre os municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, 

Cariacica e Viana e uma malha urbana integrada atribuindo aos municípios integrantes 

da RMGV constituírem políticas públicas que contribuam para a mobilidade (PMVV, 

2015b). 

 
2 

Vale destacar que o prazo de 3 (três) anos estabelecido encerrou-se em abril de 2015, tendo sido 
prorrogado por mais 3 (três) anos até abril de 2018 e novamente prorrogado por 1 (um) ano, até abril 
de 2019, data que marca o início da obrigatoriedade dos Planos de Mobilidade Integrados ao Planos 
Diretores Municipais como requisito para contratação de novas operações que utilizem recursos 
orçamentários federais (BRASIL, 2012). 
3 “(...) Essa transformação, acelerada recentemente por uma estratégia do governo federal de manter 
o crescimento econômico com o estímulo à indústria automobilística, em especial por meio da redução 
do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)...” Fonte: MANO, M.K.- Revista de informações e 
debates do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Mobilidade Urbana IPEA – O automóvel ainda 
é prioridade, São Paulo, 2011. Ano 8. Edição 67-20/09/2011. Disponível em: < 
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2578:catid=28&Itemid=23>. 
Acesso em: 20 mai. 2018. 

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2578%3Acatid%3D28&Itemid=23
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Vila Velha (Figura 1) possui extensão territorial de 211 Km² com relevo em sua maior 

parte plano, favorável ao uso da bicicleta, em média 4 metros a cima do nível do mar 

com clima tropical litorâneo com temperatura que varia entre 27.5ºC a 22.5ºC. Ao norte 

limita-se com a capital Vitória, ao sul com Guarapari, a leste com Oceano Atlântico, a 

Oeste com Cariacica e Viana. Seus distritos são a Sede, a Barra do Jucu, Ibes, São 

Torquato, Argolas. Localizado na latitude sul de 20º 20' 12'' e na longitude oeste da 

Greenwich de 40º 17' 28'' (INCAPER, 2011). 

 

Figura 1: Localização município de Vila Velha. 
 

Fonte: Comissão Incaper (2011). 
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A partir de 1992, com a conclusão da Terceira Ponte, oficialmente Ponte Deputado 

Darcy Castello de Mendonça, que faz a conexão viária entre as cidades de 

Vitória e Vila Velha, a fácil conexão de Vila Velha com a capital, proporcionou o início 

de um acelerado processo de expansão imobiliária, com verticalização dos bairros na 

faixa litorânea Praia da Costa, Itapuã e Itaparica e consolidação dos demais bairros, 

tornando-se o município com maior número de empreendimentos imobiliários 

(ASEVILA, 2010). 

 
O crescimento da frota de veículos no município de Vila Velha, no período de 2005 a 

2013, foi de 103% e no mesmo período, o crescimento da população foi de 15,7%, 

(PMVV, 2015b). Em 2016, Vila Velha passou a ter uma frota de automóveis de 210.928 

veículos, ultrapassando a frota de automóveis de Vitória, a capital do Estado com 

193.286, IBGE (2017). 

 
Segundo o último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em 2010, Vila Velha possuía uma população de 414.586 habitantes, sendo o 

município mais populoso do estado, e o IBGE estima que no ano de 2018 a 

população de Vila Velha seja de 486.208 habitantes. 

 
Dessa forma podemos ver o município de Vila Velha adotar as primeiras medidas 

concernentes à elaboração de políticas de mobilidade cicloviária no ano de 2007, em 

seu Plano Diretor Municipal de Vila Velha – PDMVV, Lei nº 4.575/2007 (PMVV, 2007). 

Constam no PDM de 2007 no Anexo I, Quadro IV a relação de 45 vias prioritárias para 

implantação de ciclovias, ciclofaixas e compartilhamento no passeio em vias 

existentes e projetadas, implantação de ciclovias exclusivas nos corredores prioritários 

para o plano de alinhamento e implantação de ciclovias em todas as novas ligações 

viárias que forem construídas. Podemos mencionar também que o município teve dois 

planos de governo, sendo: o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Vila Velha – 

2010 (ASEVILA, 2010) na gestão do prefeito Neucimar Fraga e o Plano Estratégico 

2013 – 2016 (PMVV, 2012) na gestão do prefeito Rodney Rocha Miranda. Porém 

ambos os planos não mencionam ações e políticas com ênfase a mobilidade 

cicloviária. 

 
Em outubro de 2015 o município de Vila Velha edita o Termo de Referência 

Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade de Vila Velha, 
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PlanMob Vila Velha, para contratar assessoramento técnico para elaborar o referido 

Plano de Mobilidade. Nesse Termo de Referência PlanMob constam informações 

relevantes quanto o atual estado das vias do município, sendo, que as principais 

vias arteriais e coletoras possuem infraestrutura e projeto geométrico antigos, com 

baixa capacidade, sinalização deficiente, e ainda, com muito conflito de circulação 

entre os modais de carga, motorizado individual e transporte de passageiros, além de 

problemas de acessibilidade tudo isso somado ao crescimento vertiginoso da frota de 

veículos, contribuindo para um espaço viário cada vez mais escasso e conflitante 

(PMVV, 2015b). 

 
Assim o referido Termo de Referência PlanMob propõe em suas prioridades ações 

mais ampliadas e integradas com relação à mobilidade urbana que precisam ser 

tomadas para reverter esse quadro, com foco na mobilidade sustentável, sendo uma 

de suas diretrizes a implantação do sistema cicloviário. O PlanMob de Vila Velha 

encontra-se em elaboração e no dia 28 de agosto 2018, em uma audiência pública foi 

apresentado o Relatório do Diagnóstico e do Prognóstico do PlanMob (PMVV, 2018a). 

 
O novo PDMVV aprovado propõe dentre outras diretrizes de mobilidade a: 

implantação do sistema cicloviário e fomentar a participação do Município nas 

instâncias de decisão e gestão metropolitana de transporte (PMVV, 2017b). O novo 

PDMVV foi apreciado pela Câmara de Vereadores de Vila Velha no dia 27 de 

novembro de 2018, e houve 34 vetos referentes a emendas feitas ao projeto (CBN, 

2018). O novo PDMVV vai regular o desenvolvimento urbano da cidade no período de 

2018 a 2027. 

 
Apresentamos, a seguir, o problema de pesquisa e outras delimitações para a 

realização dessa dissertação. 

 
 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 
 

A cidade contemporânea tem como um de seus desafios à mobilidade urbana e o 

redirecionamento para o transporte sustentável. O Brasil tem caminhado na 

atualização do marco regulatório para o transporte urbano no sentido de incentivar o 
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uso dos modais alternativos, como o cicloviário. Cabe aos municípios, contudo, criar 

políticas e implementar ações que coloquem em prática as tendências nacionais – e 

internacionais. Dado esse contexto, o problema de pesquisa deste estudo consiste em 

responder ao seguinte questionamento: 

 
Quais são os critérios de avaliação para políticas cicloviárias no município de Vila 

Velha com base na legislação brasileira e experiências internacionais? 

 
De forma mais delimitada: 

 
 

- Quais as tendências internacionais em termos de critérios e monitoramento para o 

modal cicloviário? 

 
- A gestão urbana no Brasil tem contemplado o critério avaliação em relação ao 

transporte urbano sustentável – modal cicloviário? 

 
- Quais são as ações e políticas adotadas pelo município de Vila Velha para a 

avaliação do modal cicloviário? 

 
- A partir da sistematização dos critérios de avaliação, o que tem sido feito por Vila 

Velha em relação ao modal cicloviário? 

 
 

1.3 HIPÓTESES 

 
 

Desde a conclusão da construção da Terceira Ponte conectando a capital Vitória ao 

município Canela Verde, Vila Velha tem vivenciado um acelerado processo de 

adensamento urbano acompanhado pelo surgimento e adaptação de novas vias 

públicas destinadas essencialmente ao trânsito de veículos automotores. Pressupõe-

se que (a) as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), ou Lei 

12.587/2012, não estejam positivadas nas Políticas e Ações de Mobilidade Urbana do 

Município e que (b) o estudo para critério de avaliação do modal cicloviário pode 

contribuir para implantação das diretrizes do modal cicloviário no município de Vila 

Velha. 
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1.4. OBJETIVOS 

 
 

1.4.1 Objetivo Geral 

 
 

Este trabalho tem como objetivo estabelecer critérios que permitam avaliar as políticas 

e ações de mobilidade cicloviária no município de Vila Velha, com base nas 

orientações da SeMob, a legislação brasileira (PNMU) e experiência nacional e 

internacional que orientam o modal cicloviário. 

 
1.4.2 Objetivos Específicos 

 
 

Os objetivos específicos estão relacionados de forma a estabelecer um roteiro para 

cumprimento do objetivo geral dessa dissertação. Pretende-se: 

 
a) Compreender a importância do modal cicloviário para a mobilidade urbana 

sustentável e situar a realidade das cidades contemporâneas em relação à 

mobilidade urbana; 

 
b) Identificar nas políticas de mobilidade orientações e atribuições do Governo 

Federal, Estados e Municípios quanto aos critérios de avaliação na 

mobilidade cicloviária. 

 
c) Investigar na experiência nacional e internacional critérios e avaliação de 

políticas e ações de mobilidade cicloviária. 

 
d) Investigar as ações realizadas pela Prefeitura Municipal de Vila Velha em 

relação ao modal cicloviário à luz dos critérios estabelecidos nos objetivos b 

e c. 

 
 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 
 

A escolha do tema partiu da relevância do assunto no momento contemporâneo, 

marcado por debates no contexto global sobre o caos nas vias das cidades 

contemporâneas e a eficiência da mobilidade urbana, onde existem 
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questionamentos sobre a soberania do carro e a falta de espaço para pedestres e 

ciclistas. 

 
Os pesquisadores de pós-graduação no Brasil, em particular na área de Arquitetura 

e Urbanismo e de Planejamento Urbano e Regional, podem adquirir papel importante 

na superação destas dificuldades, no curto e médio prazos, através da identificação 

de matrizes de conhecimento necessárias para solução dos principais problemas 

urbanos. 

 
Nesse contexto, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES (BRASIL; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012), cita temas de pesquisa 

relevantes para o desenvolvimento do país, como: 

 Promover a gestão integrada de políticas públicas 

(municipal/estadual/federal) envolvendo diferentes escalas de intervenção; 

 Promover a gestão de redes de infraestrutura inseridas em redes de 

cidades; 

 Desenvolver estudos de novas formas de integração entre urbanismo, 

arquitetura, design de veículos e soluções de mobilidade urbana; 

 Aplicar modelos, métodos e ferramentas de planejamento existentes 

internacionalmente que associem aptidões ambientais, usos do solo e 

mobilidades urbanas: eixos temáticos integradores de acessibilidade, 

seguridade, urbanidade e sustentabilidade; 

 Propor soluções integradas de engenharia, arquitetura e urbanismo para 

problemas de mobilidade, saneamento, habitação e seguridade urbana. 

 
Alguns autores, como Duarte (2011), Leite (2012), Vasconcellos (2012), estão em 

consenso no que diz respeito ao uso do modal cicloviário no meio urbano, que de 

forma integrada aos demais modos de transporte podem colaborar com a mobilidade 

urbana sustentável e minimizar os impactos negativos gerados, em grande parte, pelo 

uso do transporte individual motorizado. 

 
Internacionalmente, a Comissão Europeia (2000) relata a importância do tema no 

contexto atual, haja visto que pesquisas e trabalhos relacionados têm mostrado que, 

embora a bicicleta não constitua a única resposta aos problemas de circulação na 

cidade, representa, todavia, uma solução que se insere nas políticas públicas de 



30 
 

 

valorização do ambiente urbano, capaz de interagir com eficiência com os outros 

modais, proporcionando a melhoria da qualidade de vida na cidade, da qualidade do 

ambiente e das economias geradas a longo prazo. 

 
Considerando a mobilidade urbana uma questão nacional de grande importância para 

o Governo Federal, o Ministério das Cidades estabeleceu a Lei de Mobilidade Urbana, 

(PNMU) Lei 12.587/2012, que em suas diretrizes aborda o conceito de mobilidade 

urbana sustentável, a prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os 

motorizados, a integração entre os modos de transporte, acessibilidade e mobilidade 

urbana de pessoas e cargas e, no Art. 24, determina aos municípios com mais de 

20.000 (vinte mil) habitantes a tarefa de elaborarem o Plano Diretor de Transporte e 

Mobilidade integrado ao Plano Diretor Municipal, com intenção de planejar o 

crescimento das cidades de forma ordenada, priorizando o modo de transporte não 

motorizado (a pé ou de bicicleta) e os serviços de transporte público. 

 
A PNMU em seu Capítulo V orienta as diretrizes para o Planejamento e Gestão dos 

Sistemas de Mobilidade Urbana, deverão contemplar a formulação e implantação dos 

mecanismos de avaliação de monitoramento sistemáticos e permanentes por 

indicadores preestabelecidos (BRASIL, 2012), e que no ano de 2016 o Ministério 

das Cidades elabora o relatório de “Indicadores de Efetividade da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana”, com o propósito de definir os indicadores para avaliar e monitorar 

a efetividade da PNMU, contudo o relatório foi apresentado de forma parcial, com a 

lista de indicadores de curto prazo, e futuramente o relatório será apresentado de 

forma completa com indicadores de médio e longo prazo. Podemos observar ainda 

que o relatório faz uma consideração que não avalia o modal cicloviário, sendo: 

“Entende-se que esta lista ainda possui lacunas no que se refere aos indicadores para 

avaliar as condições de mobilidade e nos deslocamentos a pé e por bicicletas (...)”. O 

que demonstra necessidade de criar critérios para avaliar a implantação das políticas 

de ciclomobilidade (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2016). 

 
Assim, a realização deste trabalho justifica-se na medida em que existe a 

obrigatoriedade da aplicação das legislações do Governo Federal, que orientam 

estabelecer critérios para avaliar as ações e políticas de mobilidade cicloviária nos 

municípios. 
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Dessa forma é de relevância a pretensão de investigar e avaliar as ações de políticas 

de mobilidade cicloviária realizadas pela Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) 

em relação às orientações do Caderno de Referência para elaboração do Plano de 

Mobilidade por Bicicleta nas Cidades (CBB) e experiências de caso nacionais e 

internacionais que orientam o modal cicloviário. Espera-se que os resultados possam 

contribuir com informações sobre a atual situação da Política Cicloviária, e assim 

contribuir com a gestão da Mobilidade Urbana no Município de Vila Velha. 

 
 

1.6 METODOLOGIA 

 
 

Este é um trabalho de natureza aplicada, pois tem como objetivo analisar o modal 

cicloviário como meio de transporte e o panorama da política de mobilidade cicloviária 

do município de Vila Velha. É também normativo, pois pretende gerar conhecimentos 

para aplicação prática que atendam aos interesses locais. 

 
Quanto ao ponto de vista dos objetivos, pode ser classificada como exploratória e 

descritiva. Exploratória uma vez que levanta e analisa as políticas de mobilidade na 

infraestrutura urbana de transporte não motorizados (Modal Cicloviário) elaboradas 

pelo município de Vila Velha, esse processo que visa entender e esclarecer as ações 

voltadas ao Modal Cicloviário. 

 
Do ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa pode ser classificada como 

qualitativa, pois: (a) interpreta o problema da mobilidade cicloviária na cidade de Vila 

Velha, (b) busca analisar os problemas relacionados à aplicação dos fatores 

estruturantes da Política Setorial de Mobilidade Urbana destinados ao deslocamento 

de bicicletas nos municípios, (c) bem como de referenciais internacionais em que o 

modal cicloviário já está implantado. 

 
Dessa maneira, o procedimento técnico planejado para o desenvolvimento dessa 

dissertação tem início com a pesquisa bibliográfica a ser realizada em livros, artigos 

científicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Alguns autores de livros 

contribuem com subsídio teórico que embasam a temática como: Duarte (2011), 
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Gehl (2010), Leite (2012), Montaner (2014), Vasconcellos (2012), Rogers e 

Gumuchdjian (2001), Janes Jacobs (2009) e Maricato (2008). 

 
 

Utilizaremos, também, de referencial primário, como documentos e legislações 

nacionais e internacionais. Outra importante fonte de pesquisa é o site do Ministério 

das Cidades, que disponibiliza leis e documentos relacionados à mobilidade por 

bicicleta, sendo: 

 
 Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito 

Brasileiro, BRASIL (1997). 

 Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Estatuto da cidade. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, BRASIL (2001). 

 Lei no 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, BRASIL (2012). 

 Caderno PlanMob, 2007. Caderno para orientação os órgãos gestores 

municipais na elaboração dos Planos Diretores de Mobilidade Urbana, 

MINISTÉRIO DAS CIDADES (2007a). 

 Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades, 2007. Caderno de referência 

para elaboração do Plano de Mobilidade por Bicicletas nas Cidades - CBB, 

MINISTÉRIO DAS CIDADES (2007b). 

 
Dessa forma, para alcançar o Objetivo Geral dessa pesquisa, os Objetivos Específicos 

estão abaixo relacionados de forma a estabelecer um roteiro para a dissertação. 

 
Para cumprir o objetivo de (a) investigar a importância do modal cicloviário para a 

Mobilidade Urbana e situar a realidade das cidades contemporâneas em relação à 

mobilidade urbana, serão realizados levantamentos em documentos oficiais do 

governo brasileiro, bem como levantamentos bibliográficos em artigos, dissertações 

de mestrado e teses de doutorados disponíveis no Portal de Periódicos e Catálogo de 

Teses e Dissertações da CAPES. A delimitação desta pesquisa será feita a partir dos 

descritores: bicicleta, ciclovia, modal cicloviário, mobilidade urbana e mobilidade 

sustentável, monitoramento das políticas de ciclomobilidae, avaliação das políticas 

de ciclomobilidade, limitadas à Grande Área das Ciências Sociais e as Áreas de 

Conhecimento Arquitetura e Urbanismo e Planejamento Urbano e Regional. 
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Para identificar (b) nas políticas de mobilidade orientações e atribuições do Governo 

Federal, Estados e Municípios relativos à mobilidade cicloviária serão consultadas 

as legislações e documentos disponibilizados pela Secretaria Nacional de Mobilidade 

Urbana, no site do Ministério das Cidades, relacionados especificamente ao transporte 

não motorizado das bicicletas. 

 
Para (c) sistematização dos critérios de avaliação das políticas de mobilidade 

cicloviária, serão analisados o Caderno de Referência para elaboração de Plano de 

Mobilidade por Bicicleta nas Cidades brasileiras e respectivas metodologias de 

avaliação utilizadas por cidades referência nacional e internacional na mobilidade via 

bicicleta. Apresentaremos os resultados na forma de uma lista síntese dos principais 

critérios de avaliação do modal cicloviário. 

 
Para investigar (d) as ações realizadas pela Prefeitura Municipal de Vila Velha 

utilizaremos como base a lista síntese com os principais critérios de avaliação do 

modal cicloviário estabelecidos no objetivo (c), que permitirá uma abordagem 

investigativa baseada no levantamento dos documentos de Planejamento Urbano do 

município, Site da PMVV, busca junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Mobilidade (SEMDU) para identificação de políticas e ações referentes à temática, 

bem como visitas em campo. 

 
Os resultados da referida avaliação, meta descrita no objetivo específico (d), resultam 

na contribuição desta pesquisa para o Planejamento da implantação do Modal 

Cicloviário no Plano de Mobilidade do Município, bem como instrumento de avaliação 

de ações e políticas de mobilidade cicloviária nos municípios. 

 
 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
 

Este trabalho será desenvolvido em 6 capítulos, conforme se descreve a seguir: 

 
 

O Capítulo 1 conterá o problema a ser estudado, hipóteses, objetivo geral e 

específicos, justificativas e metodologia. Enfim, apresentaremos a proposta de 

pesquisa. 
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O Capítulo 2 contém uma revisão bibliográfica de literatura sobre mobilidade urbana 

e modal cicloviário e informações colhidas em documentos oficiais do governo 

brasileiro. Neste capítulo, a proposta é contextualizamos o debate da mobilidade 

frente à cidade contemporânea, então, abordaremos uma reflexão histórica das 

relações estabelecidas entre o homem, à cidade e a mobilidade e, por fim discutirmos 

alguns dos benefícios da opção por esse modal frente aos desafios da mobilidade 

urbana. 

 
No Capítulo 3 realizaremos uma análise dos documentos que são as diretrizes 

nacionais mais importantes para o uso do modal cicloviário na mobilidade. O objetivo 

é de conhecer as orientações nacionais referentes às atribuições do Governo Federal, 

Estados e Municípios relativos à mobilidade cicloviária. 

 
No Capítulo 4 levantaremos de forma sistemática os critérios de avaliação junto às 

orientações do Caderno de Referência para elaboração de Plano de Mobilidade por 

Bicicleta nas Cidades brasileiras, critérios identificados na experiência brasileira e 

internacionais e sistematizaremos um instrumento modelo para avaliação da 

implementação do modal cicloviário nos municípios brasileiros. 

 
No Capítulo 5 serão abordadas as políticas e ações realizadas pela Prefeitura 

Municipal de Vila Velha (PMVV) em relação ao modal cicloviário. Também 

levantaremos as políticas e outras ações já concretizadas pela PMVV. Aplicaremos 

e, se for o caso, adaptaremos o sistema elaborado no capítulo 4 para avaliação da 

experiência canela verde. Ou seja, verificaremos os avanços da gestão pública em 

relação à implantação das políticas cicloviárias, onde será elaborado um check list 

com a verificação do que foi feito/cumprido pelo município em relação síntese dos 

critérios de avaliação elaborados no capítulo 4. 

 
Finalmente, no Capítulo 6 serão feitas as considerações finais para encaminhamento 

das políticas públicas relacionadas ao modal cicloviário. 


