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Resumo: O presente artigo trata da conceituação da mobilidade urbana como 
representação do acesso à cidade, ademais, estuda a Lei n° 12.587/2012. Através de 
pesquisas em livros, artigos científicos, visitas em portais dos principais órgãos da temática, 
tão como contato pessoal, objetivou-se resultados não hipotéticos sobre a eficácia da 
mobilidade urbana na cidade de Londrina, dando atenção especial à suas ciclovias e, como 
será observado, constatou-se que o plano não foi desenvolvido em vista da compatibilização 
com o plano diretor a ser revisado até 2018. 
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Abstract: This article deals with the conceptualization of urban mobility as a representation 
of access to the city, in addition, Law no. 12,587 / 2012 is studied. Through researches in 
books, scientific articles, visits to portals of the main organs of the theme, as well as personal 
contact, non-hypothetical results on the efficacy of urban mobility in the city of Londrina were 
analyzed, giving special attention to their cycle paths and, as will be Observed, it was found 
that the plan was not developed in view of the compatibility with the master plan to be 
reviewed until 2018. 
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1. Introdução 

 

O presente artigo se pauta na análise da recente alteração da Política Nacional de 

mobilidade urbana (Lei n° 12.587/2012) pela Lei n° 13.406 de 2016, no tocante ao prazo de 

elaboração dos planos de mobilidade municipais para cidades com mais de 20.000 mil 
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habitantes e àquelas que devam obrigatoriamente elaborar o plano diretor. O prazo 

ampliado que, a princípio terminaria em 2015, findará em maio de 2018. 

Sobretudo, é importante ressaltar, as prescrições da lei não são obrigatórias, mas requisitos 

aos municípios que queiram receber recursos públicos da União. 

Consoante a isso, o texto partirá da proposta de pesquisa do desenvolvimento do plano de 

mobilidade urbana do município de Londrina - Paraná. Assim, desta maneira, a problemática 

reside em saber qual é o estado de planejamento do plano de mobilidade da cidade e se há 

alguma organização para atender ao prazo estipulado em lei. Por outro lado, anseia-se dar 

enfoque à questão cicloviária da cidade, fiel representação de meio de transporte 

sustentável.  

Como resposta inicial às indagações, o site da Prefeitura de Londrina informa que o plano 

está sendo discutido, assim como suas etapas necessárias e a empresa que auxiliará na 

elaboração do mesmo (Embarq Brasil). É disposto também sobre as principais inovações do 

PlanMob (plano de mobilidade), que vão desde às faixas de BRT (sigla em inglês para 

transporte rápido por ônibus), ciclovias e ciclofaixas até melhorias nas vias públicas. 

Atualmente, a questão da mobilidade se insere em outro tema maior, que é o direito à 

cidade e o cumprimento das funções sociais da cidade, que são: morar, trabalhar, circular e 

lazer, como já definira a Carta de Atenas, no ano de 1933. É neste contexto, 

preliminarmente, que se pretende conceituar a relação entre Direito à Cidade e mobilidade 

urbana por meio de seus planos e leis vigentes. 

1.1 Objetivo 

A fim de esclarecer a temática e obter respostas quanto à aplicação da política de 

mobilidade, o trabalho foi desenvolvido e, acima de tudo, se objetivou obter dados mais 

técnicos quanto ao desenvolvimento do plano municipal de mobilidade da cidade de 

Londrina. 

1.2 Justificativa 

Sendo um dos direitos fundamentais, amplamente divulgado por cartas internacionais, a 

mobilidade, além de garantir o acesso à cidade, constitui elemento essencial do cotidiano 

dos habitantes da cidade, ao ponto em que sua qualidade reflete física e psiquicamente na 

vida destes habitantes. Neste artigo, vê-se a necessidade da abordagem do tema no âmbito 

municipal em decorrência da necessidade de desenvolvimento do plano de mobilidade da 

cidade de Londrina. 

1.3 Método 
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Consiste a metologia em pesquisa bibliográfica e prática, mesmo diante da falta de materiais 

atualizados com as recentes mudanças legislativas. 

A princípio pensou-se em tornar a pesquisa de campo, mas, preferiu-se limitar os estudos, 

como será visto, a artigos científicos, legislações vigentes e cartas internacionais, portais 

online da temática, assim como contato telefônico com responsáveis do órgão envolvido. 

2.  O direito à cidade e a mobilidade urbana 

Ter direito à cidade significa ter o acesso à cidade, poder usufruir desta. Um dos pioneiros a 

pensar esta problemática foi Henri Lefebvre (1960), sociólogo marxista, e a partir de sua 

visão de rompimento com o capital, outros foram influenciados, como David Harvey 

(2008).Outrossim, um termo sabiamente utilizado por Lefebvre é “centralidade”, ao denotar 

que por estar no centro todo o aparelhamento da cidade, ter direito à cidade é ter direito de 

acesso aos serviços do centro, ao mesmo tempo em que o lugar é consumido. Antes de 

tudo, o que não foi discutido por esse autor é a institucionalização jurídica do direito à 

cidade, que nada mais é do que a externalização do princípio da função social da 

propriedade (TRINDADE, 2012, pgs. 139-144). 

Como resposta às reivindicações de movimentos que emergiram no período de buscas 

constantes por direitos sociais, eis que surge a “Carta Mundial pelo Direito à Cidade3” no 

Fórum Social das Américas, nela o direito à cidade nada mais é que a justaposição de todos 

os direitos humanos e, por isso, encontra-se garantido em diversos tratados internacionais. 

Inclui, portanto, todos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, 

tão como o direito ao trabalho, o acesso à seguridade social, alimentação, transporte, direito 

à cultura, informação, etc. Não concentra apenas o ambiente urbano, como também o rural, 

somado a isso, suas concepções física (metrópole) e política (relações sociais) devem, 

precipuamente, buscar a equidade e a preservação do meio habitado (QUITO, 2004, online). 

O que se pode questionar neste momento é se o mais prudente não seria levar o 

aparelhamento do Estado para as periferias, estender a centralidade, ou, por outro lado, em 

grandes cidades, criar pequenos centros, mas sempre, em todas as formas, oportunizar o 

acesso ao centro histórico. 

O direito à cidade, ainda mais nos tempos caóticos, torna-se um dos direitos basilares 

exigidos por movimentos sociais, à medida que sua falta impacta a todos, em menor e maior 

grau. A mobilidade é um pressuposto do direito à cidade (vide art. 2°, I do Estatuto da 

Cidade), representa a forma como os habitantes terão acesso e se locomoverão nesta.  

                                                 
3
  A mesma carta foi repercutida e aprovada no Fórum Mundial Urbano de Barcelona (setembro de 2004), 

assim como pelo V Fórum Social Mundial de Porto Alegre (janeiro de 2005). 
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Não é novidade que a especulação imobiliária e o domínio do capital dificultaram o acesso 

aos serviços e espraiaram a cidade, resultando no surgimento de bairros informais que não 

ofertam uma porcentagem mínima do aparelhamento do Estado. Diante dessa realidade, os 

moradores se locomovem para obter o mínimo não ofertado, muitas vezes consumindo 

grande parte de suas jornadas diárias, ainda mais quando se deparam com 

congestionamentos. 

O crescimento desordenado da cidade desencadeia um ciclo vicioso de mobilidade urbana, 

onde o número de viagens distantes aumenta, há a maior utilização de automóveis e a 

queda da frequência de utilização do transporte coletivo, o que reflete na qualidade do 

serviço e no preço da tarifa, além do efeito que transcende as barreiras nacionais, a 

poluição (IBAM, [s.d.], p. 1-11). 

De todo modo, através da mobilidade saneadora, a mobilidade sustentável, há a garantia ao 

acesso seguro aos espaços urbanos, além do aumento da qualidade de vida. Desta forma, 

além de garantir um transporte público acessível, com preços razoáveis, os planos de 

deslocamento (mobilidade) devem atender as necessidades ambientais e sociais, 

proporcionando formas adequadas a cada grupo social, em razão de gênero, situação social 

e física, conforme consta no art. XIII da Carta Mundial Pelo Direito à Cidade (QUITO, 2004, 

online). 

Na elaboração desta pesquisa, visou-se compreender como a melhoria na mobilidade pode 

mitigar as problemáticas do acesso à cidade, o que será melhor explanado nos próximos 

tópicos. 

3. Da política nacional de mobilidade urbana ao plano de mobilidade municipal 

A mobilidade é um movimento natural em que o ser humano sai de sua inércia na busca da 

realização de algo, para obter algo ou para chegar a algum lugar. A primeira espécie de 

mobilidade é a caminhada, desta forma, naturalmente, calçadas, sinalização e outros 

elementos do mobiliário urbano devem estar regularizados quando o âmbito em voga é o 

urbano.  

Infelizmente, em nossa sociedade, conceituar mobilidade urbana só pode ocorrer de forma 

excludente, pois esta ainda deve ser alcançada de forma eficiente. Assim, a imobilidade 

urbana nada mais é do que a representação da falta de qualidade na prestação dos 

serviços, da deterioração dos transportes e das infraestruturas, aditando problemas como o 

congestionamento diário, acidentes, poluição do ar, mudanças climáticas, poluição sonora, 

etc. Os usuários suportam os custos das externalidades negativas quando escolhem se 
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deslocar e, desta maneira, o direito de circular é violado (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2015, p. 108). 

Destarte, a fim de evitar que os custos do uso desenfreado dos transportes seja suportado 

por uma parcela da sociedade, bem como, visando resguardar um meio ambiente saudável 

pras gerações futuras, tem-se que a mobilidade deve ser sustentável, mas, para isso, 

primeiramente faz-se necessário analisar os conceitos de sustentabilidade. 

O Relatório Brundtland4 (1987), firma que o desenvolvimento sustentável é aquele que 

atende as necessidades das gerações atuais sem comprometer as futuras, e assim, traz 

classificação de sentido antropocêntrico, visto que só considera o ser humano. Definindo de 

forma mais ampla, sustentabilidade é a ação que mantém as condições energéticas que 

sustentam os seres, especialmente a “comunidade de vida” e a vida humana, atendendo 

necessidades das gerações presentes e futuras, além de contribuir com a capacidade de 

regeneração, reprodução e coevolução do meio ambiente. (BOFF, 2012, online). Tal 

princípio encontra-se albergado no art. 225 da Constituição Federal de 1988. 

Como reflexo das agendas dos tratados internacionais contemporâneos, há uma onda de 

priorização dos bens comuns e de preservação do meio ambiente para as gerações futuras. 

Em vista disso, os novos planos, leis e políticas brasileiras, voltadas para a temática urbana 

e ambiental, refletem- ao menos em teoria-, requisitos como a preservação, sustentabilidade 

e acessibilidade. Logo, a mobilidade, em análise, ressoa os princípios aqui vistos, sendo um 

de seus pontos mais elaborados o conceito de sustentabilidade dentro da Política Nacional 

de Mobilidade Urbana (PNMU). 

Dentre os objetivos da PNMU estão: reduzir as desigualdades, aderir a gestão democrática 

da cidade através do planejamento integrado dos diversos setores da cidade e ainda mitigar 

custos ambientais, sociais e econômicos (vide art. 2° da Lei 12.587/2012). 

A Lei n° 12.587 de janeiro de 2012, que entrou em vigor 100 dias após sua publicação, em 

abril de 2012, além dos objetivos citados, estabelece diretrizes, princípios, conceitos e meios 

de planejamento da política urbana no tocante à mobilidade. Em especial, o que se visa 

promover é a interação entre os meios de transporte e, acima de tudo, trazer qualidade de 

vida aos usuários, reduzindo o tempo de trajeto, aumentando a qualidade e segurança dos 

transportes, assim como, proporcionar acessibilidade e sustentabilidade. 

                                                 
4
  Elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, antecedeu a Agenda 

21, este que foi um dos principais documentos da Conferência da ONU no Rio de Janeiro em 1992, 

popularmente conhecida como ECO-92. 
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O art. 3° da lei denota as principais espécies de transporte, o que é de muita importância, 

ante a necessidade de exploração da temática, e assim os classifica. Quanto ao modo, o 

transporte urbano pode ser motorizado ou não motorizado; quanto ao objeto, de passageiros 

ou de cargas; por sua vez, a característica do serviço o classifica como coletivo ou 

individual; por fim, sua natureza se dá em público ou privado. 

A busca por elementos sustentáveis é caracterizada no artigo da Lei n° 12.587 abaixo 

ilustrado: 

Art. 24. 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 desta Lei, bem como: 
I - os serviços de transporte público coletivo;  
II - a circulação viária;  
III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;  
IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de 
mobilidade;  
V - a integração dos modos de transporte público e destes com os privados 
e os não motorizados; [...] 

O plano de mobilidade urbana passou a ser uma orientação nacional para os municípios 

com mais de 20 mil habitantes, bem como àqueles que devam elaborar planos diretores 

obrigatoriamente, como os que estão em áreas metropolitanas, em áreas de risco e os de 

interesse turístico. Importante ressaltar que estes não são obrigados a formularem seus 

planos, entretanto, só receberão orçamentos da União caso se adequem a essas 

exigências. Outra semelhança pertinente ao plano diretor é o requisito de revisão a cada dez 

anos, prevista no inciso XI do art. 24 acima citado. 

Antes de tudo, o objetivo principal da lei federal do plano de mobilidade é o incentivo a 

meios sustentáveis de locomoção, notadamente, meios coletivos e ciclísticos, refletidos nas 

diretrizes contidas a partir do art. 21 da PNMU. 

Quanto ao prazo para efetivação do PlanMob, a princípio, este findaria em 2015, entretanto, 

a Lei n° 13.406 de 2016 alterou a redação da Lei n°12.587/2012, ampliando seu prazo para 

2018, onde, até esta data, as prefeituras devem compatibilizar o plano de mobilidade com o 

plano diretor. 

Em linhas gerais, para construção do plano de mobilidade urbana, há de ser elaborado um 

processo que tenha participação social que se dá por meio do mapeamento dos atores 

sociais, junto de audiências e consultas públicas, conforme previsão do art. 15 da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana. 
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Através da cartilha para elaboração do plano de mobilidade urbana, o Ministério das 

Cidades (2015, p. 194-195) indica etapas que devem ser cumpridas neste processo, com 

destaque para a participação social: primeiramente, ocorre a tomada de decisão pelo Poder 

Público de forma unilateral; após, a segunda etapa tem a função informativa de caráter 

unidirecional (a informação é disponibilizada para a população); na sequência, a terceira 

etapa é caracterizada pelo processo bidirecional da consulta que se dá por meio de 

ouvidorias, workshops e palestras; por fim, a quarta e última etapa é marcada pela 

participação ativa do processo colaborativo, que pode ser expresso pelos grupos de trabalho 

e conselhos de políticas públicas. 

O Departamento Nacional de Trânsito - Denatran, em pesquisa, de acordo com o relatório 

de frotas de dezembro de 2016, mostrou que 232.108 automóveis constam com placa da 

cidade de Londrina e, em vista desses dados, medidas devem ser tomadas, v.g., como o 

aumento dos coletivos com faixas exclusivas (BRTs) (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2016, 

online). 

Em regra, as cidades que estão desenvolvendo seus planos seguem eixos básicos: o uso 

do transporte coletivo, a redução dos automóveis, a utilização de não-motorizados e o 

planejamento urbano. Sobre o transporte coletivo são exemplos as cidades de Curitiba e 

Bogotá, nelas o transporte está avançado nas questões básicas que, infelizmente, são 

problemáticas não resolvidas em diversas cidades. O uso dos BRTS, sigla em inglês para 

“transporte rápido por ônibus”, coloca estas cidades em destaque por serem pioneiras em 

sua utilização (SOUZA, 2016, online). 

Ademais, no processo de planejamento da mobilidade urbana, entidades na área de 

pesquisa auxiliam os municípios, como o Mobilize (maior portal do assunto no país), o M2M 

solutions para cidades e a EMBARQ BRASIL. 

Lamentavelmente, poucas cidades do Paraná concluíram seus planos, em muitas não há 

nem previsão de conclusão destes (MARCHIORI, 2015, online). Por outro lado, somando à 

Curitiba, exemplo de cidade que elaborou seu PlanMob, é a cidade Joinville do estado de 

Santa Catarina. A partir disso, espera-se que estas sirvam de molde para as demais, como 

para a cidade de Londrina, município que é centro de abordagem do presente artigo. 

Como dito, a fim de saber a situação do plano de mobilidade urbana de Londrina, e partindo 

dos dados fornecidos no portal da prefeitura da cidade sobre a realização deste (HEDLER, 

2014, online), foi aberto processo administrativo na ouvidoria da prefeitura na data de 

13/03/2017, o qual concedeu acesso a um processo externo que na sequência foi remetido 
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ao IPPUL (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina). O Acesso à 

informação é embasado na Lei Federal n° 12.527/2011 e Decreto Municipal n°712/2015, 

bem como sua informatização é abarcada pelo Decreto Municipal n° 1422/2016. Ante a 

demora para obter respostas, foi tentado contato telefônico, e assim logrou êxito. 

Uma das pesquisadoras do IPPUL- Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Londrina- da Diretoria de Trânsito e Sistema Viário, deu ciência, em resposta ao processo 

de acesso à informação, que o plano de mobilidade não está em desenvolvimento, à medida 

que, por ser exigência da Lei n° 12.587/2012, deve haver a compatibilidade do plano diretor 

com o plano de mobilidade urbana. Esta previsão encontra-se no § 3o do art. 24 da PNMU, a 

partir da redação dada pela Lei n° 13.406/2016. Segundo a entrevistada, recentemente foi 

publicada portaria que indica o corpo técnico do município para revisão do plano diretor 

(Portaria 21 de 09/03/2017, Jornal Oficial de Londrina n° 3212 de 13/03/2017). 

Ademais, pela previsão do plano participativo, todos em observância ao Estatuto da Cidade 

(Lei n° 10.257/2001), devem ser organizadas oficinas e conferências com a população da 

cidade antes da elaboração do plano de mobilidade, conforme já abordado no texto. 

Quanto aos materiais disponibilizados, foi sugerido que as pesquisas fossem feitas no site 

do IPPUL, em especial, quanto às ciclovias, pediu-se que fosse observada uma pesquisa 

feita em 2013, que segundo o instituto, seria a mais atualizada. Sobre esta pesquisa, que 

contou com cerca de mais de mil ciclistas, descobriu-se que grande parte dos entrevistados 

não morava na cidade. O contato foi finalizado com a informação de que parte dos 

diagnósticos dos estudos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina 

serão utilizados no Plano de Mobilidade que será desenvolvido. No tópico abaixo será 

melhor explanado a situação das ciclovias da cidade. 

3.1 Ciclovias 

A política nacional de mobilidade urbana sustentável tem por objetivo reunir as políticas de 

transporte, circulação e desenvolvimento urbano. A finalidade é democratizar o acesso ao 

espaço urbano. Para isso, será dado ênfase em transporte coletivo e sem motor, como a 

bicicleta, por exemplo, cuja utilização "(...) possibilita um deslocamento sem restrições de 

horário ou itinerário, com baixo custo, de forma saudável e sem consumo de combustível ou 

poluição atmosférica e sonora." (LONDRINA. IPPUL, 2016, online).  

Porém, a aplicação de uma política pública de ampliação e incentivo de utilização da 

bicicleta como veículo para modernizar os meios de transportes no ambiente urbano exigirá 

a elaboração e construção de uma infraestrutura segura, composta por ciclovias e 
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ciclofaixas, nas quais os usuários não sofram acidentes. Somado a isso, outra possibilidade 

é a implantação dos sistemas de bicicletas públicas, formada por uma rede de várias 

estações distribuídas por diferentes regiões da cidade.  

Como descrito no PlanMob (Plano de Mobilidade Urbana) do Ministério das Cidades (2015, 

online), com o objetivo de garantir que as bicicletas não sejam furtadas, pode-se pensar na 

implementação de um sistema de localização e rastreamento durante o deslocamento. 

Facilitar a utilização pelos usuários é uma das metas que será possível alcançar ao fornecer 

as informações em tempo real utilizando a internet como ferramenta de acesso a esses 

dados por meio de smartphones e tablets. O preço deve ser acessível para servir de 

estímulo à utilização desse meio de transporte. 

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL) apresentou os dados 

de uma pesquisa realizada em 2013 que foram utilizados para elaborar a proposta de rede 

cicloviária de Londrina, cujo total é de 318,8 km de ciclovias e ciclofaixas, dos quais apenas 

33,75 km já estão disponíveis para utilização.  

Um dos pontos mais importantes na matéria de mobilidade, que caminha ao lado da 

acessibilidade, é a segurança. Sobre a questão, o IPPUL realizou uma pesquisa sobre o 

transporte não-motorizado realizado por bicicleta em Londrina no ano de 2013. Foram 

entrevistados 1600 ciclistas. Sobre o motivo da escolha da bicicleta como meio de 

locomoção, apenas 2% dos usuários apontaram o quesito segurança como determinantes 

para a escolha. Desta maneira, é esclarecedor o posicionamento colado abaixo: 

Para sanar as baixas porcentagens apontadas pelos entrevistados nos itens 
de conforto e segurança aos ciclistas, faz-se necessário ampliar as ações e 
os investimentos do poder público no intuito de melhorar as condições de 
circulação destes usuários do sistema viário. (LONDRINA, IPPUL. 2013, p. 7, 
online). 

Criar uma alternativa de deslocamento à população, democratizar formas socialmente 

inclusivas e ecologicamente sustentáveis, são os objetivos do projeto do sistema cicloviário 

da cidade de Londrina. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Lei nº 13.406/2016 ampliou o prazo para as prefeituras finalizarem os Planos de 

Mobilidade Urbana até maio de 2018, os quais devem ser compatíveis com os planos 

diretores municipais. No entanto, no caso do município de Londrina, o plano diretor ainda 

não foi concluído segundo informação de pesquisadora do IPPUL. 

Inicialmente, os estudos pautaram-se na conciliação da mobilidade urbana com o direito à 

cidade. A partir da leitura da Carta Mundial pelo Direito à Cidade (2004), foi proporcionada a 
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visão de interdependência dos direitos, onde, de forma ampla, o direito à cidade envolve os 

principais direitos humanos, dentre eles, a mobilidade acessível e sustentável, onde o fim de 

ambos é garantir, sem distinções, uma vida saudável e justa a todos os habitantes da 

cidade, esta que não se restringe ao perímetro urbano.  

Todavia, mesmo partindo da negativa do desenvolvimento do plano municipal de 

mobilidade, a questão cicloviária demonstra avanços, os estudos que serão utilizados no 

PlanMob de Londrina serão os já feitos pelo IPPUL, exemplo disso é a “Pesquisa sobre 

Transporte Não Motorizado Realizado por Bicicleta na Cidade de Londrina em 2013”. 

Ademais, percebeu-se que de 318,8 km de ciclovias e ciclofaixas, apenas 33,75 km são 

utilizadas. Já sobre a questão da segurança, conforme pesquisa do IPPUL, apenas 2% dos 

usuários optam pela utilização por considerar o transporte seguro. Desta forma, as ciclovias 

a serem feitas devem ser bem planejadas e seguras como forma de incentivo a este meio 

de transporte sustentável.  

De todo o exposto, tem-se que a temática dos direitos humanos é essencial e merece 

atenção dos principais eixos temáticos do direito, bem como de organizações mundiais, para 

que estes reproduzam instrumentos normativos que reconheçam os processos de 

produções sociais, urbanos e políticos. O direito à cidade nada mais é que a reprodução dos 

direitos humanos no âmbito do direito urbanístico, sendo a mobilidade urbana um dos 

principais pontos a ser observado na feitura de políticas públicas que sejam conscientes 

dessa dinâmica social. 
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