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RESUMO 

 

O processo de urbanização e a falta de controle da expansão territorial nas cidades contribuíram para 

o crescimento desordenado das metrópoles, caracterizando a incidência de problemas urbanos. A 

ausência de planejamento, aliado às políticas de incentivo ao uso do automóvel, colaborou para o 

surgimento de um impasse relacionado à mobilidade urbana e à crise do setor no Brasil, o que expôs a 

necessidade da adoção de medidas que promovam a sustentabilidade. Dessa forma, o surgimento da 

Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana (SeMob) e a elaboração de políticas de 

incentivo à mobilidade têm impulsionado o investimento em infraestruturas as quais estimulem o 

emprego de modos alternativos de locomoção urbana. O município de Maringá – PR, especificamente, 

tem como pano de fundo a situação supracitada e vivencia o início do processo de democratização da 

mobilidade. Com a terceira maior frota do estado, a cidade enfrenta problemas ligados ao trânsito, 

exigindo o desenvolvimento de medidas as quais proporcionem uma melhoria desse quadro, fato que 

tem levado a gestão pública a investir na implantação de projetos relacionados ao uso da bicicleta como 

meio de transporte. Assim sendo, este trabalho irá delimitar, a partir da revisão da literatura disponível, 

conceitos ligados à sustentabilidade, à mobilidade, ao transporte, à acessibilidade, a fim de construir 

uma base de conhecimento que proporcione um maior entendimento sobre os fatores os quais compõem 

a mobilidade sustentável. Para tanto, também expor-se-á a realidade nacional-regional, o plano de 

revitalização das infraestrutras existentes e a implantação de novas estruturas que atendam os preceitos 

básicos para a utilização da bicicleta como modo de transporte urbano, evidenciando o crescimento das 

estruturas cicloviárias na cidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Correia (2010), o processo de Industrialização brasileiro, iniciado na década de 1940, 

atuou como fator determinante para a ocorrência do desajuste entre o crescimento populacional e os 

espaços destinados a sua habitação. Esse processo resultou em uma significativa pressão sobre o meio 

físico-urbano, levando à ocupação de áreas inadequadas e, consequentemente, a problemas 

relacionados às questões de infraestrutura - como a falta de habitação, a falta de mobilidade, a falta de 

acessibilidade, a produção acentuada de resíduos, problemas relacionados à drenagem urbana -, às 

questões sociais, ambientais e econômicas. 

Na visão de Ugeda (2004), a ampliação da cidade e o aumento populacional deveriam ser 

acompanhados pelo crescimento da infraestrutura urbana, de modo a oferecer condições mínimas para 

que as alterações realizadas sobre o meio ambiente não prejudiquem a forma de vida da população. No 

entanto, o cenário vislumbrado pelo autor tem se mostrado uma realidade distante de grande parte das 

cidades brasileiras, onde a expansão apresenta falhas no processo de planejamento e infraestrutura 

urbana. 

A importância do planejamento no desenvolvimento das cidades pode ser observada na obra de 

Jordão e Oliveira (2013), que descrevem o planejamento como um procedimento de criação e 

desenvolvimento de programas. Tais programas trabalham com os processos de produção, de 

estruturação e de apropriação do espaço, tendo por intuito proporcionar uma melhoria nas condições 

de habitação do meio urbano. Neste contexto, a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável 

(associados ao desenvolvimento de políticas públicas) surgem como soluções para o alcance da 

qualidade por meio da mudança de valores e atitudes como forma de promover um progresso 

harmonioso entre as esferas urbanas, caracterizando um dos maiores desafios da atualidade.  

 Kanashiro (2010) afirma que os mandamentos do desenvolvimento urbano sustentável estão 

pautados na ideia de que o planeta possui recursos naturais finitos, os quais estão sendo utilizados de 

forma inadequada. Tal fato demonstra a necessidade da adoção de maneiras mais sustentáveis de 

produção, visão que vai de encontro com preceitos do planejamento urbano moderno, o qual persegue 

prioritariamente o crescimento econômico. Desse modo, os conceitos anteriormente mencionados 

contribuíram para a formação dos princípios norteadores de diversas ações que buscam debater o tema. 

De acordo com Ramos (2015 Apud BROTHERHOOD; 2008), algumas medidas se 

caracterizaram o impulso para a formalização a respeito desta discussão, como a I Conferencia Mundial 

sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em 1972. Esse fato auxiliou na produção de diversos 

documentos e na promoção de encontros internacionais com o intuito de estabelecer objetivos e 

diretrizes capazes de promover o desenvolvimento sustentável, a saber: a II Conferencia Mundial do 

Meio Ambiente realizada no Rio de Janeiro (Eco-92), a Agenda 21, a Cúpula da Terra de Joanesburgo, 

em 2002, Relatório Brundtland e a Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável, 

realizado novamente no Rio de Janeiro, durante o ano de 2012 (RIO+20).  

 Alguns autores ressaltam a importância da elaboração da Agenda 21 citando o avanço que a 

delimitação dos conceitos estabelecidos pode proporcionar para o ambiente urbano. Kanashiro (2010) 

afirma que tais iniciativas auxiliam na busca pelo desenvolvimento das cidades, incentivando-as a 
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adotarem práticas mais sustentáveis, o que torna o tipo de assentamento mais durável que o ser humano 

será capaz de construir. Ainda, Cassilhas (2011) relata que, para a compreensão do seu papel no meio 

urbano, é necessário o entendimento dos conceitos que o cercam, como o transporte e a acessibilidade 

urbana. 

Já para os autores Pappa e Chiroli (2011), a Mobilidade é um atributo associado à cidade e ao 

transporte, que corresponde ao deslocamento de pessoas e bens na área urbana, afetando diretamente 

o seu desenvolvimento econômico. Além disso, na visão de Torres e Ferraz (2004), os transportes são 

compreendidos como o modo empregado para designar o deslocamento de produtos e pessoas entre as 

cidades no seu interior, promovendo o papel de elemento indutor da mobilidade urbana, condicionador 

das interações sociais e responsável por realizar ações fundamentais nas funções de morar, trabalhar e 

circular. Esses conceitos estão vinculados à acessibilidade urbana, a qual é tratada por Alves e Raia 

(2012) como a capacidade de um indivíduo realizar qualquer movimentação através de seus próprios 

meios, com total autonomia e em circunstâncias seguras, mesmo que para isso necessite de aparelhos 

específicos. 

 A busca pela sustentabilidade na mobilidade urbana caracteriza-se como um dos principais 

fatores condicionantes na efetivação do desenvolvimento sustentável. De acordo com Freire, 

Montenegro e Panet (2010), ela deve ser capaz de promover uma melhoria na locomobilidade e na 

acessibilidade através da introdução do transporte coletivo acessível e do transporte individual não 

motorizado no ambiente urbano. Isso levará a um maior uso destes meios em substituição ao automóvel 

particular, ocasionando a diminuição do fluxo de veículos nas vias urbanas.   

Diante desse cenário, Campos (2004) alerta para a necessidade de haver uma maior 

compatibilidade entre o planejamento e a mobilidade. Ele afirma que um bom programa de atuação 

urbana consiste na coordenação de ações conjuntas para produzir efeitos acumulativos de longo prazo 

atrelados ao balanceamento de metas ambientais, econômicas e sociais de sustentabilidade. Além disso, 

deve incluir também estratégias como o desenvolvimento urbano orientado pelo transporte, o incentivo 

ao deslocamento de curtas distâncias, restrições ao uso do automóvel, a oferta adequada de transporte 

público e a segurança de pedestres, de ciclistas e de pessoas de mobilidade reduzida. Dessa forma, o 

atual modelo de mobilidade praticado nas grandes cidades traz, ao meio urbano, consequências graves 

como a emissão de gases poluentes, a ocorrência constante de congestionamentos, a incidência de 

problemas de saúde ligados ao sedentarismo e a existência de acidentes fatais, entre outros fatores. 

 Assim como acontece nas grandes metrópoles, o município de Maringá apresenta boa parte dos 

problemas citados, os quais são decorrentes do elevado número de veículos que compõem sua frota 

urbana. Diante desse cenário, a administração pública municipal tem voltado sua atenção ao 

desenvolvimento de projetos ligados à promoção da mobilidade urbana sustentável a fim de 

proporcionar melhorias na qualidade de vida urbana, tais como a implantação de ciclovias e de 

corredores exclusivos para ônibus nas principais vias da cidade. 

Desse modo, o presente artigo pode ser justificado pela necessidade de se desenvolver e difundir 

o conhecimento técnico-científico relacionado ao assunto, explanando os benefícios que o uso da 

bicicleta como meio de transporte pode trazer à cidade, a saber: a não emissão de poluentes, o acesso 

rápido e eficiente em trajetos curtos e etc, de acordo com Sousa (2012).  

 Ademais, é também o objetivo deste trabalho compreender e analisar os fatores os quais 

abrangem a implementação do plano de transporte cicloviário elaborado para a cidade de Maringá-PR, 

examinar o contexto da mobilidade no município e identificar suas potencialidades no que diz respeito 

à promoção de medidas que contemplem o âmbito da mobilidade sustentável. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
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Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma revisão da literatura acerca do processo 

de urbanização brasileiro e dos conceitos de planejamento urbano, desenvolvimento sustentável, 

sustentabilidade, mobilidade, acessibilidade e transporte (e aos demais conceitos a eles ligados), bem 

como pesquisas em obras de referência e artigos de autores que trabalham os temas publicados em 

revistas e congressos especializados na área a fim de detectar possíveis correntes emergentes de 

pensamento sobre o assunto.  

Na sequência, o artigo apresenta a aplicabilidade dos conceitos-temas, ponderando a respeito 

da grandeza nacional-regional e dos passos dados em direção à escala de mobilidade e acessibilidade 

urbana sustentável. Além disso, são também focos deste estudo, os efeitos causados pelo uso excessivo 

dos veículos automobilísticos na Cidade de Maringá, considerando seus impactos como forma de 

ressaltar a importância sobre a conscientização da população a respeito da indispensabilidade de se 

adotar formas mais sustentáveis de mobilidade, dos benefícios do uso da bicicleta como meio de 

transporte e da relevância deste referencial para a análise de projetos que estão sendo desenvolvidos 

na cidade referentes ao assunto. 

  

 

2.1 - A Gestão e a Mobilidade Urbana. 
 

De acordo com Maricato (2012), diante da eminente necessidade de se adotar formas mais 

eficientes para promover o desenvolvimento das cidades, houve a retomada da discussão por parte do 

Governo Federal sobre o destino das Cidades (fato que não ocorria desde o regime militar 1964-1985), 

o que impulsionou a criação do Ministério das Cidades no ano de 2003 com sua estrutura baseada nos 

três principais assuntos que afetam o contexto urbano nacional: a habitação, o saneamento básico e a 

mobilidade. Ainda, segundo a autora, esse fato levou ao alcance de várias conquistas como a elaboração 

das leis 10.257/11 que institui o Estatuto das Cidades (passou a regulamentar a instauração do Plano 

Diretor e a Gestão participativa), 12.587/12 que regulamenta as políticas nacionais de mobilidade, a 

Lei 11.445/07 que trata sobre a questão do Saneamento Ambiental e a Lei 12.305/10 que propõe diretriz 

sobre a Gestão de Resíduos Sólidos.  

Outro fato citado foi a criação da Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade com o intuito 

de promover o desenvolvimento sustentável na Mobilidade Urbana a partir da implementação da 

política nacional, proporcionando o acesso amplo e democrático ao espaço e priorizando os modos de 

transporte coletivo e não-motorizados de forma segura, socialmente sustentável e inclusiva. Além de 

atuar juntamente com municípios no desenvolvimento e implementação de projetos os quais também 

buscam atingir tal finalidade. Dentre os programas elaborados estão, o Pró-Transporte, Copa Fifa 2014, 

o PAC2 Pavimentação Qualificação de Vias urbanas, o PAC2 médias cidades e o PAC2 grandes 

cidades (SeMob; 2016). 

Boareto (2008) confirma a importância da ação da SeMob para a promoção da sustentabilidade 

nas cidades brasileiras. Segundo ele, algumas propostas que incentivam o progresso da mobilidade, 

como a Bicicleta Brasil e a Brasil acessível, são responsáveis por possibilitar melhorias no cenário 

nacional através de políticas públicas que buscam alavancar a mobilidade urbana sustentável com o  

financiamento da implantação de infraestrutura adequada para seu uso. 

Ainda, de acordo com o autor, tais medidas representaram um avanço no contexto nacional no 

período de 2002 a 2007, havendo um salto de 99 cidades e aproximadamente 600 km para 279 

municípios e cerca de 2.505 km de infraestruturas cicloviárias. Fato este que está vinculado ao início 

da obrigatoriedade da elaboração do plano de mobilidade para cidades com população superior a 100 

mil habitantes, envolvendo todos os modos de transporte público e não motorizados. O gráfico 01, 
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produzido pelo Programa Mobilize – Mobilidade Urbana Sustentável, mostra a distribuição cicloviária 

das capitais Brasileiras no ano de 2015, o que ajuda a reforçar a ideia de evolução no assunto. 

 

 
Figura 01 - Distribuição cicloviário nas capitais brasileiras 

Fonte: MOBILIZE BRASIL - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL. Estrutura cicloviária em 

cidades do Brasil. Disponível em : <http://www.mobilize.org.br/estatisticas/28/estrutura-cicloviaria-

em-cidades-do-brasil-km.html> Acesso em 23/03/2016. 
 

Diversos autores afirmam que ainda há muito a ser mudado no atual cenário nacional. A 

ocorrência de problemas ligados ao uso maciço do automóvel na realização de viagens urbanas tem 

ocasionado problemas diversos como acidentes, congestionamentos e altos índices de emissões de 

gases poluentes que são frequentes no meio urbano. 

 Boareto (2008) relata que, no ano de 2007, o Brasil foi o 9º país no ranking de licenciamento 

de novos veículos com aproximadamente 2.463 mil novas unidades, saltando para o 7º lugar em 2008 

e ultrapassando países como a França. Ainda, para autor, o uso contínuo do automóvel contribui para 

piora na qualidade de vida urbana, o consumo de maiores espaço públicos para a circulação e 

estacionamento de veículos, o consumo de combustíveis e a ineficiência energética, além do aumento 

da poluição atmosférica e sonora. 

 

 
2.2 - O Planejamento e a Mobilidade Urbana em Maringá. 
 

Assim como acontece em grande parte das cidades, Maringá convive com a existência de alguns 

pontos de imobilidade. Localizada na região Sul do Brasil e Norte do Paraná, a cidade conta com uma 

população de 397.437 hab. (IBGE;2016) e a terceira maior frota do estado, estando atrás apenas de 

Londrina e Curitiba. No entanto, de acordo com o Departamento de Trânsito do Paraná - DETRAN 

(2015), acompanhando a tendência nacional no período de 2013-2014, foi observado no município 

uma queda de cerca de 14,87% no número de novos veículos emplacados, porém a frota ainda é 

considerada alta por alguns autores, com um total de 297.717 veículos. 

Apesar da ligeira queda no número de novos automóveis observada nos dados expostos pelo 

DETRAN (2015), Oliveira e Rocha (2014) afirmam que a cidade adotou medidas as quais beneficiam 
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exclusivamente o uso do transporte individual. Esse fato contribuiu para que houvesse um agravamento 

do setor a médio e longo prazo, ocasionando a mudança para o sistema de trânsito binário em avenidas 

de maior fluxo e aumentando da velocidade média dos veículos. A partir disso,  elevou-se ainda mais 

o número de acidentes com vitimas fatais, a ampliação de estacionamentos públicos em detrimento as 

áreas de convivências, o alargamentos das pistas de rodagem, a caótica e frágil situação que envolve o 

transporte coletivo, o qual detém preço elevado em sua passagem e deficiência nos serviços oferecidos 

aos passageiros, entre outros aspectos. Sendo assim, tais fatores contribuem para a complexa 

conjuntura que inibe o uso da bicicleta no meio urbano.  

Oliveira e Rocha (2014 apud NERI, 2012), ao expor uma proposta metodológica desenvolvida 

sobre o assunto, afirmam que a cidade possui potencial para a implantação de uma rede cicloviária 

capaz de atender a demanda de transporte em quase todo o município. Isso pode verificado na Figura 

02, onde há referência a proposta de implantação de uma rede cicloviária no município desenvolvida 

por Neri (2012). 

 

 
Figura 02- Proposta de implantação de uma rede cicloviária, demonstra a capacidade da 

cidade em receber a implantação de uma rede de ciclovia 
 

Fonte: OLIVEIRA, Eduardo S. F.; ROCHA, Márcio M.; OLIVEIRA, Natália F. R (2014 Apud Neri 

2012) 
 

Enxergando tais possibilidades, no ano de 2014, a Prefeitura Municipal de Maringá lançou o 

plano Cicloviário da Cidade. De acordo com a PMM (2016), o projeto consiste na implantação de 

novas estruturas em duas etapas e também na revitalização das ciclovias existentes, que totalizam cerca 

de 15 km e estão localizadas nas Avenidas Pedro Taques (3,6 km), Mandacaru (3,6 km), Alziro Zarur 

(1,9 km), Horácio Raccanello (2,5 km), Colombo, saída para Sarandi (1,8 km). 

A etapa inicial consiste na construção de 50,7 km de novas ciclovias, chegando a um total de 

87km em toda a cidade, sendo nas Avenidas Carlos Corrêa Borges, Itororó, 19 de Dezembro, Guaíra, 

Lauro Wernek, Brasil e em torno do Parque Alfredo Nyffeler. Dentre as vias que receberam adaptações 

para abrigar o novo modal, as Av. Brasil, 19 de Dezembro, Guaíra e Lauro Werneck, encontram-se em 

processo de execução.  A primeira, em sua fase final de implantação, será responsável por interligar as 
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Zonas norte e Sul. Atualmente possui cerca de 2,5 km já executados. A figura 03 mostra a conclusão 

de parte da ciclovia implantada na Avenida Brasil. 

 

 
Figura 03 - Conclusão da primeira etapa de implantação de ciclovia na Av. Brasil 

Fonte:REDE INDEPENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (RIC TV).Ciclovias no centro de Maringá 

devem ficar prontas até o final do ano. Disponível em: <http://pr.ricmais.com.br/bg-

maringa/videos/ciclovias-no-centro-de-maringa-devem-ficar-prontas-ate-o-final-do-ano/>. Acesso em 

23/03/2016. 
  

As ciclovias que serão implantadas nas Avenidas 19 de Dezembro e Guaíra têm sido alvo 

frequente de reclamação por parte de moradores e motoristas que trafegam pelo local devido ao atraso 

nas obras e, consequentemente, ao transtorno que tal intervenção vem trazendo à via, como os 

constantes congestionamentos e interdições parciais. A figura 04 demonstra a obra realizada no local. 

 

 

Figura 04 - Obras de implantação de ciclovia na Av. 19 de Dezembro 

Fonte: RIGOLIN, A.Obras na Avenida. Disponível 

em<https://www.google.com.br/search?q=ciclovias+na+avenida+mandacaru+Maringa&espv=2&biw
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=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjy7oeJv9PLAhUEgZAKHTajC2w

Q_AUICSgE&dpr=1#tbm=isch&q=ciclovias+na+avenida+19+de+Dezembro+Maringa&imgrc=bw8I

DdOiZFXR9M%3A> Acesso em 23/03/16. 

 

Ainda, de acordo com a PMM (2016), tal projeto de mobilidade visa atender os preceitos 

propostos pela Lei Federal 12.857, Política Nacional de Mobilidade. A tabela 01, produzida pelo 

Programa Cidades Sustentável (2016) e adaptada pelo autor, expõe um comparativo entre a extensão 

em km (dados localizados no lado direito) da rede cicloviária e da rede rodoviária, no período de 2011 

a 2014 e demonstra a evolução da infraestrutura destinada a utilização da bicicleta como modo de 

transporte. Entretanto, ainda há desproporcionalidade se compararmos os dois tipos de infraestrutura, 

o que reforça a idéia de que houve, ao longo do tempo, a priorização de investimentos os quais 

incentivassem a utilização do automóvel como meio de transporte urbano. Todavia, é possivel 

observar, no histórico recente (2011-2014), que o uso da bicicleta como modo de transporte urbano 

tem ganhado importância na cidade, onde os dados expostos na tabela 01 representam um crescimento 

de cerca de 92 % na estrutura cicloviária, enquanto que a estrutura rodovária representa 15%. 

 

Tabela 01: Expansão da rede cicloviária maringaense ao longo dos anos. 

 
Fonte: PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS(2016) adaptado pelo autor. 

 

3 – CONCLUSÃO 
 

A partir da elaboração deste trabalho, foi possível observar que o problema relacionado à 

mobilidade urbana está associado, entre outros fatores, a questões como o planejamento urbano 

inadequado ou inexistente, ao crescimento populacional desordenado, à implementação da política de 

incentivo a expansão automobilística (elaborada durante a década de 1950), a culturalização do uso do 

automóvel como uma forma de obtenção de status social, a falta de investimento por parte da gestão 

pública no transporte coletivo urbano, a degradação e a inoperância dos demais modos de transporte, 

entre outros fatores que contribuem para crise do setor no Brasil. 

Entretanto, criação do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Transporte e da 

Mobilidade Urbana (SeMob), da Política Nacional Mobilidade Urbana estabelecida pela lei federal nº 

12.587/12 e os programas de incentivo ao transporte como o Pró-transporte, o Bicicleta Brasil, PAC 

Mobilidade, entre outros, representam um avanço para o setor no Brasil, contribuindo para a promoção 

de uma reflexão sobre o assunto e estimulando a promoção de medidas que contribuam para a obtenção 

de resultados satisfatórios. 

Seguindo a tendência de alguns municípios brasileiros, a cidade de Maringá, com o intuito de 

elaborar soluções que amenizem os problemas relacionados ao seu trânsito, tem investido na 

implantação de infraestruturas as quais incentivem o uso de meios de transporte alternativos, como é o 
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caso da rede cicloviária. Conforme exposto pela obra de Oliveira e Rocha (2014 apud NERI, 2012), a 

cidade possui fatores favoráveis ao uso da bicicleta como forma de transporte urbano, a saber:  sua 

topografia sem desníveis acentuados. 

Sendo assim, a Prefeitura Municipal (PMM) tem investido na ampliação e na recuperação das 

estruturas cicloviárias a fim de promover maior adoção deste modo de transporte por parte da 

população maringaense, fato que, de acordo Castanõn (2014), pode contribuir para a indução da 

sustentabilidade no meio urbano, diminuir o número de veículos motorizados, preservar o meio 

ambiente, a disponibilidade de espaço, a saúde humana e a economia da população. No entanto, mesmo 

diante da eminente queda percentual de crescimento de novos veículos, é possível observar que a frota 

urbana continua contando com um número elevado de automóveis, o que contribui para ocorrência de 

fatores que causam a imobilidade. 

 

REFERÊNCIAS 
 

ALVES, Priscila; RAIA, Archimedes, A. Mobilidade e Acessibilidade Urbanas Sustentável: A 

gestão da Mobilidade no Brasil. Universidade Federal de São Carlos - UFSC. 2012. 

 

BOARETO, Renato. A política de Mobilidade Urbana e a Construção de Cidades Sustentáveis. Revista 

de Transportes Públicos: Agencia Nacional de Transporte - ANTP, São Paulo, 2008, vol. 01, ed.30, 

pg. 143-160, 06/2008. 

 

CAMPOS, Vânia B. G. Uma Visão da Mobilidade Urbana Sustentável. Instituto Militar de 

Engenharia, 2004. 

 

CASSILHA, Gilda A.;CASSILHA, Simone A. Planejamento Urbano e Meio Ambiente. 1ª Edição. 

Curitiba: Editora IESDE Brasil, 2009. 

 

CORREIA, Luana F. Ocupação desordenada e irregular do solo em áreas de risco no município 

de Niterói - RJ:Uma análise histórico-espacial dos deslizamentos no município In: Encontro 

Nacional de Geógrafos, 16, 2010, Porto Alegre. Artigo Completo, Porto Alegre - RS. 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO – DETRAN. Crescimento da frota de veículos 

no Paraná desacelerou em 2014. Disponível em: 

http://www.detran.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=1453. Acesso em 06 de maio de 

2016. 

 

FERRAZ, Antônio C. P.; TORRES, Isaac G. E. Transporte Público Urbano. 2ª Edição. São Paulo: 

Editora Rima, 2004. 

 

FREIRE, Sheila A.(Coord.). Mobilidade Sustentável: Uma Avaliação do Sistema Integrado de 

Transporte Público Coletivo na Cidade de João Pessoa In: Encontro Nacional de Tecnologia do 

Ambiente Construído, 13, 2010, Canela. Artigo Completo. Canela - RS. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Apresenta gráficos e textos sobre a 

população da Cidade de Maringá. Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=411520. Acesso em 23 de março de 2016. 

 



 

III INOVACIVIL  2016 
 III SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO NA ENGENHARIA CIVIL 

 Mostra Científica: 17e18de maiode 2016 

JORDÃO, R. S; OLIVEIRA, T. S. M. Planejamento e Sustentabilidade Urbana. Caderno 

Organização Sistêmica. Vol. 3, n. 2. P. 53-65. Julho 2013. 

 

KANASHIRO, V. Produção Acadêmica sobre Sustentabilidade: Análise da Base Scielo Brasil. 

Universidade de Campinas, Campinas - SP, 2010. 

 

MARICATO, Ermínia. A cidade sustentável. Programa Cidades Sustentáveis In: Congresso 

Nacional de Sindicato de Engenheiro - CONSEGUE. Artigo completo. Rio de Janeiro, 2011, p. 9 - 99. 

 

MOBILIZE MOBILIDADE URBANASUSTENTÁVEL BRASIL. Estrutura cicloviária em cidades 

do Brasil. Disponível em : <http://www.mobilize.org.br/estatisticas/28/estrutura-cicloviaria-em-

cidades-do-brasil-km.html> Acesso em 23/03/2016. 
 

NERI, Thiago B. - Proposta metodológica para definição de rede cicloviária: um estudo 

de caso de Maringá, dissertação de mestrado, UEM. 2012. 

 

OLIVEIRA, Eduardo S. F.; ROCHA, Márcio M.; OLIVEIRA, Natália F. R. Potencialidades de 

Maringá para o uso de Mobilidade alternativa com Bicicletas. Revista Percurso - NEMO: 

Universidade Estadual de Maringá, Maringá - UEM, 2014, vol. 6, n. 1, p. 193-213, 2014. 

 

PAPPA, Márcia F.; CHIROLI, Daiane M. G. Mobilidade Urbana Sustentável In: Encontro 

Internacional de Produção Cientifica - EPCC, 7, 2011, Maringá. Artigo Completo. Maringá - PR. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, Coordenação de Laércio Barbão. Desenvolvido pela 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo, 2011 - 2016. Apresenta textos sobre o objetivo e os projetos 

desenvolvidos na busca por mais sustentável na Mobilidade. Disponível em: 

http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=4b784ccd3d554b&id=23850.Acesso em 23 de 

Março de 2016. 

 

PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS, realizado pelas organizações Rede Nossa São Paulo, 

Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis e Instituto Ethos. Texto Ciclovias exclusivas 

de Maringá. Disponível em <http://indicadores.cidadessustentaveis.org.br/br/PR/maringa/ciclovias-

exclusivas> Acesso em 23/03/2016. 
 

RAMOS, D. V. Programa de Gestão de Resíduos Sólidos de Construção e Demolição (RSCD). In: 

Encontro Internacional de Produção Científica Unicesumar, 9, 2015, Maringá. Artigo completo. 

Maringá: Centro Universitário de Maringá, p. 1-8. 

 

REDE INDEPENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - RIC TV. Ciclovias no centro de Maringá 

devem ficar prontas até o final do ano. Disponível em: <http://pr.ricmais.com.br/bg-

maringa/videos/ciclovias-no-centro-de-maringa-devem-ficar-prontas-ate-o-final-do-ano/>. Acesso 

em 23/03/2016. 

 

RIGOLIN, A. Obras na Avenida . Disponível 

em<https://www.google.com.br/search?q=ciclovias+na+avenida+mandacaru+Maringa&espv=2&biw

=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjy7oeJv9PLAhUEgZAKHTajC2



 

III INOVACIVIL  2016 
 III SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO NA ENGENHARIA CIVIL 

 Mostra Científica: 17e18de maiode 2016 

wQ_AUICSgE&dpr=1#tbm=isch&q=ciclovias+na+avenida+19+de+Dezembro+Maringa&imgrc=bw

8IDdOiZFXR9M%3A> Acesso em 23/03/16. 

 

SEMOB, Coordenação de Martha Martorelli. Desenvolvido pelo Ministério das Cidades, 2003-2016. 

Apresenta textos sobre o papel da Ministério e projetos de promoção do desenvolvimento da 

mobilidade urbana sustentável. Disponível em: http://www.cidades.gov.br/mobilidade-urbana. 

Acesso em 23 de Março de 2016. 

 

SOUSA, Pablo B. O processo de Urbanização e o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV. 2012. 

pg. 190. Tese (Mestrado em Engenharia Urbana) - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. 

 

UGEDA, José C. Urbanização Brasileira, Planejamento Urbano e Planejamento da Paisagem. 

Universidade Federal de São Carlos - UFSC. 2004. 
 


