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A partir do crescimento das cidades e consequente necessidade de novas formas de locomoção, as temáticas que abordam a mobilidade assumiram lugar de 

destaque em meio às discussões que permeiam o espaço urbano. Nesse contexto, as novas diretrizes do urbanismo apontam para uma análise estratégica, sistê-

mica e interdependente da metrópole contemporânea. A infraestrutura de mobilidade, por sua vez, é vista como potencial articuladora dos setores descontínuos 

da cidade, em decorrência da sua capacidade de atuar simultaneamente em escala local e metropolitana. Este trabalho tem como objetivo a identificação de 

áreas potenciais para implantação de estações intermodais – entendidas como áreas privilegiadas para intervenção – e apresentação de diretrizes para melhoria 

da mobilidade urbana em escala metropolitana, a partir da proposta de implantação do sistema de VLT na cidade de Aracaju. Além disso, pretende-se intervir 

em escala local, através da aplicação da metodologia de análise proposta por Marlon Rubio Longo (2015).

RESUMO



From the growth of cities and the consequent need for new forms of locomotion, themes that approach mobility have taken center stage amid the discussions 

that permeate the urban space. The new directives of urbanism point to a strategic, systemic and interdependent analysis of the contemporary metropolis. The 

mobility infrastructure, in turn, is seen as a potential articulator of the discontinuous sectors of the city, due to its capacity to act simultaneously on a local and 

metropolitan scale. This work aims to identify potential areas for the implantation of intermodal stations - understood as privileged areas for intervention - and 

to present guidelines for the improvement of urban mobility on a metropolitan scale, based on the proposed implementation of the VLT system in the city of 

Aracaju . In addition, we intend to intervene locally, through the application of the analysis methodology proposed by Marlon Rubio Longo (2015).
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dade de vida da população – foram gerados em decorrência de uma política 

de planejamento que optou pelo transporte motorizado individual em detri-

mento de outros modais. 

Tendo em vista a necessidade de reestruturação da política de transpor-

tes das cidades brasileiras, o PlanMob (2015, p.25) – Caderno de Referência 

para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana – ressalta a urgência de:

ações para a melhoria da infraestrutura do transporte público 
coletivo, por meio da requalificação e implantação de sistemas 
estruturantes de transporte público coletivo com ampliação de 
capacidade, terminais de integração e equipamentos que visam 
à integração, controle e modernização dos sistemas. Exemplos 
práticos desses sistemas são os corredores de ônibus, o BRT, 
o Veículo Leve sobre Pneus – VLP, o Veículo Leve sobre Tri-
lhos – VLT e os sistemas metroferroviários (PLANMOB, 2015, 
p.25)

Em linhas gerais, no âmbito do urbanismo contemporâneo, as soluções 

apontam na direção de uma abordagem paralela entre os aspectos técnicos 

e urbanísticos, afim de ampliar o diálogo entre as infraestruturas a serem 

implantadas e a cidade existente. Diante da complexidade da metrópole con-

temporânea, dispersa e fragmentada, a infraestrutura de mobilidade apresen-

ta-se como ferramenta eficaz de planejamento urbano, principalmente em 

virtude da sua capacidade de atuação simultânea em escala local e metropo-

litana.

Contrariamente às intervenções tradicionais, que tratam os temas urba-

nísticos de maneira isolada e desconectada, as novas diretrizes urbanísticas 

procuram relacionar os diversos aspectos relativos ao espaço urbano a partir 

de uma leitura sistêmica da cidade. A coerente interpretação do território 

possibilita a identificação de áreas privilegiadas para intervenção – também 

As transformações provocadas pelo aumento exponencial da popula-

ção urbana no final do século XX, trouxe um novo desafio para o campo do 

planejamento urbano: assegurar mobilidade eficiente em cidades em cons-

tante expansão. A infraestrutura de mobilidade constitui-se como elemento 

chave nesse cenário, em virtude da sua capacidade de afetar de forma ex-

pressiva a vida da população urbana, ampliando ou restringindo o direito das 

pessoas à cidade. 

Apesar da crescente notoriedade atribuída aos temas relativos à mo-

bilidade nas últimas décadas, os projetos desenvolvidos na maior parte das 

cidades brasileiras ainda são concebidos a partir do enfoque na racionalidade 

do traçado e na garantia de viabilidade econômica e técnica, sendo desconsi-

derados diversos aspectos intrínsecos à complexidade das cidades. 

Ao mesmo tempo, a evidente ineficiência do planejamento urbano de-

ve-se, em grande parte, à dissolução do vínculo necessário entre análise e 

projeto urbano, o que restringiu as estratégias de planejamento a ações ge-

néricas e superficiais contidas nos planos diretores. O resultado de décadas 

de um planejamento urbano ineficaz corresponde a cidades marcadas pelo 

fenômeno da dispersão urbana, ainda mais acentuado em virtude do valor 

atribuído ao automóvel na estruturação do espaço urbano.

Nesse contexto, uma série de problemas relativos à mobilidade, – au-

mento de congestionamentos, aumento dos custos e tempo de viagem, ele-

vação dos níveis de poluição do ar, e consequentemente, a redução da quali-
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chamadas hubs de mobilidade – as quais merecem atenção especial dos pla-

nos urbanísticos e de mobilidade. Da mesma forma, a escolha dos tipos de 

modais a serem implantados e priorizados em uma cidade corresponde a 

decisões primordiais de planejamento urbano.  

Pretende-se, neste trabalho, propor diretrizes projetuais em escala me-

tropolitana, que, de forma associada à escala local de projeto, não apenas 

contribuam para o desempenho técnico do sistema de transportes, mas se-

jam determinantes na estruturação e coesão do espaço urbano. Para tanto, 

sugere-se diretrizes de implantação do sistema VLT (Veículo Leve Sobre 

Trilhos) na cidade de Aracaju – que deve atuar como estruturador da pro-

posta e indutor da renovação urbana – ao mesmo tempo em que propõe-se a 

análise sistêmica da cidade – identificação de áreas que, a partir da proposta 

de inserção do VLT configuram-se como possíveis hubs, sendo uma delas 

estudada em escala local.

 Para o alcance dos objetivos mencionados, a metodologia adotada 

divide-se em duas frentes complementares de pesquisa, a serem realizadas 

paralelamente. A primeira, inserida em uma escala macro, tem como objeto 

de estudo a cidade de Aracaju e engloba as etapas de definição do percurso 

do sistema de VLT e sua inserção no sistema viário, assim como a identifica-

ção de áreas potenciais para implantação de estações intermodais. A segunda 

frente corresponde à análise em escala local da Área 1 – classificada como 

hub de mobilidade – a partir da aplicação da metodologia de análise desen-

volvida por Marlon Rubio Longo (2015).

De maneira específica, o trabalho envolve as etapas de pesquisa biblio-

gráfica e documental; pesquisa por referencias de propostas de mobilidade; 

análise espacial de Aracaju a nível local e metropolitano; aplicação da me-

todologia adotada (sistematização das informações coletadas com base na 

metodologia de Longo (2015)) e elaboração de material gráfico referentes 

às etapas analítica e propositiva. Dessa forma, as etapas que compõem o 

trabalho servirão para subsidiar outras pesquisas dedicadas ao tema da mo-

bilidade, principalmente aquelas que apresentam como objeto de estudo a 

cidade de Aracaju.

O primeiro capítulo deste trabalho corresponde a uma introdução ao 

tema de mobilidade, aonde é discutida a necessidade de diversificação e in-

tegração entre os diferentes modos de transporte, e de priorização das con-

dições de mobilidade do transporte público coletivo e dos modais primários 

– pedestres e ciclistas. O segundo capítulo discute os dois temas principais 

abordados na proposta: a possibilidade de estruturação urbana a partir da 

infraestrutura de mobilidade e a capacidade do sistema de VLT em apre-

sentar-se como ferramenta de projeto urbano. O terceiro capítulo aborda os 

referenciais de implantação do VLT nas cidades de Bordeaux, Rio de Janeiro 

e Cuiabá; o quarto corresponde ao estudo da cidade de Aracaju; e, por fim, o 

capítulo cinco contém as diretrizes propostas em escala metropolitana e local 

para a cidade.
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1. MOBILIDADE

1.1 Modais de Transporte

Os modais de transporte são classificados, de maneira geral, em duas 

categorias – modos não-motorizados e motorizados (FERRAZ E TORRES, 

2004). No entanto, cada modal apresenta características particulares, que 

requerem infraestruturas específicas (BRASILa, 2015). O transporte não-

motorizado, também denominado de transporte ativo, corresponde aos 

modos de transporte movidos à propulsão humana, sejam eles patins, skates, 

patinetes ou triciclos, destacando-se nessa categoria os deslocamentos feitos 

a pé ou de bicicleta (BRASILb, 2015).

Dentro da classificação do modo motorizado, correspondente àqueles 

dotados de qualquer máquina motora que substitua a força humana, estão 

os caminhões, os automóveis particulares, os ônibus, as motocicletas, trens, 

metrôs, VLTs etc. Esta categoria pode ainda ser dividida em transporte 

motorizado individual, referente aos automóveis particulares, e transporte 

motorizado coletivo, que compreende todos os modais de transporte de 

massa.  

1.1.1 Transporte Motorizado Individual x Transporte Motorizado Coletivo

A utilização do automóvel individual é, de muitas maneiras, mais 

cômoda se comparada ao transporte coletivo. Dentre outras conveniências 

propiciadas por esse meio de transporte, podemos citar a total liberdade do 

condutor na escolha do percurso e do horário de saída, a possibilidade de 

transportar volumes médios de carga e o fato de a viagem ser realizada porta 

a porta, com total privacidade, além do status social proporcionado pelo 

modal (FERRAZ E TORRES, 2004). 

A política de estímulo à compra e venda de automóveis implementada 

por décadas no Brasil, somada aos investimentos direcionados para este fim, 

resultaram em um número excessivo de automóveis nas ruas. No entanto, 

pôde-se constatar, ao longo de décadas de priorização do automóvel parti-

cular, que a sua utilização massiva é prejudicial para a cidade de maneiras 

diversas, e, acima de tudo, insustentável:

O planejamento da maioria das cidades brasileiras foi orien-
tado pelo e para o transporte motorizado e individual. Hoje, 
tudo indica que esse modelo se esgotou. Não há recursos e, se 
houvesse, não haveria espaço físico para alimentar a contínua 
massificação do uso do automóvel implementada a partir da 
virada do século XIX (BRASIL, 2015a, pág. 44).

 
Ao mesmo tempo em que o crescimento horizontal das cidades 

foi possibilitado pela flexibilidade do transporte motorizado, o seu uso 

deliberado tornou a sociedade dependente desse modo de transporte, 

uma vez que permitiu “(...) a ampliação das aglomerações urbanas e a 

multiplicação das distâncias (...)”, o que resulta em “maiores deslocamentos, 

que exigem mais veículos e maiores investimentos nas infraestruturas para a 

sua movimentação” (BRASIL, 2015a, pág. 44).

Essa dependência – principalmente no que se refere ao automóvel 

particular – é gerada, dentre outros fatores, por um fenômeno denominado 

demanda induzida, baseado no princípio de que “quanto mais vias se 

constroem, mais carros são colocados em circulação, em geral em volume 

superior à capacidade da infraestrutura construída, aumentando, em vez de 
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diminuir, os problemas (...)” (BRASIL, 2015a, pág. 44). 

Dessa forma, percebeu-se que, a longo prazo, o automóvel individual 

“desperdiça mais tempo do que economiza e cria mais distâncias do que 

supera” (BRASIL, 2015a, pág. 44), além de acarretar muitos outros transtor-

nos – contribui significativamente para a poluição sonora e atmosférica das 

cidades, ocupa espaço considerável no sistema viário, potencializa acidentes 

de trânsito (que consiste em uma das principais causas de morte no país) e 

o seu uso responde por grandes congestionamentos na grande maioria das 

cidades (BRASIL, 2015a).

 Ferraz e Torres (2004) analisam ainda mais profundamente as decorrên-

cias do uso excessivo de automóveis, citando um fenômeno denominado desu-

manização da cidade, que, segundo os autores, é associado a:

descaracterização da estrutura física das cidades devido à 
grande área consumida por  vias  expressas,  obras  viárias  
e  estacionamentos;  degradação  da  vizinhança próxima  a  
grandes  vias  e  obras  viárias  em  decorrência  da  poluição  
visual, sonora  e  atmosférica;  espalhamento  exagerado  das  
cidades,  aumentando  os tempos  de  viagem  por  todos  os  
modos  de  transporte;  deterioração  e  esvaziamento  das  
regiões  centrais,  onde  tradicionalmente  se  concentravam  as  
atividades  de  comércio,  serviços  e  lazer,  e  que  eram  centros  
de  convivência democráticos em virtude do fácil acesso de 
todas as classes sociais (...); mudanças nos relacionamentos 
humanos em  virtude  do  isolamento  das  pessoas  dentro 
dos  carros;  dificuldade  de locomoção a pé devido às grandes 
distâncias entre as atividades e à necessidade de travessia  de  
vias  com  grande  movimento; etc (FERRAZ E TORRES, 
2004, pág. 85).

Ao confrontarmos o espaço de circulação ocupado por automóveis e 

espaço ocupado por ônibus, a desvantagem do transporte motorizado indivi-

dual é notória. Para fazer a comparação, Vasconcellos (1996) considera dois 

tipos de consumo: o consumo estático, que “(...) reflete a área ocupada por 

uma pessoa que está parada” (VASCONCELLOS, 1996, pág. 33), e o con-

sumo dinâmico, que “ (...) considera também a distância por ela percorrida” 

(VASCONCELLOS, 1996, pág. 33):

No caso da maioria das cidades dos países em desenvolvimento, 
a diferença de consumo estático é melhor exemplificada pela 
comparação simples entre o uso de automóveis e ônibus, a 
principal forma de transporte público nesses países. No caso de 
São Paulo, por exemplo, enquanto os automóveis apresentam uma 
ocupação média de 1,5 pessoas – o que dá uma taxa de consumo 
estático de 4,6 m²/pessoa, considerando área de 7m² para o veículo 
-, os ônibus apresentam uma ocupação média de pico de cerca de 
50 passageiros, levando a uma taxa de consumo estático de 0,6m²/
pessoa (considerando 30m² por ônibus). A relação de consumo 
estático é, portanto, de 1:8. Ou seja, uma pessoa se deslocando 
de automóvel consome estatisticamente quase oito vezes mais 
o espaço de uma pessoa se deslocando de ônibus (no horário de 
pico) (VASCONCELLOS, 1996, pág. 33.)

 

Os efeitos negativos do congestionamento são cada vez mais evidentes 

no panorama de problemas urbanos enfrentados pelas cidades brasileiras, e 

exercem forte impacto em diversas esferas da vida urbana. Diante do cenário 

de saturação das cidades em relação à numerosa frota de transporte indivi-

dual e ineficiência do transporte público coletivo, podemos notar o início da 

adoção de uma postura de priorização do transporte coletivo em detrimento 

do transporte individual. 

 Muitos são os relatos técnicos e científicos que quantificam e mone-

tarizam o tempo extra dispendido nos deslocamentos diários da população. 

A preocupação dos governantes e da sociedade em geral demonstra o enten-

dimento de que a mobilidade urbana influencia amplamente todo o processo 

produtivo e econômico de um país (Associação Nacional das Empresas de 

Transportes Urbanos (NTU, 2013).  
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Segundo Ferraz e Torres (2004), uma das muitas consequências nega-

tivas geradas pelo uso indiscriminado do automóvel consiste na criação de 

uma cidade ineficiente,

(...) uma vez que é muito maior o custo da infra-estrutura 
(implantação e manutenção do sistema viário e da rede de 
serviços públicos) e do transporte nas cidades onde predomina 
o uso do carro, devido ao grande número de vias expressas e 
obras viárias (viadutos, pontes, trevos, túneis, etc.) e ao fato 
de as cidades tornarem-se espalhadas, reduzindo a “economia 
de aglomeração”. Dessa forma, nos núcleos urbanos onde é  
massivo  o  uso  do  carro,  o  custo-cidade  aumenta,  dificultando  
a  sustentabilidade  econômica – o  que  significa impostos  
municipais  mais  altos,  dificuldades  no  atendimento  das  
necessidades básicas  da  população  no  tocante  à  expansão  
e  manutenção  da  infra- estrutura e  dos  serviços  públicos  
e,  também,  maiores  custos  de  deslocamento  em  razão das  
maiores  distâncias (FERRAZ E TORRES, 2004, pág. 85).

Todos os dias, os sistemas de transportes urbanos tornam possível a 

realização de milhares de viagens, permitindo que uma série de atividades 

nas esferas social, econômica, cultural e política se desenvolva. Quanto 

maior a eficiência e melhor a qualidade do sistema de transporte em uma 

cidade, maior o acesso a essas atividades, que se encontram dispersas no 

espaço urbano (NTU, 2013). 

 Nesse contexto, foi publicado em 2013 pela NTU (Associação Na-

cional das Empresas de Transportes Urbanos) um caderno técnico – intitu-

lado Mobilidade Sustentável para um Brasil Competitivo – que reúne uma 

coletânea de artigos escritos por especialistas em mobilidade sustentável, 

com foco na competitividade econômica do Brasil. A lógica que demonstra 

o impacto da mobilidade urbana sobre diversos âmbitos da vida urbana, in-

clusive na economia, é explicada de forma clara:

Por um lado, se um trabalhador conseguisse ir da residência 
ao local de trabalho de forma rápida, segura e com baixo 
custo, ele provavelmente seria mais produtivo e teria melhores 
condições de qualidade vida. O aumento da produtividade 
do trabalhador, então, refletiria no desempenho da empresa e 
consequentemente de toda a economia brasileira. (...). Como 
um todo, o país avançaria porque os recursos humanos, físicos 
e financeiros seriam mais eficientemente utilizados, ou seja, 
existiria um esforço menor para que se alcançasse um resultado 
produtivo maior e melhor (Associação Nacional das Empresas 
de Transportes Urbanos, 2013, pág. 9).

Por conseguinte, o transporte coletivo pode ser visto como potencial 

“(...) instrumento estruturador do desenvolvimento metropolitano; um cata-

lisador de avanços no sistema produtivo; e um indutor de benefícios múlti-

plos econômicos e sociais” (NTU, 2013). Para que isso seja possível, o pri-

meiro passo consiste na especificação do tipo de transporte mais adequado 

para determinado contexto urbano, que não consiste em uma tarefa simples.

 Castro (2007) destaca que a complexidade de análise dos problemas 

de mobilidade urbana envolve diversos parâmetros – ecológico, social, eco-

nômico, técnico, sanitário – acarretando em grandes dificuldades na escolha 

do tipo de modal a ser implantado. Ainda segundo a autora, “a relação custo/

benefício de cada tipo de transporte é variável: por um lado os esforços de 

aperfeiçoamento alteram constantemente seu desempenho, por outro a esco-

lha está diretamente ligada à especificidade de cada contexto” (CASTRO, 

2007, pág. 96).

 Outro fator envolvido na escolha diz respeito à capacidade dos sis-

temas de transporte, que depende da capacidade unitária do tipo de veículo 

adotado e da frequência de viagens realizadas (BRASIL, 2015a). Dessa for-

ma, a definição do modal a ser implantado em determinado contexto urbano 
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“depende da combinação de uma série de fatores: o número de passageiros a 

serem transportados, os intervalos pretendidos entre viagens e as caracterís-

ticas do sistema viário (...) (BRASIL, 2015a, pág. 63).

 Vasconcellos (1996) afirma que a crítica mais relevante ao planeja-

mento de transportes em países em desenvolvimento “deve ser dirigida ao 

seu uso político e à sua natureza ideológica”. No entanto, ressalta que os 

problemas técnicos não devem ser esquecidos:

 Alguns problemas técnicos são muito importantes. O primeiro 
é a grande dificuldade – até mesmo a impossibilidade – de fazer 
previsões acuradas e confiáveis, seja devido à falta de dados 
apropriados, seja devido à instabilidade social e econômica comum 
aos países em desenvolvimento. A falta de dados adequados é um 
problema real nesses países. Os dados mais importantes usados pelo 
UTPS – população, emprego, escolarização, índice de motorização 
– são frequentemente incompletos ou não confiáveis e, às vezes, 
simplesmente não existem. (...) Condições socioeconômicas instáveis 
são também muito comuns nos países em desenvolvimento (...). 
Esse  padrão irregular leva à incertezas e variações na vida social 
e econômica das pessoas, com impactos diretos na demanda de 
transportes. (VASCONCELLOS, 1996, pág. 72)

 No Brasil, o ônibus ainda é o modo de transporte coletivo predominante, 
responsável por 87% da demanda de transporte público coletivo, que corresponde 
ao deslocamento de 40 milhões de passageiros por dia (ANTP, 2011). De maneira 
geral, além dos ônibus, as grandes cidades também contam com redes de metrô e 
ferrovias.
 Mais recentemente, a partir da proposta de valorização do transporte 
público coletivo, nota-se a gradual preocupação em implantar modos de 
transporte de massa, com tecnologias alternativas às comumente utilizadas 
no Brasil, figurando como protagonistas os sistemas de BRT (Bus Rapid 
Transit) e VLT – a ser detalhado no próximo capítulo –, já implantados ou 
em fase de implantação em muitas cidades brasileiras. 
 O sistema de BRT – desenvolvido no Brasil e com experiências 
pioneiras em Curitiba e Goiânia ainda na década de 1970 (BRASILa, 
2015) – basicamente consiste no aperfeiçoamento do sistema de ônibus 

Figura 1 - BRT TransOeste, no Rio de Janeiro/RJ.
Fonte: Stefano Aguiar/ITDP apud PlanMob (2015).

Figura 2 - Estação elevada de BRT.
Fonte: Caderno tecnico de prioridade ao onibus, 2016.

convencionais, tornando-o mais atraente para o passageiro. Os requisitos 
mínimos exigidos pelo sistema correspondem a “infraestrutura segregada 
com prioridade de passagem (Figura1); cobrança da tarifa fora do ônibus; 
tratamento das interseções; embarque por plataforma em nível (Figura 2)” 
(BRASILa, 2015, pág. 50).
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 Segundo o PlanMob (2015) o sistema de BRT “proporciona mobilidade 
urbana rápida, confortável e com custo eficiente através da (...) operação rápida 
e frequente, além de excelência em marketing e serviço do usuário” (Manual de 
BRT, 2008 apud BRASILa, 2015). Além disso, apresenta menor custo e menor 
prazo de implantação se comparado a outros transportes de alta capacidade, 
como o VLT e o metrô. No entanto, a vida útil do sistema, que também deve 
ser levada em consideração, está em grande desvantagem em relação aos outros 
modais (Gráfico 01):

Gráfico 1 - Vida útil dos sistemas de transportes em anos.
Fonte: (ANTU) Associação Nacional das Empresas de Transporte 
Urbano.
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 Embora o sistema de BRT apresente-se como uma boa solução para 

alguns contextos urbanos, podemos destacar alguns impasses para sua plena 

implantação, como a ocupação de espaço físico considerável ao longo das 

vias – para a instalação de faixas exclusivas e estações de transbordo –, o que 

leva à redução da quantidade de faixas acessíveis a outros modais (Figura 3). 

 Outro ponto considerável diz respeito às estações elevadas necessá-

rias ao sistema de BRT, responsáveis pela criação de barreiras visuais e de 

acessibilidade (Figura 4), como destaca Brasileiro (2016):

Surgem também com isso algumas barreiras de micro-
acessibilidade criadas pelas estações de transbordo (que são 
altas – no nível do ônibus): no geral essas estações são longas 
(principalmente no centro, onde há sobreposição de linhas 
operando na mesma estação) e criam isolamentos entre lados da 
rua, dificultando a livre passagem do pedestre, bem como criando 
situações de obstrução visual. (BRASILEIRO, 2016, p.8)

Figura 3 - Medidas para implantação de faixas exclusivas de BRT.
Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana - Sistemas de Prioridade ao Ônibus (2016).

Figura 4 - Comprimento das estações de BRT.

Faixa de ultrapassagem: 3,20 a 3,70 m

Faixa dedicada: 3,20 a 3,70 m

20 a 47 m 

Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana - Sistemas de Prioridade ao Ônibus (2016).
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 Em menor número, outras opções tem sido implantadas, como é 

caso do Monotrilho executado em São Paulo (2014) (Figura 5); o Teleférico, 

inaugurado em 2011 no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro (Figura 6); 

o Plano Inclinado, implantado em 2008 no Morro Santa Marta, também no 

Rio de Janeiro, (Figura 7); e o Aeromóvel, inaugurado em 2013, na cidade 

de Porto Alegre (Figura 8) (BRASIL, 2015). 

Figura 5 - Composição do Monotrilho em São Paulo/SP.
Fonte: Governo do Estado de São Paulo  

Figura 6 - Entorno da Estação do Teleférico no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro/RJ. 
Fonte: Mariana Gil/EMBARQ Brasil apud PlanMob (2015). 

Figura 7 - Plano inclinado Morro 
Santa Marta no Rio de Janeiro/R
Fonte: Mariana Gil/EMBARQ 
Brasil apud PlanMob (2015). 

Figura 8 - Aeromóvel em Porto Alegre/RS. 
Fonte: Maria Fernanda Cavalcanti/EMBARQ Brasil apud PlanMob (2015). 
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Figura 9 – O Ferry, como é conhecido o sistema no estado da Bahia.
Fonte: Raul Golinelli – Governo do Estado da Bahia apud PlanMob (2015). 

 Nas cidades brasileiras localizadas no litoral, é possível incorporar 

ainda o modo hidroviário como componente da mobilidade urbana, conec-

tado aos demais modos de serviços terrestres, como é o caso do Ferry na 

Bahia (BRASIL, 2015a) (Figura 9). O PlanMob (2015, pág. 56) afirma que 

“o uso de barcas, (...) no transporte urbano apresenta mundialmente uma 

tendência de crescimento, devido a (...) queda no nível de serviço das outras 

modalidades (...) e ainda pela evolução tecnológica do setor na produção de 

embarcações de alto desempenho”.

Embora o investimento em novas tecnologias de transporte seja impres-

cindível para o desenvolvimento de alternativas eficientes diante dos mais di-

versificados contextos urbanos, entende-se hoje que nenhuma delas é capaz de, 

isoladamente, solucionar os problemas relacionados à mobilidade urbana, “sob 

pena de formar uma colcha de retalhos disjuntos” (CASTRO, 2007, pág. 122).

 

Portanto, como estratégia para o atendimento da alta demanda de pas-

sageiros comum a muitas cidades contemporâneas, dois pontos principais 

figuram as discussões atuais sobre mobilidade: a multimodalidade – diversi-

dade de modais presentes em um sistema de transporte – e a intermodalidade 

– capacidade de integração entre os diferentes modais. Sobre a sua importân-

cia e eficácia, Castro (2007) argumenta:

(...) a diversidade modal é um fator de sustentabilidade dos 
transportes urbanos. Mas para que diferentes modos de trans-
porte funcionem como um sistema de vasos comunicantes em 
que cada modo é capaz de absorver os excedentes dos outros, é 
necessário promover sua integração, isto é, a facilidade com a 
qual os usuários mudam de um tipo de transportes para outro: 
a inter-modalidade. Esta noção engloba dispositivos materiais 
(multiplicação dos pontos de interseção modais ou pólos de 
intercâmbio) ou imateriais (política de tarifária e de comunica-
ção) (CASTRO, 2007, pág. 121)

Dessa forma, compreende-se a necessidade de – independente dos ti-

pos de modais em operação – os serviços de transporte coletivo serem or-

ganizados como “uma rede única, complementar e integrada” (BRASIL, 

2015a, pág. 63). Porém, essa não é a realidade da maior parte das cidades 

brasileiras, sendo que muitas delas

(...) nem mesmo organizam de forma unificada os seus sistemas 
de linhas municipais. Sem uma política tarifária integrada, cada 
linha é operada de forma praticamente isolada do restante do 
sistema, limitando as possibilidades de deslocamento das pes-
soas, superpondo serviços desnecessariamente e encarecendo a 
operação do sistema como um todo (...). O resultado é que sis-
temas estruturais de alta capacidade de transporte, e com eleva-
dos custos de construção e operação, são subaproveitados tanto 
em termos de capacidade de transporte como em termos de 
reorganização física e operacional. (BRASIL, 2015a, pág. 63)
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Embora o surgimento da bilhetagem eletrônica tenha potencializado as 

alternativas de integração entre os sistemas, os empecilhos continuam a persis-

tir, principalmente “pela necessidade de cobertura dos custos operacionais ex-

clusivamente pelas tarifas, pelas dificuldades de adoção de políticas tarifárias 

efetivamente integradas e de modelos de remuneração dos operadores (...)” 

(BRASIL, 2015a, pág. 64), mostrando que, além da escolha do tipo de modal 

mais adequado, ainda é necessário ultrapassar diversas barreiras para a efetua-

ção de um sistema de transporte coletivo integrado e de qualidade no Brasil.

1.1.2. Transporte Não-Motorizado ou Transporte Ativo

     Transporte Cicloviário

O transporte cicloviário é um dos modais de maior eficiência já inventa-

dos (BRASIL, 2015a), estabelecendo-se como uma das principais alternativas 

de transporte urbano em países pobres e ricos, em diferentes realidades (FER-

RAZ e TORRES, 2004). 

Com baixo preço de aquisição e custo operacional praticamente nulo 

(FERRAZ e TORRES, 2004), a bicicleta consiste na tecnologia mais adequa-

da para curtas distâncias, e, se comparado ao transporte a pé, apresenta van-

tagens consideráveis: “Uma pessoa pedalando viaja duas vezes mais rápido, 

carrega quatro vezes mais carga e cobre três vezes a distância percorrida por 

uma pessoa caminhando” (BRASIL, 2015a, pág. 42).

Além disso, a bicicleta não emite poluentes e pode contribuir signifi-

cativamente para a redução de congestionamentos, dentre outros benefícios. 

Segundo o PlanMob (2015), do ponto de vista urbanístico, o uso do modal 

cicloviário:
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reduz o nível de ruído no sistema viário; propicia maior equidade 
na apropriação do espaço urbano destinado à circulação; libera 
mais espaço público para o lazer; contribui para a composição de 
ambientes mais agradáveis, saudáveis e limpos; contribui para a 
redução dos custos urbanos devido à redução dos sistemas viários 
destinados aos veículos motorizados; e aumenta a qualidade de 
vida dos habitantes, na medida em que gera um padrão de tráfe-
go mais calmo e benefícios à saúde de seus usuários (BRASIL, 
2015a, pág. 42).

Apesar de apresentar um custo operacional baixíssimo, se comparado 

a outros modais, um dos principais pontos que inibem o uso da bicicleta é a 

falta de infraestrutura, referente tanto à circulação quanto à estacionamento 

(BRASIL, 2015b). Dessa forma, para a efetiva implantação desse modo de 

transporte torna-se imprescindível “A integração entre a malha cicloviária da 

cidade e desta com o sistema de transporte coletivo, seja ela segregada ou com-

partilhada” (BRASIL, 2015a, pág. 42).

Sendo a integração entre os diferentes modos uma prioridade para orga-

nização da rede de transportes urbanos, algumas medidas básicas devem ser 

estabelecidas. Pontos de parada, estações e terminais devem estar conectados 

a ciclovias e ciclofaixas, e dispor de equipamentos que possibilitem o estacio-

namento de bicicletas – paraciclos e bicicletários – em áreas próximas a trens, 

BRTs, metrôs e outros modos, de forma a potencializar o seu uso como modo 

de transporte (BRASIL, 2015a) (Figura 10).

 Juntamente com os deslocamentos a pé, o transporte por bicicleta é 

considerado o mais frágil dentre os modais. Portanto, além da necessidade de 

investimento em infraestrutura e integração aos demais modos de transporte, 

a disseminação do uso do modal cicloviário depende fundamentalmente do 

atendimento a duas condições básicas que devem fazer parte das preocupações 

dos planejadores e administradores públicos – a segurança física dos usuários 
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e a proteção dos veículos contra roubo (BRASILa, 2015).

 Para tanto, se faz necessária a adoção de configurações viárias especí-

ficas, destinadas à segurança dos ciclistas e de seus veículos: implantação de 

ciclovia1 (Figuras 11 e 12), ciclofaixas2 (Figura 13) e ciclorrotas3, devidamente 

sinalizadas (Figura 14); sinalização para travessia (Figura 15);  (Figura 16) e 

sistema de informação e iluminação adequados (Figura 17);

1 Ciclofaixa: parte da pista de rolamento da via urbana destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica (BRASIL, 2015b, 
pág. 98).
2 Ciclorrotas: vias que não possuem infraestrutura dedicada para bicicleta, mas devem ter sinalização horizontal para advertir os demais usuários da via 
sobre o compartilhamento do espaço entre veículos motorizados e bicicletas (BRASIL, 2015b, pág. 98).
3 Ciclovia: pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego veicular comum (BRASIL, 2015a, pág. 98).

Presença de paraciclos 
e bicicletários

Figura 10 - Previsão de paraciclos junto aos pontos de parada.
Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana -Transporte Ativo (2016).

Largura livre ciclovia/
ciclofaixa unidirecional: 
1,20 m [Mínimo]

Figura 11 - Configuração de ciclovia/ciclofaixa unidirecional.

Largura livre ciclovia/
ciclofaixa bidirecional: 
2,50 m [Mínimo]

Figura 12 - Configuração de ciclovia/ciclofaixa bidirecional.

Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana -Transporte Ativo (2016).

Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana -Transporte Ativo (2016).
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Calçada partilhada
Ciclofaixa

Figura 13 - Compartilhamento das vias.

Sinalização
horizontal

Limite de 
velocidade

Figura 14 - Sinalização horintal para o transporte cicloviário.

Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana -Transporte Ativo (2016).

Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana -Transporte Ativo (2016).

Marcação de cruzamentos 
rodocicloviários

5 m

Figura 16 - Marcação de cruzamentos rodocicloviários.

Pavimento

Bueiro

Inclinação para 
drenagem

2%
[Máximo]

Figura 15 - Sinalização adequada para travessia de ciclistas.
Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana -Transporte Ativo (2016).

Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana -Transporte Ativo (2016).
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Sistema de informaçãoIluminação dedicada

Figura 17 - Sistema de informação e iluminação adequados.
Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana -Transporte Ativo (2016).

     Deslocamento a pé

Segundo o PlanMob (2015a) uma grande parte da população brasileira 

se desloca por modos não motorizados, ou seja, a pé ou de bicicleta. Além dis-

so, independente do meio de transporte motorizado a ser utilizado – transporte 

motorizado individual ou coletivo –, todos os transeuntes passam a ser, em 

algum momento, pedestres. Portanto,

A inclusão destes deslocamentos no cerne do planejamento ur-
bano e no planejamento dos transportes, bem como na gestão da 
mobilidade urbana, respeitando as suas características e necessi-
dades particulares, além de reparar o erro de desconsiderar essa 
expressiva parcela das viagens urbanas, significa também con-
tribuir para o processo de inclusão social de parte da população 
brasileira que se desloca, prioritariamente, por modos não moto-
rizados. (BRASIL, 2015a, pág. 37)

Assim sendo, podemos perceber a importância que a calçada, via des-

tinada à circulação de pedestres, representa para a mobilidade. Uma vez que 

o uso das calçadas não se restringe apenas ao pedestre que fará todo o trajeto 

a pé, mas é estendido a todos os transeuntes que eventualmente necessitam 

utilizá-las para chegar a seu destino final, percebe-se a relevância do seu pla-

nejamento adequado. 

Da mesma forma, os demais locais destinados ao tráfego de pessoas –  

faixas de travessia, calçadões, passarelas, rampas de acesso e etc – devem re-

ceber tratamento adequado e serem acessíveis a todos os transeuntes “(...) se-

jam (...) pedestres, cadeirantes, idosos, gestantes ou pessoas com deficiências, 

(...) maximizando as suas condições de segurança, conectividade e conforto.” 

(BRASIL, 2015a, pág. 38) (Figura 18, 19, 20).
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Faixa livre: 
1,20 m [Mínimo]0,70 m [

Faixa de serviço: 
Mínimo]

3% [Máximo]

Iluminação dedicada

Pavimento
Inclinação para 
drenagem

Figura 18 - Medidas mínimas para calçadas.

Figura 19 - Aspectos importantes para a adequada configuração das calçadas.

Faixa de transição:
0,45m [Mínimo]

Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana -Transporte Ativo (2016).

Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana -Transporte Ativo (2016).

para faixa de pedestres

Faixa de pedestres 
junto a pontos de 
parada

[Mínimo]

1,60 m 
[Mínimo]

Figura 20 - Faixas de pedestres junto aos pontos de parada.

Além dos aspectos técnicos a serem atendidos, a qualidade deste modo 

de deslocamento abrange uma série de outros requisitos:

(...) a continuidade dos trajetos, a atratividade dos percursos e a 
conveniência, um atributo sutil que envolve vários fatores: a dis-
tância a ser percorrida, a inclinação da via, (...), a retidão da rota, 
sombras e abrigos, mobiliário urbano como bancos e apoios e 
qualquer outro fator que facilite a caminhada (FRUIN, 1971 apud 
BRASIL, 2015a, pág. 38).

Segundo o PlanMob (2015) a “adoção de uma política de mobilidade 

para a construção de uma cidade sustentável começa no processo de planeja-

mento e de construção de uma infraestrutura viária inclusiva em que o pedestre 

tem prioridade sobre veículos motorizados” (BRASIL, 2015a, pág. 39). Isto é, 

além da necessidade de os espaços destinados ao deslocamento de pedestres 

atenderem aos padrões de qualidade, o planejamento da circulação geral da 

cidade precisa considerar como prioritário o deslocamento a pé, em especial 

nas situações de conflito com o transporte motorizado (BRASIL, 2015a). 

Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana -Transporte Ativo (2016).
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A priorização do transporte não motorizado em detrimento do transporte 

motorizado deve ser traduzida em soluções pontuais de desenho do sistema 

viário, por meio de configurações viárias alternativas e medidas moderadoras 

de tráfego, afim de garantir a promoção de áreas adequadas e seguras que cer-

tifiquem, de fato, a priorização do transporte ativo. As medidas moderadoras 

de tráfego tem como finalidade a indução dos motoristas a uma postura mais 

prudente, principalmente através da redução da velocidade (BRASIL, 2015a). 

Além de medidas mais simples como o estreitamento da pista, o aumen-

to da largura das calçadas e a implementação de lombadas, existem diversas 

outras soluções de desenho destinadas à priorização do pedestre, dentre elas: 

ilha de refúgio para pedestres (Figura 21), faixas elevadas para pedestres (Fi-

gura 22), platôs (Figura 23), chicanas (Figura 24), extensão do meio fio (Fi-

gura 25) e ruas compartilhadas (Figura 26) (BRASIL, 2015b). O PlanMob 

(2015) ressalta ainda:

Também na operação do sistema viário, a prioridade ao pedes-
tre deve estar presente na programação semafórica com tempos 
específicos para as travessias ou por atuação (botoeira), na fis-
calização do estacionamento irregular, principalmente sobre as 
calçadas e na adoção de equipamentos eletrônicos de controle 
de velocidade e obediência aos semáforos (BRASIL, 2015a, pág. 
39).

Figura 21 - Medida mínima de lha de refúgio para o pedestre.

Vegetação

3m [Mínimo]

1,50m [Mínimo]

 

 

 

Altura da faixa 
elevada: 15 cm 

[Máximo]

Figura 22 - Faixas elevadas para pedestres.  

Limite de
velocidade

Inclinação para 
drenagem

Inclinação da 
rampa: 5 a 10%

5% [Máximo]

Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana -Transporte Ativo (2016).

Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana -Transporte Ativo (2016).

4 a 7m
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Altura: 15 cm [Máximo] Dispositivo para 
delimitação do espaço de 
circulação dos veículos

Inclinação para drenagem

5% [Máximo]

Inclinação da 
rampa: 5 a 10% 

5 
a 

20
m

Figura 23 - Medidas mínimas para platôs.

Comprimento do acréscimo: 
5 a 10 m

Comprimento da mudança 
de alinhamento:

5 a 9 m [para carros]
12 a 30 m [para ônibus]

+1 m a -1 m

Figura 24 - Medidas mínimas e máximas para chicanas.

Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana -Transporte Ativo (2016).

Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana -Transporte Ativo (2016).

2,20 a 2,70 m10 m 
[Mínimo]

Figura 25 - Extensão do meio fio.

Figura 26 - Rua compartilhada.

Delimitação do espaço de 
circulação dos veículos

3 m [Máximo]

Limite de 
velocidade da rua

Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana -Transporte Ativo (2016).

Fonte: Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana -Transporte Ativo (2016).
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Podemos perceber, no decorrer deste capítulo, que as diretrizes do urba-

nismo contemporâneo relativas ao transporte urbano caminham em direções 

completamente opostas àquelas estabelecidas na primeira metade do século 

passado. Entende-se que, em escala metropolitana, a diversidade e integração 

entre modais, assim como a valorização do transporte coletivo em detrimento 

ao transporte individual, devem corresponder às medidas prioritárias para me-

lhor estruturação da rede de transportes urbanos. 

Ao mesmo tempo, em escala local, as medidas relativas à priorização 

de pedestres e ciclistas em relação ao transporte motorizado, e melhoria da 

acessibilidade – principalmente junto aos pontos de parada – são igualmente 

significativas. Procurou-se, portanto, aplicar tais diretrizes à proposta sugerida 

neste trabalho, a ser detalhada no capítulo 5. 
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2.1 HUBS: associação entre infraestrutura de mobilidade e projeto urbano

Embora o entendimento da infraestrutura urbana como ferramenta de 

planejamento não possa ser considerado como uma estratégia contemporânea 

– a associação entre infraestrutura e ocupação urbana não corresponde a uma 

experiência tão recente, a exemplo da produção urbanística do Movimento 

Moderno (LONGO, 2015) – atualmente essa associação é vista sob novas 

perspectivas e, consequentemente, assume novos desafios:

A nova interpretação compreende que as redes infraestruturais 
(de mobilidade, de energia, de saneamento, de drenagem, etc.) 
não sejam compreendidas somente por seus atributos técnicos 
específicos, mas pelo potencial simultâneo de transformação 
local e articulado em escala metropolitana (...) (LONGO, 2015, 
pág. 23).

Ao mesmo tempo em que se nota o propósito de abrangência da escala 

metropolitana no processo de interpretação do território, “o redesenho 

absoluto e unitário do complexo território metropolitano deixou de ser uma 

alternativa viável” (LONGO, 2015, pág. 23). A nova estratégia consiste, 

portanto, em uma leitura sistêmica da cidade, responsável por nortear a 

estratégia de identificação das áreas com prioridade para receber projetos 

urbanos (Ibidem).  

A implantação de obras de grande porte relacionadas à infraestrutura 

urbana é, quase sempre, acompanhada por transformações de grande impac-

to no seu entorno imediato, e também em âmbito metropolitano. O desen-

volvimento paralelo das abordagens técnica e urbanística visa a ampliação 

do diálogo entre as infraestruturas a serem implantadas e a cidade existente, 

levando em consideração outros fatores além das demandas técnicas e fun-

cionais de cada subsistema (Ibidem). 

No entanto, a realidade da grande maioria das cidades brasileiras 

é, hoje, reflexo da priorização do desempenho operacional, técnico e 

econômico das infraestruturas de transporte – o que ocasionou, via de regra, 

a configuração de espaços urbanos marcados “pela presença de uma série de 

objeto-fragmentos, fixos e independentes do seu entorno (rampas de acesso, 

viadutos, trevos rodoviários, etc), provocando distanciamento entre a escala 

infraestrutural e a escala humana” (REIS; FAVERO, 2016, p. 7).

Contudo, ao invés de se apresentarem como elementos promotores da 

fragmentação socioespacial em escala local, os elementos que constituem 

a infraestrutura de transporte podem atuar como “vetores de urbanidade”, 

isto é, elementos capazes de potencializar a interação entre as duas escalas, 

denominadas de formas distintas pelos autores citados – infraestrutural e 

humana segundo Reis; Favero (2016) ou local e metropolitana, de acordo 

com a denominação empregada por Longo (2015).

Na segunda metade do século XX o fenômeno da expansão urbana 

tornou-se uma questão amplamente difundida no debate urbanístico 

internacional. No âmbito do urbanismo, a solução para tal problema 

constitui-se na tentativa de conter a expansão da cidade através de estratégias 

recorrentes – intensificação da ocupação do solo no interior da malha 

urbana, aproveitando-se a infraestrutura existente e evitando-se que sejam 

construídos novos vetores de urbanização. Segundo Longo (2015, pág. 2), 
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(...) mas de alcançar lugares específicos e atraentes para a po-
pulação (Meyer; Grostein, 2006, p. 51). Nesse contexto de ur-
banização descontínua e multipolarizada, como propõe as au-
toras, a mobilidade é vista como a função urbana com maior 
possibilidade de adaptar e articular os setores descontínuos, 
convertendo-se assim em um dado fundamental de projeto no 
urbanismo contemporâneo (Longo, 2015, pág. 3).

Isto posto, pode-se analisar a escala do projeto urbano a partir de um 

elemento diretamente associado às escalas metropolitana e local: as redes 

de mobilidade. Diante do cenário contemporâneo de dispersão espacial e 

funcional, as redes de mobilidade são vistas “como potenciais articuladores 

e organizadores de áreas definidas localmente, mas com abrangência funcio-

nal metropolitana” (Longo, 2015, pág. 2), convertendo-se, dessa forma, em 

potenciais indutores do projeto urbano.  

 Segundo Longo, (2016, pág. 3), “A expressão territorial das redes de 

mobilidade é determinada por sua infraestrutura, ou seja, seus percursos e 

estações”. As estações, por sua vez, consistem em áreas diretamente ligadas 

ao dia-dia da cidade – escala local –, apresentando-se como pontos de funda-

mental importância para o sustento da rede – escala metropolitana –, as quais 

podem ser classificadas como simples estações ou “hubs de mobilidade” 

(Ibidem) (Figura 27). 

Tais estratégias tem a particularidade de alcançar simultanea-
mente momentos distintos de ação, como é o caso do plano e 
do projeto urbano: no primeiro caso, correspondem, por exem-
plo, à ampliação de potenciais construtivos e densidades popu-
lacionais incentivados por meio de instrumentos urbanísticos 
específicos e, no segundo, dialoga com diversos elementos per-
tencentes substancialmente ao contexto local (LONGO, 2015, 
pág. 2)

Contudo, o desafio encontra-se na descoberta de ações urbanísticas 

que consistam em estratégias eficazes para que a intensificação da ocupação 

do solo no interior da cidade de fato ocorra, uma vez que “a força do proces-

so de expansão ultrapassa a capacidade do plano urbanístico de abordar toda 

a cidade em um desenho único” (LONGO, 2015, pág. 18). É preciso, portan-

to, dispor-se a entender outros fatores intrínsecos à complexidade da cidade, 

de maneira que o projeto infraestrutural consista em um “(...) dispositivo 

capaz de reforçar a vitalidade, a diversidade e a complexidade multiescalar 

do espaço urbano” (REIS; FAVERO, 2016, p. 4).

Por conseguinte, o entendimento da metrópole contemporânea apenas 

como uma grande cidade, em que é considerada somente a escala de ex-

pansão da malha urbana, deve ser superado e substituído pela compreensão 

“da presença de múltiplas articulações, mais numerosas e complexas, onde a 

estruturação monocentralizada que caracterizava a metrópole moderna passa 

a ser gradualmente substituída pela estruturação sistêmica” (Meyer, 2000; 

Meyer; Grostein; Biderman, 2004 apud Longo, 2016, pág. 3).

Não se trata, portanto, de ampliar as redes de infraestrutura em busca 

de áreas cada vez mais distantes,

Figura 27 - Todas as conexões possíveis entre um conjunto de vértices e os hubs como distribuidores. 
Fonte: Longo(2015) a partir de Smets (2013).
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As estações podem ser ainda compreendidas a partir de uma abordagem 

tipológica baseada em sua organização funcional, podendo ser classificadas 

em “tranfer”, ”nó” e “hub” (SMETS, 2013 apud LONGO, 2015):

“Transfer” é um termo utilizado como definição geral e é apli-
cado a todos os tipos de interação intermodal, seja de um modo 
para outro, ou entre vários (...). Uma estação de metrô que dá 
acesso a uma única linha, por exemplo, é um “transfer” entre o 
metrô e o pedestre. O “nó” é uma classificação hierárquica do 
“transfer”, caracterizado pelo cruzamento de uma ou mais linhas 
de transporte. Já o “hub” corresponde a uma condição singular 
de interseção de redes onde ocorre a intensificação tanto do nú-
mero de linhas e modos quando no volume de pessoas (LONGO, 
2015, pág. 59).

Portanto, por definição básica, os hubs correspondem a tipos específi-

cos de nós que desempenham o papel de distribuidores das linhas de transpor-

te para as outras estações, e consistem em “pontos estrategicamente posicio-

nados de forma a reduzirem esse número de conexões diretas, concentrando 

em si as linhas de menor hierarquia e estabelecendo um número limitado de 

arcos, mais potentes, com os demais hubs da rede” (Longo, 2015, pág. 58).

Contudo, Longo baseia-se fundamentalmente na definição da Metro-

linx1 para “descrever urbanisticamente” o hub de mobilidade:

Um hub de mobilidade é mais que apenas uma estação intermo-
dal. Os hubs de mobilidade consistem nas estações intermodais 
principais e também nas áreas do seu entorno. Eles desempe-
nham uma função crítica no sistema de transporte regional como 
origem, destino ou ponto de transferência para uma significativa 
porção de viagens. Eles são lugares de conectividade onde di-
ferentes modos de transporte – do caminhar até as redes de alta 
capacidade – se unem perfeitamente e onde existe uma intensa 
concentração de trabalho, moradia, comércio, serviços e lazer 
(METROLINX, 2011, p. 04 apud LONGO, 2015, pág. 60).

1 Agência do Governo de Ontário, no Ca¬nadá, que tem o papel de integrar os modos de transporte na GTHA por meio de planos de mobilidade e da 
operação de alguns sistemas de transporte pú¬blico, como os trens regionais (LONGO, 2015, pág. 60).

Deste modo, as estações convertem-se em áreas privilegiadas para 

intervenção urbana, transformando-se em instrumentos capazes de impul-

sionar projetos urbanos em seu entorno, merecendo, portanto, atenção dos 

planos urbanísticos e de mobilidade de forma associada. Longo (2015) cita 

o caso de Leuven, na Bélgica (entre 1996 e 2002), como um exemplo bem 

sucedido da implantação de uma infraestrutura aliada a estratégias de inter-

venção urbana (Figura 28), ressaltando o termo “acupuntura urbana”, empre-

gado por Solà-Morales:

(...) a estação de Leuven é o ponto específico e preciso onde a 
intermodalidade ocorre de forma intensa. A esse tipo de inter-
venção, Solà-Morales denominou “acupuntura urbana” adver-
tindo que, apesar do nome, pouco tem a ver com a dimensão 
reduzida, com a minuciosidade ou a delicadeza de determinada 
ação, correspondendo, por outro lado, ao comportamento es-
tratégico, sistêmico ou interdependente dos materiais que com-
põem a cidade (Longo, 2015, p.32).
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Figura 28 - Relações urbanísticas no núcleo histórico: Praça da Estação (01); Catedral e Prefeitura (02); 
Via de ligação (03); Anel viário (04) e Ferrovia (05). Fonte: Longo (2015, pág. 33).

O autor ressalta ainda que a reestruturação dos diferentes modos de 

transporte existentes “incorpora elementos significativos de desenho urbano 

de forma que o próprio tema da mobilidade, latente no local, converte-se 

em substância do projeto urbanístico” (LONGO, 2015, p. 37). Dessa forma, 

pode-se perceber a importância da leitura e análise urbana, que devem ser 

propostas “(...) não como narrativas do processo de urbanização, mas como 

ferramentas para entender as dinâmicas espaciais e funcionais em processo 

na metrópole e, sobretudo, convertê-las em pauta para o plano e para o pro-

jeto” (MEYER; GROSTEIN, 2006, p. 15 apud LONGO, 2015, pág. 48). 

No entanto, o constante distanciamento entre as esferas analítica e 

projetual resultou no isolamento entre elas – uma vez que passaram a ser 

tratadas de forma independente – ocasionando a elaboração de diagnósticos 

imprecisos (LONGO, 2015) e demonstrando o valor do alinhamento entre 

análise e projeto:

A urgência da análise comprometida com o projeto baseia-se 
nas observações feitas por alguns autores que compreendem a 
cidade como um campo dinâmico, de constantes transforma-
ções. Tal condição coloca como dado para o projeto a incerteza 
e a imprevisibilidade das formas de transformação do territó-
rio10, fundamentando ainda mais a necessidade da atualização 
constante das análises consubstanciadas com a intervenção 
(LONGO, 2015, pág. 48).

Segundo Ascher (2010, p. 82) apud Longo (2015, p. 49), um dos prin-

cípios do urbanismo contemporâneo consiste “na elaboração de projeto em 

um contexto de incertezas (...), rompendo a cronologia que marcava o diag-

nóstico, a identificação das necessidades e a posterior elaboração dos ce-

nários de intervenção”. Desse modo, as análises e proposições podem ser 

realizadas de maneira constante e interdependente, tornando possível “testar 

hipóteses e inclusive redefinir procedimentos e estratégias ao longo do pro-

cesso” (LONGO, 2015, pág. 49).

 Contudo, é surpreendente que o zoneamento, como atualmente é rea-

lizado – “(...) constituído por um conjunto de normas e parâmetros urbanísti-

cos de ocupação e especificações de uso, ambos limitados às ações isoladas 

na dimensão privada do lote (...)” (LONGO, 2015, pág. 21)  –, ainda consista 

na ferramenta principal da política urbana na maioria das cidades brasileiras, 

apesar da pouca capacidade de converter-se em projeto urbano. Segundo 

Longo (2015):  
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(...) o projeto urbano, apesar de frequentemente ignorado, é 
precisamente a ferramenta capaz de converter as prerrogativas 
dos planos – diretrizes e regramentos gerais – em ações efetivas 
de desenho. O projeto urbano é um olhar e uma interpretação 
dos processos metropolitanos, sua abordagem de leitura navega 
na escala abrangente da metrópole, seus direcionamentos con-
ceituais nascem de uma visão de cidade em consonância com 
o plano e demais leis, mas suas respostas são espacializadas na 
escala intermediária, entre a arquitetura e o plano (...) (LON-
GO, 2015, pág. 21).

Nesse sentido, o entendimento de intervenção sistêmica somente é via-

bilizado a partir da relação entre as escalas de intervenção e análise urbana, 

“pois essencialmente deriva da ideia de articulação entre a parte e o todo” 

(Ibidem, pág. 49). Por conseguinte, os perímetros de intervenção consistem 

no resultado dessa relação:

A proximidade entre ambas as hipóteses (escala de intervenção 
e análise urbana) revela que a simultaneidade de relações re-
querida pela primeira só é possível a partir da segunda. Por esta 
razão, a análise urbana está diretamente vinculada com a defi-
nição dos perímetros de projeto. O desenho desses perímetros 
se dá a partir da seleção das questões – entre tantas que compõe 
o universo urbano – capazes de orientar a proposição projetual 
a ser realizada (LONGO, 2015, pág 49).

Como tentativa de solucionar os problemas relacionados à dissocia-

ção entre análise e projeto urbano discutidas ao longo deste capítulo, Longo 

propõe uma metodologia – apresentada a seguir e adotada neste trabalho (ca-

pítulo 5) – composta por nove categorias de análise cujo objetivo principal 

consiste na definição de “peças urbanas”, produto final do estudo.

Segundo o autor (2015, pág 170), “As peças urbanas de cada zona são 

resultado do processo de adaptação do perímetro a partir da interpretação 

do território. Logo, elas passam a incluir elementos a fim de somar esforços 

que promovam a qualificação da área em todas as suas especificidades (...)”, 

indo de encontro às intervenções tradicionais, que tratam os diversos temas 

envolvidos no contexto urbano de maneira isolada e desconectada (Ibidem).

É importante ressaltar que a metodologia desenvolvida por Longo é 

baseada em métodos de análise desenvolvidos por outros autores. Como já 

foi mencionado, o autor fundamenta a sua metodologia principalmente no 

método desenvolvido pela Metrolinx, que segundo ele, corresponde à estra-

tégia mais eficiente dentre as analisadas: “A novidade colocada pelas estra-

tégias da Metrolinx reside no fato de que a delimitação de uma peça urbana 

é uma ação dinâmica, sendo que cada parâmetro e análise considerados são 

incorporados ao perímetro e alteram as condições iniciais” (LONGO, 2015, 

69) (Figuras 29 e 30).

Figura 29 - Áreas de planejamento de um Hub de mobilidade e sequência de delimitação da pela urbana. 
Fonte: Metrolinx (2011, p.18-19) apud Longo (2015, p. 67).
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Figura 30 - Zonas demarcadas a partir da metodologia de recorte em um caso de estudo em Toronto.
Fonte: Metrolinx (2011, p.21).

Portanto, o estudo aprofundado – em escala local – de uma área con-

siderada estratégica para a mobilidade no contexto urbano, levando-se em 

conta também a sua influência metropolitana, parece ser uma medida viável 

para organização sistêmica das redes de transporte. 

Contudo, por tratar-se de uma ação analítica e interpretativa, os crité-

rios utilizados na delimitação das peças urbanas não podem ser considerados 

exatos, pois fazem parte de “um processo dinâmico e flexível, de acordo com 

os dados disponíveis e as características de cada área e cidade” (LONGO, 

2015, pág. 171). Fato que, por outro lado, não anula a necessidade de um 

“conjunto de ações necessariamente integrado”, entendido como condição 

fundamental no processo de análise do território (Ibidem).
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2.1.1 Exemplificação da Metodologia de Aplicação do Hub de 

Mobilidade

A metodologia parte da definição da área ocupada (ou prevista) pela 

estação intermodal como o centro de três circunferências concêntricas (com 

raios de 250m, 500m e 800m) que definem as zonas primária (Z1), secundá-

ria (Z2) e terciária (Z3). Tais circunferências são utilizadas como referências 

iniciais para a construção dos perímetros de intervenção que definirão as 

peças urbanas (Figura 31), a partir da análise das nove categorias propostas 

pelo autor.

Z1

Z2

Z3

Figura 31 - Zonas de influência.                     
Fonte: Elaboração própria (2017) baseada em Longo (2015).

A zona primária é aquela cuja transformação é a mais 
impactante, pois tanto a estação quanto os programas 
associados a ela demandam área significativa e estão 
diretamente vinculados aos espaços incluídos no raio 
previsto. Portanto, elementos ou situações que neces-
sitem de intervenção urbanística urgente podem ser 
incluídos nesta zona, visando somar questões prioritá-
rias em um mesmo escopo de projeto (LONGO, 2015, 
pág. 164).

Já a zona secundária, tanto por sua proximidade com a 
estação, quanto sua área, é aquela capaz de receber proje-
tos urbanos visando intensificar as atividades com abran-
gência local e metropolitana. É o trecho apto a encampar 
empreendimentos que visem o aumento da densidade 
populacional e de empregos, construindo um ambiente 
altamente dinâmico. Alavancadas pela implantação da 
estação intermodal, as intervenções previstas na zona se-
cundária podem atingir um alto grau de transformação 
da área, promovendo grande impacto nos padrões de uso 
e ocupação do solo, diluída em ações de médio e longo 
prazo (LONGO, 2015, pág. 164).

Por fim, a zona terciária, por ser um setor de transição 
entre as áreas mais adensadas e o restante da cidade, tem 
como premissa estruturar a vida de bairro, buscando qua-
lificar percursos que concentrem uma intensidade mode-
rada de pedestres e promover a implantação de modais 
capazes de dialogar tanto com as áreas de densidade mais 
baixa quanto com a zona secundária. É provável, então, 
que o grau de intervenção nesta área seja menor em ter-
mos de ocupação e que as melhorias ocorram sempre a 
partir dos sistemas de áreas livres existentes (LONGO, 
2015, pág. 164).
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Os perímetros das zonas, inicialmente definidos a partir do percur-

so do pedestre, são gradativamente deformados conforme a análise de cada 

categoria é realizada (Figuras 32 e 33). Dessa forma, “a estratégia funde as 

etapas de análise e proposição, oferecendo elementos suficientes para anco-

rar intervenções urbanas com grande consistência metodológica e técnica” 

(LONGO, 2015, pág. 164).

Figura 32 - Raios de influência - análise metodológica adotada.
Fonte: Elaboração própria (2017) baseada em Longo (2015).

As zonas permitem a setorização da área de influência do hub de mo-

bilidade, “baseando-se tanto na distância do percurso do pedestre quanto em 

uma pré-caracterização da vocação de cada área (...)” (LONGO, 2015, pág. 

164). Assim, cada zona apresenta características próprias, que devem ser 

consideradas no processo de distorção dos perímetros de influência (Tabela 

1):

Figura 33 - Delimitação de peças urbanas - análise metodológica adotada.
Fonte: Elaboração própria (2017) baseada em Longo (2015).
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A seguir serão apresentados os mapas resultantes da aplicação da me-

todologia em questão, realizada por Marlon Rubio Longo ¬ no Hub Bandei-

rantes, na cidade de São Paulo. Os mapas serão acompanhados por citações 

sucintas contendo os objetivos e considerações principais relativos a cada 

categoria de análise proposta pelo autor. A metodologia completa pode ser 

encontrada em sua dissertação de mestrado – intitulada “HUB de Mobilida-

de e Projeto Urbano: Ações Urbanísticas e Infraestrutura de Transporte na 

Metrópole de São Paulo” (2015).
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CATEGORIA 1 - ÁREAS DE INFLUÊNCIA CATEGORIA 2 - MORFOLOGIA URBANA E USO DO SOLO

Esta categoria tem por objetivo apresentar preliminarmente a 
área de estudo, mapeando as quadras sobrepostas à foto aérea 
ortorretificada e indicando o terreno ocupado pela estação in-
termodal (LONGO, 2015, pág. 163).

Diz respeito à estrutura básica ou a morfologia do tecido urba-
no, compreendendo tanto as quadras e vias facilmente identi-
ficáveis, como também as áreas residuais. Além disso, coube 
destacar o sistema fundiário como um elemento importante, 
já que tanto a dimensão quanto o arranjo e inserção dos lotes 
são aspectos essenciais para se definir perímetros de interven-
ção. Neste caso, incluímos também os usos predominantes por 
quadra, diferenciando, no entanto, exceções significativas em 
grandes lotes (LONGO, 2015, pág. 165).
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Figura 34 - Aplicação da metodologia no hub Bandeirantes - Categoria 1: áreas de influência.
Fonte: Longo (2015, pág. 173).

Figura 35 - Aplicação da metodologia no hub Bandeirantes - Categoria 2: morfologia urbana e uso do solo.
Fonte: Longo (2015, pág. 175).
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CATEGORIA 3 - TIPOLOGIAS CATEGORIA 4 - MEIO AMBIENTE

Tem por objetivo principal compreender os tipos de ocupa-
ção das quadras por meio das projeções dos edifícios. Assim, 
é possível identificar a estruturação do espaço edificado, mas 
também das áreas livres, bem como evidenciar os trechos de 
maior dispersão ou diluição do tecido urbano. Inclui, ainda, o 
mapeamento de equipamentos públicos principais e de grandes 
equipamentos privados, supermercados e centros de compras. 
As principais adaptações realizadas nos perímetros das zonas 
nesta categoria dizem respeito à incorporação de equipamentos 
(públicos ou privados) de interesse para intervenção, ou seja, 
na possibilidade de articulação física entre estes elementos e a 
estação, qualificando percursos na escala do bairro. (LONGO, 
2015, pág. 166).

A indicação das áreas livres, diferentemente da etapa anterior, 
ocorre a fim de evidenciar seu potencial de transformação em 
escala local, sobretudo se as compreendermos como um sis-
tema capaz de qualificar a vida de bairro, oferecendo praças, 
parques e passeios articulados entre si e com os sistemas de 
mobilidade locais. Por outro lado, o potencial sistêmico destas 
áreas diz respeito também à possibilidade de se transformarem 
em infraestruturas de drenagem, elemento fundamental para 
atenuação de problemas crônicos em alguns bairros (...) (LON-
GO, 2015, pág. 166).
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Figura 36 - Aplicação da metodologia no hub Bandeirantes - Categoria 3: tipologias.
Fonte: Longo (2015, pág. 177).

Figura 37 - Aplicação da metodologia no hub Bandeirantes - Categoria 4: meio ambiente.
Fonte: Longo (2015, pág. 179).
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CATEGORIA 5 - POPULAÇÃO CATEGORIA 6 - MOBILIDADE URBANA

Compreende um dos dados de maior recorrência em todos os 
estudos que buscam correlacionar mobilidade, uso e ocupação 
do solo: a densidade populacional. (...) O objetivo principal 
desta categoria de análise é identificar as áreas com baixa den-
sidade populacional e que, portanto, podem ser devidamente 
incorporadas às peças urbanas, sobretudo nas zonas primárias 
e secundárias, onde o incentivo ao adensamento é uma ação 
prioritária (LONGO, 2015, pág. 167).

Mais importante que uma hierarquização e classificação fun-
cional das vias, o foco nas redes de transporte público é decisi-
vo para a identificação das ruas e avenidas que concentram os 
maiores fluxos coletivos e, portanto, são prioritárias para qua-
lificação dos respectivos passeios. Estas vias são parte funda-
mental da rede de mobilidade local, polarizada pelo hub e, por-
tanto, devem ser claramente articuladas a ele: o objetivo desta 
etapa é conectar as redes metropolitanas com os percursos lo-
cais, de forma a consolidar a mobilidade como um sistema que 
age em múltiplas escalas  (LONGO, 2015, pág. 167).
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Figura 38 - Aplicação da metodologia no hub Bandeirantes - Categoria 5: população.
Fonte: Longo (2015, pág. 181).
    

Figura 39 - Aplicação da metodologia no hub Bandeirantes - Categoria 6: mobilidade urbana.
Fonte: Longo (2015, pág. 183).
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CATEGORIA 7 - PLANEJAMENTO URBANO CATEGORIA 8 - ARTICULAÇÕES TERRITORIAIS 

Esta categoria sobrepõe em uma mesma base todas as princi-
pais interferências legais do ponto de vista da regulamentação 
urbanística incidente nas áreas de estudo. Para tanto, selecio-
namos as estratégias nos PDE de 2012 e 2014 que tem relação 
direta com o tema do trabalho, ou seja, que pretendem vincular 
mobilidade e desenvolvimento urbano. Além do mais, adicio-
namos os perímetros dentro dos quais estão planejadas trans-
formações urbanas, como é o caso das operações em curso e 
dos subsetores da “Macroárea de Estruturação Metropolitana”, 
cujo instrumento específico de intervenção ainda não foi defi-
nido (LONGO, 2015, pág. 168).

Mais importante que uma hierarquização e classificação fun-
cional das vias, o foco nas redes de transporte público é decisi-
vo para a identificação das ruas e avenidas que concentram os 
maiores fluxos coletivos e, portanto, são prioritárias para qua-
lificação dos respectivos passeios. Estas vias são parte funda-
mental da rede de mobilidade local, polarizada pelo hub e, por-
tanto, devem ser claramente articuladas a ele: o objetivo desta 
etapa é conectar as redes metropolitanas com os percursos lo-
cais, de forma a consolidar a mobilidade como um sistema que 
age em múltiplas escalas (LONGO, 2015, pág. 169).
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Figura 40 - Aplicação da metodologia no hub Bandeirantes - Categoria 7: planejamento urbano.
Fonte: Longo (2015, pág. 185).
    

Figura 41 - Aplicação da metodologia no hub Bandeirantes - Categoria 8: articulações territoriais .
Fonte: Longo (2015, pág. 187).
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CATEGORIA 9 - PEÇAS URBANAS SÍNTESE DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Nesta última categoria são apresentadas as peças urbanas con-
solidadas para as zonas primárias, secundárias e terciárias, no-
vamente sobrepostas sobre as quadras e foto aérea ortorretifi-
cada. Trata-se do produto final do estudo, após as modificações 
dos perímetros sobre a influência de cada uma das categorias 
anteriores (LONGO, 2015, pág. 170).

Categoria 1 -  Apresentação da área de estudo, identificação da área 

ocupada pela estação intermodal e marcação dos raios de 250, 500 e 800 

metros. 

Categoria 2 - Avaliação preliminar do grau de consolidação da área 

e da diversidade de atividades instaladas; serve de base para a adaptação 

territorial dos raios das três zonas.

Categoria 3 - Identificação da estruturação do espaço edificado e 

das áreas livres, evidenciando os trechos de maior dispersão ou diluição do 

tecido urbano.

Categoria 4 - Análise do meio físico e dos principais recursos 

ambientais; destaque para a hidrografia, topografia e áreas verdes. 

Categoria 5 - Identificação de áreas com baixa densidade populacional, 

para que sejam incorporadas às peças urbanas, sobretudo nas zonas primária 

e secundária.

Categoria 6 - Conexão entre as redes metropolitanas e os percursos 

locais.

Categoria 7 - Expor as estratégias de intervenção já pensadas para a 

área e traduzidas por meio de instrumentos urbanísticos.

Categoria 8 - Garantia da continuidade e coesão do tecido urbano em 

escala local e metropolitana.

Categoria 9 - Resultado das distorções realizadas nos perímetros 

inicias de referência (raios de 250, 500 e 800m) a partir da análise das 

categorias pré-estabelecidas.

INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO URBANO

Figura 42 - Aplicação da metodologia no hub Bandeirantes - Categoria 9: peças urbanas.
Fonte: Longo (2015, pág. 189 ).
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2.2 VLT como ferramenta de projeto urbano

Apesar dos enormes esforços realizados no último século em 
termos de pesquisa e de imaginação, sabe-se hoje que as pos-
sibilidades de inovação radicais em termos de transporte são 
relativamente restritas. Não há nenhuma perspectiva a curto 
prazo de utilização corriqueira de veículos urbanos voadores. 
Nada de carros alados, nada de patins supersônicos. A grande 
novidade das últimas décadas em termos de deslocamento foi... 
o retorno do bonde! (...). Operou-se uma verdadeira reviravol-
ta: um modo de transporte obsoleto, metamorfoseado pela téc-
nica e pelo design, tornou-se o instrumento das novas políticas 
de transporte e do urbanismo (CASTRO, 2007, págs. 15 e 16).

Nas últimas décadas o VLT¹ (Veículo Leve sobre Trilhos) tem sido o 

modo de transporte escolhido para ajudar a solucionar os problemas de mo-

bilidade nos mais diversos contextos urbanos. Atualmente, a tecnologia VLT 

está em operação em mais de 400 cidades, em fase de implantação em cerca 

de outras 60, e com projetos em desenvolvimento para aproximadamente 

200 centros urbanos, distribuídos por todo o mundo (MOBILIZE, 2016). 

 Na França, o bonde moderno é conhecido como Tramway, na Espa-

nha como Tranvia (Barcelona) e metrô ligeiro em Madri, nos Estados Unidos 

e Inglaterra como Light Rail Transit ou Light Rapid Transit e em Portugal 

como metrô. Independentemente da maneira como é denominado, os dados 

referentes ao seu desempenho no que concerne à eficiência do transporte de 

passageiros “é inegavelmente positivo, mas seu sucesso parece estar ligado 

a temas ultrapassando o âmbito puramente técnico” (Castro, 2007, pág. 16)1. 

1 Embora Castro (2007) tenha optado por manter a nomenclatura “bonde”, mesmo quando se refere aos veículos com tecnologia mais avançada, prefe-
riu-se aqui diferenciá-los, correspondendo o termo “VLT” ou “bonde moderno” à versão contemporânea do antigo bonde.

Segundo o PlanMob (2015), diversos países tem aderido ao VLT por 

conta das conveniências e vantagens proporcionadas pelo modal: “(...) aten-

dimento a níveis de demanda variados (baixo, médio ou elevado), custo de 

implantação menor do que os sistemas de alta capacidade como metrô ou 

trem, capacidade de integração ao meio urbano e baixo impacto ambiental” 

(BRASILa 2015, pág. 52).

A preocupação relativa ao meio ambiente, mundialmente disseminada 

no final da década de 70, levou os países europeus a procurarem alternativas 

ao modelo regente de priorização do automóvel individual – que além de 

comprometer boa parte dos recursos naturais existentes, levou à saturação 

dos centros urbanos em termos de poluição e transporte. Percebeu-se então 

que “o impacto dos transportes na qualidade de vida necessitava uma reava-

liação e que os deslocamentos eram indissociáveis das questões sociais e de 

meio-ambiente” (CASTRO, 2007, pág. 30).

Seguindo uma tendência mundial, desencadeada pelo conceito de de-

senvolvimento sustentável – “desenvolvimento que responde às necessida-

des do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras a prover 

a suas próprias necessidades” (CASTRO, 2007, pág. 30) – surgiu a emergên-

cia de um novo modelo: 

Data desta época igualmente a emergência da noção de “desen-
volvimento sustentável” (...). Este conceito, aplicado à cidade, 
correspondia a um modelo urbano preservando o meio ambien-
te e a equidade social sem renunciar ao crescimento econômi-
co. Sua concretização necessitava inevitavelmente uma rede-
finição da política de transportes. (CASTRO, 2007, pág. 30).
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A partir da década de 80 verificou-se, portanto, uma gradual diminui-

ção do uso do automóvel privado à medida em que os modos não motoriza-

dos e motorizados coletivos ganharam espaço na maioria dos países euro-

peus, fazendo com que as autoridades políticas passassem então a investir 

principalmente em ciclovias, ônibus e metrôs.

Em meio às tentativas de desenvolvimento de meios inusitados de 

transporte, e depois de mais de duas décadas do quase desaparecimento do 

antigo bonde, – em 1950 eles estavam presentes somente em três cidades 

francesas – se deu o seu “renascimento”, com a inauguração da primeira ex-

periência na cidade de Nantes (1985), sucedida por Grenoble (1987) (CAS-

TRO, 2007). 

Após inúmeras realizações nas cidades francesas (538 veículos em cir-

culação, em 2007) é inegável o sucesso do bonde moderno: “(...) o bonde 

parece estar de volta para ficar. (...) ele se multiplica atualmente com a mes-

ma celeridade com que havia desertado os centros urbanos no pós-guerra. 

Hoje todas as grandes cidades francesas dispõem de ao menos uma linha de 

bondes (...)” (CASTRO, 2007, pág. 119). 

Na França, a realização de um projeto de grande porte como a im-

plantação de um VLT, é acompanhada de um amplo processo de consulta à 

opinião pública e “Resulta um debate bem mais amplo que a simples defi-

nição de traçados ou a escolha da tecnologia” (Ibidem, pág. 17). A inserção 

de novas linhas foi frequentemente utilizada como “vetor do debate sobre 

renovação urbana”, de modo que o bonde moderno veio atender:

(...) a necessidade de uma estratégia de planejamento abrangen-
te. Mais que uma simples ação pragmática, baseada em técni-
cas de engenharia, construção e gerenciamento, a realização de 
novas linhas de bondes urbanos em via exclusiva revelou-se so-
bretudo uma operação política (...) (CASTRO, 2007, pág. 43).

A reintrodução do bonde nas cidades francesas foi vista como uma 

“oportunidade para um questionamento global do urbanismo: “o embele-

zamento das vias públicas, a revitalização dos centros, as novas operações 

imobiliárias, a renovação dos bairros degradados, a pertinência de equipa-

mentos públicos” (Ibidem, 2007, pág. 43). Nesse contexto, o VLT deixa de 

ser visto apenas como uma opção de transporte coletivo eficiente para apre-

sentar-se como uma ferramenta estratégica de planejamento urbano, a exem-

plo da experiência em Estrasburgo:

O bonde estraburguês constitui a espinha dorsal da política dos 
deslocamentos urbanos (...). Forneceu oportunidade para a re-
definição da paisagem urbana e para revitalizar vários bairros 
periféricos, além de contribuir para uma redução significativa 
da circulação de automóveis nos setores atravessados. Além 
disso o retorno do bonde em Estrasburgo contribuiu para a luta 
contra a poluição atmosférica e para redividir o espaço das vias 
urbanas entre os diferentes usuários (...) (CASTRO, 2007, pág. 
110).

Assim como em Estrasburgo, muitas outras cidades francesas sentiram 

os benefícios trazidos pelo bonde moderno. A inserção das novas linhas de 

VLT foi constantemente atrelada à proposta de reconfiguração da paisagem 

urbana, permitindo que o espaço seja repensado ao longo do seu percurso. 

Uma atenção especial foi dada aos centros das cidades, que se encontravam, 

em sua maioria, saturados de automóveis e com péssimas condições de cir-

culação para o pedestre e ciclista (Ibidem, 2007).

INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO URBANO



48

O VLT, por vezes, contribuiu para a revitalização nessas áreas cen-

trais, principalmente através da reconfiguração do espaço, com a redução 

das áreas destinadas a automóveis. Castro (2007) destaca o impacto causado 

nos centros urbanos: “O novo tratamento do espaço urbano valorizou os qua-

dros arquitetônicos frequentemente ricos em patrimônio artístico. Os bondes 

passam nesses setores em baixa velocidade, adaptando-se à estreiteza das 

vias e à proximidade dos pedestres” (Ibidem, pág. 51). 

Entretanto, a reconfiguração do espaço não foi uma ação restrita aos 

centros urbanos, apresentando-se como medida básica na redefinição das 

vias onde o VLT é inserido (Figura 43):

As vias de circulação de automóveis foram reduzidas de 30 a 
50% e às vezes foi necessária a criação de novos itinerários de 
contorno. As calçadas resultantes, bem maiores, permitiram o 
traçado de ciclovias, a integração de alamedas plantadas e a 
instalação de um espaço mais confortável para os pedestres. O 
espaço público pôde assim ser dividido de maneira equitativa 
entre os automóveis, os veículos de transporte coletivo, os pe-
destres e os ciclistas (CASTRO, 2007, pág. 51).

Além das mudanças mais profundas citadas acima, de maneira geral, o 

VLT trouxe consigo uma série de outras medidas –  “arte urbana, plantações, 

renovação das calçadas e da pavimentação do solo, mudanças radicais nos 

mobiliários urbanos” (Ibidem, 2007, pág. 51) – que contribuíram significa-

tivamente para o embelezamento das vias atravessadas pelo modal e para a 

qualificação do espaço público (Figura 44).

Outro ponto importante diz respeito aos novos eixos de transporte es-

tabelecidos entre as zonas residenciais e os principais pólos geradores de 

trânsito – universidades, hospitais, supermercados, shoppings, equipamen-

tos culturais e de lazer, etc. A facilidade de acesso proporcionada pela linha 

implantada provocou a valorização dos terrenos e imóveis atingidos pela 

área de influência do VLT, o que lhe atribuiu o papel de indutor urbano:

Figura 43 - Inserção urbana do VLT integrado ao meio urbano, compartilhado com o sistema viário.
Fonte: Hidalgo (2015).

Figura 44 - VLT com via segregada, trilho embutido e revestimento em grama. Reims, França.
Fonte: Mobilize (2016).
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De fato, os sistemas de integração multimodais mostram-se muito 

mais eficientes em relação àqueles em que o investimento é direcionado 

para um único modo de transporte. Entretanto, embora se saiba hoje que o 

investimento em um único modal não corresponda a uma medida viável para 

solucionar os problemas de mobilidade da cidade contemporânea, “o VLT 

se mostra uma interessante forma de integração com modais de hierarquias 

distintas” (HIDALGO, 2015, pág. 42).

A capacidade de atuar como promotor da intermodalidade, em virtude 

da reunião de uma série características físicas e técnicas – a serem detalhadas 

no tópico a seguir – é vista, portanto, como uma medida estratégica. Se-

gundo Castro (2007), de modo geral, as inserções de linhas de VLT não são 

realizadas “(...) de maneira autônoma, mas como parte de política de criar 

uma rede suficientemente densa combinando vários modos de transportes” 

(CASTRO, 2007, pág. 122). Dessa forma, o sucesso do sistema decorre fun-

damentalmente da multimodalidade oferecida: 

Menos trilhos, que se inserem num leque de transportes cada 
vez mais vasto. Os novos bondes são apenas um dos instrumen-
tos de um mercado crescente de tecnologias e conceitos para a 
construção dos sistemas urbanos. Mas ao invés de fragilizá-lo 
esta pluralidade parece determinante para o seu futuro, pois 
a qualidade do transporte por bondes depende tanto das suas 
características próprias quanto da variedade da oferta modal 
(CASTRO, 2007, pág. 122).

Por conseguinte, nas cidades francesas onde o VLT foi implantado há 

um grande estímulo para que as pessoas troquem de modal ao longo do traje-

to. Dentre outras medidas implementadas destacam-se a integração tarifária, 

construção de bolsões de estacionamento, investimento em meios de infor-

mação e comunicação visual como cartazes, mapas e sites (Ibidem, 2007).

Um efeito imprevisto foi rapidamente notado: a melhoria das 
condições de acesso provocava um aumento espontâneo no va-
lor dos terrenos e dos imóveis (uma média de 10%). Esta valo-
rização no perímetro irrigado pelos transportes público (até 300 
ou 500 metros das estações) deu ao bonde um papel ativo na 
renovação urbana. Vários projetos recentes tentaram ampliar 
estes efeitos dos eixos de transporte para traçar os contornos da 
cidade futura, num processo de “urbanização induzida” (CAS-
TRO, 2007, pág. 59).

Ao contrário do que se possa pensar, o VLT não apenas valoriza os 

terrenos e imóveis imediatos à linha, mas, “Ao dar acesso a bairros distantes, 

ele re-integra zonas antes isoladas e contribui para dinamizar certos setores 

em declínio” (Ibidem, pág. 109), demostrando a necessidade de ligação entre 

pontos estratégicos da cidade. Deste modo, se realizada de maneira demo-

crática, “uma nova linha de bondes tem um papel importante numa política 

visando a mobilidade para todos, a acessibilidade às diferentes funções da 

cidade e o combate às iniquidades sociais”, como destaca Castro (2007, pág 

109). 

É importante ressaltar que, embora numerosas vantagens proporciona-

das pelo sistema de VLT tenham sido aqui destacadas, entende-se que para 

conseguir-se, de fato, um transporte público eficiente e inclusivo, se faz ne-

cessário o investimento em outros meios de transporte. 

Diferentemente do cenário de soberania do antigo bonde – no início 

do século passado – a diversidade de modais e integração entre os mesmos 

são consideradas medidas essenciais para o seu sucesso no contexto atual: 

“A estratégia de desenvolvimento urbano marcada pelo binômio multi-mo-

dalidade/inter-modalidade produz uma paisagem diversificada onde, ao con-

trário da era industrial, o bonde não é o elemento dominante” (CASTRO, 

2007, pág. 51).
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a tentativa de reduzir os custos de sua implantação tem levado à redução 

do perímetro de influência do projeto de VLT, decisão avaliada pela autora 

como uma oportunidade de renovação urbana desperdiçada:

Restringir o perímetro do tratamento ao “fio” necessário para a 
circulação dos veículos é visto como risco real de empobreci-
mento do projeto, e como um erro de cálculo a longo prazo: não 
utilizara a oportunidade para repensar o espaço urbano desna-
turado pelo automóvel desde a década de 60 seria perenizar – e 
agravar – os problemas existentes. Transformar a cidade mais 
tarde seria muito mais complicado, e portanto muito mais caro 
(CASTRO, 2007, pág. 62).

Com o propósito de manter um amplo perímetro de intervenção, outras 

medidas para a redução de custos do projeto são tomadas, como a utilização 

de materiais menos nobres (CASTRO, 2007). Sendo essa uma tendência, 

a autora afirma que “o desempenho dos bondes será determinado por sua 

capacidade de adaptação a vigorosas pressões econômicas e sociais, passan-

do pelo delicado balanço entre viabilidade econômica e ambições urbanas” 

(CASTRO, 2007, pág. 123).

Segundo Castro (2007, pág. 17), o processo de implantação do sistema 

de VLT em uma determinada cidade, “transforma-se em processo interativo 

de projeto urbano, que deve adaptar a cada conjuntura particular o conceito 

de cidade defendido por seus dirigentes”, isto é, a inserção do sistema pode 

ser realizada de diversas maneiras, a exemplo dos projetos executados nas 

cidades de Estrasburgo e Lyon.

Em Estrasburgo, “(...) o bonde foi utilizado como um fio condutor 

atravessando a cidade, o que determinou desde a escolha de um design espe-

tacular até uma vasta operação de transformação urbana” (CASTRO, 2007, 

pág. 63). Contrariamente, em Lyon, a opção feita foi por “um conceito de 

transparência do projeto de transporte, de modo que os trilhos e as estações 

não fossem percebidos como rupturas urbanas” (Ibidem, pág. 63).

Nos dois casos, a inserção do VLT no contexto urbano foi bem su-

cedida, apesar de as cidades terem adotado estratégias opostas. Entretanto, 

há casos em que a oportunidade de transformação urbana propiciada pelo 

sistema não é devidamente aproveitada, como é o caso de Orléans, onde a 

implantação do VLT não obteve um resultado positivo:

Pode-se formular a hipótese que alguns municípios quiseram 
uma linha de bondes menos por real necessidade em termos de 
transportes que pela imagem favorável e pela renovação urbana 
que a acompanha. (...). Para ser realizada, esta linha necessitou 
negociações entre vários municípios vizinhos que impuseram 
certas partes do projeto, resultando num traçado pouco racional 
que aumenta as distâncias a percorrer” (CASTRO, 2007, pág. 
63).

Apesar de as medidas realizadas paralelamente à inserção urbana do 

VLT encarecerem consideravelmente o projeto, elas estão presentes na gran-

de maioria das realizações. No entanto, Castro (2007, pág. 123) afirma que 
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(...) o bonde não cessou de evoluir. Cada nova realização incor-
pora a experiência das precedentes e serve de exemplo para as 
próximas. Este empirismo é fundamental para o sucesso encon-
trado pela nova geração de transportes. Seu desenvolvimento 
se deu – e continua a se dar – numa perspectiva de aprendizado 
que faz do bonde francês um work in progress: seu aprimora-
mento constante se forja através da observação e da adaptação 
de novas experiências. (CASTRO, 2007, pág. 120).

A modularização proporcionou o aumento da capacidade dos veículos, 

uma vez que permitiu a ampliação do comprimento total a partir da articu-

lação de diversos módulos – comprimento entre 20 e 70m – e a produção de 

veículos com diferentes larguras – entre 2,20 e 2,65m – o que possibilita a 

sua operação em diversos contextos urbanos, como ruas estreitas ou grandes 

avenidas (Figuras 46, 47 e 48). As unidades modulares podem ser expan-

didas conforme o aumento da demanda, até o limite pré-estabelecido e em 

função da fluidez do trafego geral (MOBILIZE, 2016).

     Evolução Tecnológica do VLT

O retorno dos bondes foi possível graças a uma renovação 
completa da tecnologia do transporte urbano sobre trilhos. Este 
interesse por um mercado há tanto tempo adormecido se deu 
num contexto onde a concorrência entre os fabricantes gerou 
inovações técnicas e serviços mais eficientes por preços me-
lhores. A evolução técnica dos bondes possibilitou conforto, 
acessibilidade e rendimento comercial otimizado. Cada nova 
infra-estrutura ocasionou o desenvolvimento de um novo ma-
terial rodante, ou no mínimo a adaptação de material recente 
(CASTRO, 2007, págs. 77 e 78).

A evolução da tecnologia empregada nos veículos ao longo dos anos é 

notória, sendo eles classificados em “gerações”. Dentre outras inconveniên-

cias, a primeira geração de VLT (década de 80) apresentava piso elevado e 

caixas de grandes dimensões, as quais exigiam a construção de escadas para 

acesso e raios de curva horizontal de média dimensão, enquanto a segunda 

(ainda na década de 80) já apresentava veículos com piso misto – baixo ape-

nas na região das portas de acesso ao veículo (MOBILIZE, 2016).

A terceira geração (década de 90), por sua vez, introduziu os veículos 

com piso 100% rebaixado, o que impulsionou sua implantação nas cidades 

europeias (Figura 45). A quarta geração é caracterizada por introduzir o con-

ceito de veículos modulares, com a finalidade de padronização da produção, 

redução dos custos de implantação, e maior facilidade de inserção no tecido 

urbano – possibilitado pela alternativa de adoção de curvas horizontais com 

pequenos raios, da ordem de 20m (Ibidem). 

O VLT passou por um processo de evolução tecnológica surpreendente 

nas últimas décadas, sendo reconhecido pelo elevado patamar de qualidade.  

Segundo Castro (2007), a busca pelo seu aperfeiçoamento é fundamental 

para o seu sucesso: 

Figura 45 - VLT 1ª Geração (Nantes), 2ª Geração (T1 Paris) e 3ª Geração (Estrasburgo)
Fonte: Mobilize, 2016. 
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Figura 48 - Possibilidades de modulação de um VLT.
Fonte: Mobilize, 2016. 

Figura 49  - Layout interno de um VLT.
Fonte: Mobilize, 2016.

Bitola: 1,435 m Via singela: 3,15 m [Mínimo]

Via dupla: 6,50 m 
Bitola: 1,435 m

Bitola: 1,435 m

Atualmente, as empresas Alstom, Siemens, Bombardier e CAF, do-

minam o mercado da produção de veículos com tecnologia VLT, sendo res-

ponsáveis por mais de 80% da produção mundial. Pode-se dizer que esses 

grandes fabricantes estão em patamares de oferta equivalentes, isto é, apesar 

das diferenças intrínsecas a cada projeto específico, os produtos finais são 

oferecidos ao usuário com alto padrão de qualidade (Ibidem). Além disso, 

apresentam características operacionais similares (Figura 49): 

(...) lay-out interno específico, com uso de bancos convencio-
nais (normal ou lateral), bancos retráteis, encostos laterais, es-
paços reservados para cadeirantes, carrinhos de bebê, bicicle-
tas, etc.; (...) área interna dotada de ar condicionado, sistemas 
de CFTV e sistemas de comunicação entre o sistema e o usuá-
rio (sonoro e visual); alto grau de conforto com o uso de mo-
dernos sistemas de controle de tração, evitando solavancos na 
partida e parada dos veículos (...). (MOBILIZE, 2016, pág. 77)
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A tecnologia VLT destaca-se também no que diz respeito aos baixos 

índices de ruídos e vibração – opera silenciosamente e pouco interfere nas 

edificações lindeiras por conta do desenvolvimento da tecnologia de encap-

sulamento dos trilhos (MOBLIZE, 2016). Outros aspectos relativos às me-

lhorias incorporadas aos veículos ao longo do tempo (Figuras 50 e 51), e que 

muito contribuíram para o sucesso do sistema, são destacados por Castro 

(2007):

 
Além da performance técnica, vários critérios de melhoria do 
conforto se tornaram indispensáveis. O aumento dos painéis 
envidraçados proporcionou uma maior transparência ao veícu-
lo e melhores condições de observação da paisagem. O alarga-
mento e a automotização das portas melhorou o fluxo subida/
descida dos passageiros, diminuindo o tempo das paradas. Uma 
outra melhoria veio do piso rebaixado, possibilitando também 
o acesso dos portadores de deficiência (CASTRO, 2007, pág. 
78)

Como argumentado no tópico anterior, boa parte do sucesso do VLT 

pode ser atribuído à sua capacidade de promoção da intermodalidade. O piso 

rebaixado, por exemplo, facilita a integração com transporte cicloviário (Fi-

gura 10); já o fato de atuar na superfície, ao contrário do metrô, simplifica a 

sua integração com ônibus e até mesmo com o automóvel privado – quando 

criados espaços para estacionamento junto aos pontos de parada.

Por outro lado, a sua estrutura compacta (ocupa menos espaço nas vias 

do que faixas exclusivas, por exemplo) e o fato de ser flexível (admite diver-

sas configurações de inserção no sistema viário), também possibilitam uma 

maior integração entre os diferentes modais, na medida em que possibilita 

um compartilhamento mais equitativo das vias (Figuras 52 e 53). 

Figura 50 - Portas de acesso de um VLT.
Fonte: Mobilize, 2016.

Figura 51- Acessibilidade proporcionada pelo sistema de VLT.
Fonte: Mobilize, 2016.

Figura 52 - Intermodalidade proporcionada pelo sistema de VLT.
Fonte: Mobilize, 2016. 
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Integração com o 
transporte coletivo

Continuidade junto aos
pontos de parada 

Figura 53 - Estratégias para promoção da intermodalidade.

Figura 54 - Diversividade de estilo exterior do veículo de VLT.

Além do conforto e conveniências oferecidas pelo sistema, o design 

exterior do veículo também desempenha importante papel na consolidação 

do VLT:

 
O design revelou-se um parâmetro importante, determinando                                                                                                                                     
o impacto visual do novo tipo de transportes na cidade. Trata-
se de afirmar uma identidade forte: o bonde, elemento móvel, 
representa a imagem da cidade em todo o território que ele atra-
vessa. Essa lógica, dificilmente conciliável com a estandartiza-
ção dos materiais, faz com que cada cidade deseje personalizar 
seu bonde (CASTRO, 2007, pág. 80).

A Alstom, empresa responsável por grande parte do mercado francês, 

desenvolveu um modelo de bonde – denominado Citadis – que possibilita a 

alteração da parte dianteira do veículo, tornando possível o desenvolvimento 

de desenhos diferenciados (Figura 54). Castro (2007, pág. 80) destaca as 

diferentes configurações em Lyon e Estrasburgo: “a proa do bonde de Lyon 

dá-lhe um ar de serpente, enquanto as grandes janelas envidraçadas do bonde 

de Estraburgo fazem com que ele pareça uma bolha transparente (...)”.

A “imagem valorizante” do VLT tem sido inserida como parte de uma 

estratégia promocional “(..) que pode ser qualificada de city marketing” 

(CASTRO, 2007, pág. 73). De acordo com a autora, essa preocupação com 

o visual externo dos veículos tem como principal objetivo a atração de “in-

vestimentos, turistas, novas empresas e novos contingentes de população” 

(Ibidem, pág. 73), contribuindo para a sua atuação como indutor do desen-

volvimento urbano.

Por fim, dentre as principais vantagens do sistema de VLT, destaca-se 

o seu impacto energético. Segundo Castro (2007),

o transporte sobre trilhos gasta 2.6 vezes menos energia que os 
ônibus e 5.4 vezes menos que o automóvel. A escolha de um 
modo de transporte movido totalmente a energia elétrica, como 
os bondes modernos, repercute diretamente na redução da de-
manda de energias fósseis, no decréscimo da produção de gases 
poluentes e da poluição sonora (CASTRO, 2007, pág. 100).
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O processo mais utilizado nos sistemas de VLT em operação comercial 

no mundo são os baseados no uso de alimentação de energia por meio de 

catenária convencional – “linhas aéreas de contato fixadas em postes espa-

çados regularmente ou na fachada dos edifícios” (CASTRO, 2007, pág. 100) 

–  em virtude da eficiência e segurança, facilidade de manutenção e custo de 

implantação reduzido do sistema de alimentação (Figura 55). 

Entretanto, as vantagens oferecidas pelo uso das catenárias acarretam 

na poluição visual ao longo do percurso de implantação da rede de VLT – o 

que é visto como um grande problema, principalmente quando o sistema é 

inserido em áreas de patrimônio histórico. No entanto, ao longo dos anos 

foram desenvolvidos sistemas de alimentação de energia alternativos para 

solucionar o efeito visual negativo proporcionado pelo emprego das catená-

rias, a exemplo dos sistemas de alimentação pelo solo ou pelo uso de baterias 

e/ou supercapacitores (MOBILIZE, 2016) (Figura 56).

Dentre os sistemas de alimentação alternativos citados o mais difun-

dido é o sistema de Alimentação pelo Solo (APS) utiliza um perfil metálico 

embutido na via, no mesmo nível dos trilhos, alimentado por meio de seg-

mentos independentes e isolados. O APS utiliza, de forma compartilhada, 

um sistema de baterias alimentado de forma contínua, para fornecimento de 

energia em trechos em que ocorram eventuais falhas no sistema de alimenta-

ção pelo solo. A tecnologia vem sendo aprimorada e apresentando evoluções 

significativas, principalmente em termos de confiabilidade (Ibidem).

O sistema APS está em uso em grande parte da rede de VLT de Bor-

deaux – experiência adotada como referencial neste trabalho, a ser detalhada 

no próximo capítulo – pioneira na implantação do sistema. Essa tecnologia 

também foi adotada pelas cidades francesas Reims e Orleans, cujas as redes 

de VLT se encontram em operação desde 2012.

Figura 55 - Tipos de estruturas de rede aérea de tração do VLT.
Fonte: Mobilize, 2016.

Fonte: Mobilize, 2016.
Figura 56 - Sistemas de alimentação de tração
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O crescimento da cidade e a dependência excessiva do automóvel, 

fatores que, segundo a Administração da Comunidade Urbana (CUB) – 

autoridade organizadora dos transportes urbanos em Bordeaux –, levaram 

“à desvitalização dos centros urbanos, à lentidão do tráfego, ao enclave 

dos bairros com dificuldades sociais, à falta de espaços para pedestres e 

ciclistas e a “incômodos de todo o gênero” (picos de poluição, ruído etc)” 

(BRASILEIRO, 2016, pág. 15), somaram-se às preocupações ambientais 

presentes em toda a França.

Em 1996 o governo francês divulgou a lei L’air et l’Utulisation 

Rationnelle de l’Énergie (LAURE), pertinente à qualidade do ar e ao uso 

racional de energia. A lei – que tornou os PDUs (Plan de Déplacements 

Urbains) obrigatórios para cidades acima de 100.000 habitantes – trouxe 

recomendações referentes à “diminuição do tráfego de automóveis, ao 

desenvolvimento dos transportes públicos e aos meios de deslocamento 

econômicos e menos poluentes” (CASTRO, 2007, pág. 31), impulsionando 

uma inevitável redefinição da política de transportes nas cidades francesas:

O PDU torna-se a ferramenta de programação da política de 
transportes públicos: estruturação dos transportes públicos em 
torno do VLT, reorganizando as redes de ônibus, transporte 
sob demanda, tarifa social, informação, acessibilidade, vagas 
exclusivas de estacionamento... É preciso, primeiro, assegurar 
o equilíbrio entre as necessidades de mobilidade e proteção 
ao meio ambiente e, por outro lado, reforçar a coesão social e 
urbana. (FRANÇA, 2013, p. 52 apud HIDALGO, 2015, pág.56)

Bordeaux possui oito grandes divisões de bairros ao longo de seu terri-

tório (Figura 58), que serão conectadas por quatro linhas de VLT – três exis-

tentes e uma quarta ainda em obras (HIDALGO, 2016). A escolha do VLT 

como solução principal para tais problemas se deve ao alto custo de implan-

3.1 VLT de Bordeaux

A cidade de Bordeaux, localizada no sudoeste da França (Figura 57), é 

um exemplo de cidade cujo o sistema de transporte público foi reestruturado 

a partir da implantação do VLT. Com cerca de 240mil habitantes em uma área 

de aproximadamente 49,4km², a cidade foi recentemente classificada como 

Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO (2007), reconhecimento 

atribuído ao seu “excepcional conjunto urbano” (BRASILEIRO, 2016).

3. REFERENCIAIS

Figura 57 - Mapa parcial da Europa e a cidade de Bordeaux destacada.
Fonte: Hidalgo, 2015.  
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tação do metrô, cogitado para a cidade, e, principalmente, à oportunidade de 

reconfiguração do espaço urbano a partir de sua inserção no sistema viário:

Seguindo uma tônica francesa de utilização do modelo do bon-
de elétrico como vetor de uma re-dinamização urbana com-
pleta, as autoridades locais decidiram utilizar o VLT, já que 
sua inserção no espaço público iria fazer com que a própria 
aglomeração pudesse ser inteiramente repensada. Uma oportu-
nidade ímpar para reestruturar o território e responder de for-
ma global aos 27 distritos que orbitam a cidade. Além de ter a 
vantagem financeira importante, segundo consta no relatório 
LACUB: 5 km de metrô equivaliam a 24 km de linha do VLT 
(BRASILEIRO, 2016, pág. 15)

O investimento que seria feito em uma única linha de metrô possibilitou 

a implantação de várias linhas de VLT. Castro (2007, pág. 101) afirma que 

“o sistema resultante é menos rápido que um metrô, mas atinge uma faixa de 

população maior e participa ativamente da redefinição do espaço urbano”. 

Em 2003, entraram em funcionamento as três primeiras linhas de VLT (A, B 

e C), que somam 43,5 km de percurso (Figura 59). 

Figura 58 - Vista aérea da cidade de Bordeaux e Rio Garonne com a divisa dos bairros.
Fonte: França (2013) apud Hidalgo (2015).

Figura 59 - Rede do VLT emBordeaux.
Fonte: TBC (2015) apud Hidalgo (2015). 
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energia no nível do solo (APS) (BRASILEIRO, 2016). Pode-se dizer que o 

sistema, inicialmente submetido a uma série de ajustes, por se tratar de uma 

inovação em termos de tecnologia, obteve o resultado esperado:

Após a difícil fase das obras e problemas técnicos causados 
pela tecnologia de alimentação elétrica pelo solo, uma novidade 
que necessitou vários ajustamentos, o bonde de Bordeaux 
parece hoje bem apropriado pelos usuários, surpresos pela 
profundidade da metamorfose operada: as duas margens do 
rio Garonne foram unificadas visualmente por um tratamento 
contínuo, os bairros distantes se tornaram mais facilmente 
acessíveis (CASTRO, 2007, pág. 83).

É importante salientar que, de maneira geral, o plano obteve 

êxito principalmente em decorrência do desenvolvimento de uma rede 

intermodal, no início direcionada para a integração carro-VLT, que levou à 

construção de 15 estacionamentos (4.729 vagas) ao longo das linhas de VLT. 

Paralelamente, foi implantada uma rede de aluguel de bicicletas, e a rede 

de ônibus convencionais passaram a funcionar de maneira complementar às 

linhas tronco dos VLT’s (BRASILEIRO, 2016) (Figura 60). Hidalgo (2015) 

ressalta as mudanças realizadas:

A malha de transporte público é sobreposta à malha de circulação 
do tráfego geral, que conta com redução de velocidade para 
30km/h em diversas vias (...). A redução de velocidade proposta 
pelo PDU atinge áreas com grande circulação de pedestres e 
ciclistas, (regiões com hospitais, escolas, áreas de comércio 
intenso) e visa garantir um espaço seguro que valoriza e 
reconhece os mesmos como os protagonistas da mobilidade 
(HIDALGO, 2015, pág. 60). 

Com a posterior ampliação das linhas para além dos limites 

metropolitanos, a cidade possui atualmente a maior frota de VLT dentre as 

cidades francesas, composta por 100 veículos que circulam em 58km de 

percurso e, de acordo com o PDU, chegará a 68km com a implantação da 

quarta linha (HIDALGO, 2015).

No entanto, a introdução do VLT como modal estruturador do 

transporte coletivo em Bordeaux vai além da necessidade de conexão de 

pontos longínquos da cidade, apresentando-se como resultado de uma 

revisão de planejamento urbano muito mais ampla, que não se restringiu ao 

âmbito do transporte, mas levou em consideração a cidade em sua totalidade:

Um dos objetivos de base definidos para a nova rede de bondes 
foi a construção de uma identidade visual forte. Além da equipe 
previamente definida para os estudos de transporte (...), uma outra 
equipe foi escolhida por concurso especialmente para o tratamento 
dos espaços públicos e do mobiliário (...). O partido adotado foi 
a integração total da nova infraestrutura aos espaços que ela 
atravessa (CASTRO, 2007, pág. 82).

No projeto, as quatro linhas são responsáveis por conectar as periferias 

da cidade, cruzando-se em diagonal no centro (Figura X3), trajeto traçado 

a fim de promover a revitalização turística da área central (BRASILEIRO, 

2016). É importante ressaltar que o centro histórico da cidade recebeu 

tratamento especial, onde foi introduzida uma inovação tecnológica que 

“possibilitou alimentar os bondes pelo solo, permitindo a supressão das 

linhas aéreas de transmissão de energia que constituem obstáculos visuais” 

(CASTRO, 2007, pág. 82).

Foram implantados na região central e em trechos curtos da periferia 

de Bordeaux – em que a linha do VLT cruza espaços de interesse histórico 

(praças ou edificações especiais) –, 13 km de VLT com fornecimento de 
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Figura 60 - Esquema conceitual de acessibilidade ao centro da cidade de Bordeaux, França (raio 2,5km). 
Fonte: Tavares (2015) apud Brasileiro (2016).

Fonte: Hidalgo (2015).

Figura 61 – Um dos postos de estação. Foram substituídas vagas de estacionamento para abrigar a estação das bicicletas compar-
tilhadas junto ao passeio. Fonte: Autora, janeiro de 2015

 Segundo a autora, (2015, pág. 69) a intermodalidade promovida a partir 

da rede de VLT em Bordeaux “é abundante, sendo possível acessar diversas 

linhas de ônibus e trem regional próximo às estações do VLT, assim como 

bicicletários e bicicletas públicas compartilhadas, que estão presente em 

quase todas as estações” (Figura 61). Essas medidas tiveram como resultado 

a redução em 18% do tráfego de carros no centro da cidade e o aumento da 

porcentagem referente à utilização da rede de transportes públicos - 64% - 

em média, 6 milhões passageiros/mês (BRASILEIRO, 2016). 
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Gráfico 2 - Pesquisa de contagem a cada dois anos: utilização de modo de transporte.
Fonte: CUB, 2009 apud Hidalgo (2015).

Figura 62 - O tráfego médio diário de bicicleta em 2007 e evolução entre 1999 e 2007.
Fonte: CUB, 2009.

A crescente utilização de bicicletas como modo de transporte já era 

notada em pesquisas realizadas desde 1991 (Figura 62), mas os resultados 

são ainda melhores após 2003, ano de implantação do VLT e novas ciclovias 

em toda a cidade: em quinze anos o volume de viagens realizadas pelo 

modo cicloviário triplicou, sendo que os aumentos mais expressivos foram 

verificados na área central (Gráfico 2), nas proximidades da rede do VLT 

(HIDALGO, 2015).
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Conjuntamente ao planejamento de mobilidade, a cidade tem como 

objetivo a implantação de “50 mil novas unidades habitacionais em torno 

dos eixos de transporte público entre os anos 2000 e 2030 quando conclui o 

plano de ação de melhorias ambientais, urbanísticas, de urbanidade (...) no 

âmbito DOT”1 (HIDALGO, 2015, pág. 52). Dessa forma, o crescimento da 

cidade se dá de maneira induzida:

A partir das malhas de transporte podemos verificar a indução 
de desenvolvimento urbano estruturado em favorecimento 
do transporte público a partir dos conceitos DOT aplicados 
no PDU. Não se trata de elementos singulares de locomoção, 
mas de forma integrada a um conjunto de propostas para 
mobilidade e indução de ocupação urbana simultâneos 
(HIDALGO, 2015, pág. 69).

O exemplo de Bordeaux é adotado como principal referencial para o 

desenvolvimento da proposta apresentada neste trabalho em função do planejamento 

integrado desenvolvido para a cidade, em que vários aspectos urbanos são pensados de 

maneira paralela ao planejamento da mobilidade, de forma que o VLT intervenha como 

indutor da renovação urbana.

1 DOT - Transit Oriented Development.
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3.2 VLT do Rio

A Área Central encontra-se espacialmente localizada na porção leste 

do município, banhada pela baía de Guanabara, e destaca-se como “uma 

região concentradora de fluxos advindos da região metropolitana e de outras 

áreas do próprio município, sendo o ponto inicial e final dos principais mo-

dos de transportes do estado” (MOBILIZE, 2016) (Figura 63). Por seu valor 

histórico e estratégico, a área foi recentemente alvo de uma série de inves-

timentos direcionados a projeto urbanísticos, atraídos principalmente pelos 

eventos esportivos da Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas (2016).

O “Projeto Funcional do VLT Porto Maravilha”, disponibilizado pela 

MOBILIZE (2016) define cinco áreas de planejamento dentro da Região 

Central: a Área Portuária, Área Central de Negócios, Lapa/Cruz Vermelha e 

São Cristóvão/ Praça da Bandeira (Figura 64).  

Figura 63 - Delimitação da área central.
Fonte: Mobilize (2016).

Fonte: Mobilize (2016), modificada pela autora.
Figura 64 - Área de planejamento - intervenção no centro do Rio de Janeiro.
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A região portuária representa o “portão de entrada de turistas que che-

gam à cidade através de navios de cruzeiros, pelo píer Mauá, e por ônibus 

rodoviários (estadual, interestadual e internacional), pela rodoviária Novo 

Rio” (MOBILIZE, 2016) e corresponde a área com onde foram realizados 

os maiores investimentos urbanísticos (Figuras 65 e 66). A revitalização da 

área foi pensada paralelamente a outros aspectos urbanos:

É oportuno destacar que o projeto Porto Maravilha visa a re-
vitalização urbanística da região portuária do Rio de Janeiro, a 
partir da aplicação do conceito de um novo potencial de ocupa-
ção da área e de um projeto urbanístico apoiado em um dese-
nho urbano, paisagístico, de mobilidade viária e de transporte, 
transformando o sítio em um local moderno e atraente para 
habitação, emprego e serviços, fatores estes que levarão, no 
futuro, a um aumento considerável no volume de deslocamen-
tos internos e, principalmente, na ligação com a área central  
(MOBILIZE, 2016, pág. 80).
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Figura 66 - Projeto Porto M. Fonte: EIV Porto Maravilha

Figura 65 - Projeto Porto Maravilha. 

A Área Central de Negócios é compreendida pelos centros comercial, 

administrativo e financeiro da cidade, constituindo-se como principal eixo 

de negócios do município. A região, que passa por um processo de expan-

são, possui terminais de transporte de grande importância: trem de subúrbio 

(Central do Brasil); ônibus urbano e metropolitano (Américo Fontenelle e 

Menezes Cortes), barcas (Praça XV), além de contar com cinco estações de 

metrô (Central, Presidente Vargas, Uruguaiana, Carioca e Cinelândia) e o 

aeroporto Santos Dumont (Ibidem) (Figura 67).

A região da Lapa, reconhecida internacionalmente em virtude da sua 

famosa noite boêmia, representa “um importante cenário de entretenimento 

e da cultura carioca” (MOBILIZE, 2016, pág. 6). O bairro vizinho, Cidade 

Nova, tem recebido diversos empreendimentos imobiliários, a exemplo do 

Teleporto e do Centro de Convenções Sul-América. Assim como a Lapa, o 

bairro São Cristóvão é responsável por atrair turistas de todas as partes do 

Brasil e do mundo em função da diversidade de atrações culturais e de entre-

tenimento oferecidas, como o Museu Nacional, o Centro de Tradições Nor-

destinas, o Jardim Zoológico e a Quinta da Boa Vista (MOBILIZE, 2016) 

(Figura 67).
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Fonte: Mobilize (2016).

Fonte: Mobilize (2016).
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Figura 67 - Locais de destaque na área central.
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Fonte: Mobilize (2016), modificada pela autora.
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deslocamentos internos à região portuária e desta com a área central de ne-

gócios e o aeroporto Santos Dumont (Figura 68). A rede apresenta 28km de 

trilhos alimentados por sistema de energia alternativo, dispensando o uso de 

catenárias:

Por decisão da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em face 
às restrições impostas pela legislação que criou o projeto Porto 
Maravilha e as condicionantes urbanísticas propostas no pro-
jeto de reurbanização da área central, a solução tecnológica a 
ser implantada, no âmbito do Projeto VLT do Rio, deverá ser 
obrigatoriamente com o emprego de energia embarcada (bate-
rias e/ou supercapacitores), com alimentação em pontos espe-
cíficos (paradas e cruzamentos principais), sem a utilização de 
elemento de captação de energia aéreo (...) (MOBILIZE, 2016, 
pág. 77).

Nesse contexto, a proposta de implantação de uma rede de VLT veio 

atender às novas diretrizes de planejamento urbano estabelecidas pela Pre-

feitura da Cidade do Rio de Janeiro para a Área Central da cidade. Assim 

como foi visto no referencial da cidade de Bordeaux, a proposta de inserção 

do VLT é aliada a outras estratégias de intervenção com vistas à renovação 

urbana: 

A municipalidade do Rio de Janeiro optou por fazer do serviço 
de transporte público a ser implantado na área do projeto do 
Porto Maravilha e áreas limítrofes, o ponto central do projeto, 
desempenhando a função indutora de processo de revitalização 
e adensamento da região, bem como da sua área central de ne-
gócios (MOBILIZE, 2016, pág. 133).

 

 Tais diretrizes estabelecem que “o novo sistema de transporte deva 

agilizar e racionalizar os deslocamentos internos entre os bairros da Região 

Portuária e entre estes e a Área Central de Negócios” (MOBILIZE, 2016, 

pág. 156). É importante ressaltar o papel de promotor da intermodalidade 

desempenhado pelo VLT na proposta, que tem como objetivo integrar “to-

dos os meios de transporte do Centro e da Região Portuária – barcas, metrô, 

trem, ônibus, rodoviária, aeroporto, teleférico, terminal de cruzeiros marí-

timos e, futuramente, o BRT Transbrasil” (Disponível em <http://www.rio.

rj.gov.br/>).

Originalmente o VLT foi previsto apenas no âmbito do projeto Porto 

Maravilha, no entanto, logo percebeu-se a necessidade de expansão da rede 

até o aeroporto Santos Dumont e ao terminal das barcas, em um primei-

ro momento, sendo posteriormente também estendida à região da Glória, 

Lapa, Cidade Nova e São Cristóvão. A primeira etapa do VLT Carioca foi 

inaugurada em junho de 2016, com as linhas destinadas à realização dos 
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Figura 68 - Linhas da primeira etapa do VLT do Rio de Janeiro.                          
Fonte: <Disponível em <http://www.rio.rj.gov.br/>                  
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É importante destacar que a rede proposta para a região portuária apre-

sentou como diretriz de projeto “minimizar possíveis interferências com o 

projeto urbanístico, tais como necessidades de desapropriações, reurbaniza-

ções de grandes áreas e alterações significativas na circulação de veículos, 

ciclistas e pedestres”, alternativa possível graças à flexibilidade proporcio-

nada pelo sistema de VLT em relação à sua inserção viária. 

Embora a proposta desenvolvida neste trabalho não seja focada na in-

serção do sistema de VLT em uma área central, mas na conexão de pontos 

estratégicos da cidade, a contribuição do referencial do VLT do Rio para a 

proposta de diretrizes de implantação do sistema em Aracaju consiste, prin-

cipalmente, na riqueza de configurações viárias adotadas para os diferentes 

trechos do projeto. As seções a seguir mostram algumas adequações realiza-

das (Figuras 68, 69, 70).

Figura 70 - Proposta para a Via B1, entre a rua Silvino Montenegro e o Túnel da Saúde - Projeto de VLT do Rio de Janeiro.

Figura 71 - Situação proposta para a Via B1, no Túnel da Saúde - Projeto de VLT do Rio de Janeiro.
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Figura 69 - Proposta para AV. Rodrigues Alves (Parada Praça Mauá) - Projeto de VLT do Rio de Janeiro.                        
Fonte: Mobilize (2016).                Fonte: Mobilize (2016).                

Fonte: Mobilize (2016).                
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3.3 VLT de Cuiabá

Embora haja uma grande diferença entre as escalas das cidades – Ara-

caju é constituída por 181,9 km², enquanto Cuiabá apresenta 3.291 km² – o 

projeto de implantação de um Sistema de VLT na cidade de Cuiabá-MT (Fi-

guras 71 e 72) foi escolhido como referencial de diretrizes para o desenvol-

vimento da proposta de VLT para Aracaju, visto que o número de habitantes 

das cidades, isto é, potenciais usuários do sistema, (Cuiabá – 580.489; Ara-

caju – 614.577        ) e a extensão das linhas (22 km a serem executadas em 

Cuiabá e 15km propostos para Aracaju) correspondem a valores próximos. 

Figura 72 - Corredores Estruturais de Transporte Coletivo – VLT.
Fonte: Anteprojeto do Veículo Leve sobre Trilho – Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (2012).

Segundo o Anteprojeto do Veículo Leve sobre Trilho da Região 

Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (2012), os objetivos estratégicos da 

Rede Estrutural de Transporte Coletivo de VLT consiste:

na melhoraria da qualidade de vida da população, mediante a 
disponibilização de serviço de transporte público regular, con-
fiável e seguro; em melhores padrões de deslocamento urbano; 
na eficiência da prestação dos serviços, através da Rede Inte-
grada de Transporte em regime de racionalidade operacional, 
priorizando-se os meios coletivos;  na propiciação de qualidade 
ambiental por intermédio do controle dos níveis de poluição - 
atmosférica e sonora - e pela proteção do patrimônio histórico 
e arquitetônico; e na indução da redução dos custos derivados 
das externalidades negativas do transporte motorizado indivi-
dual (Anteprojeto do Veículo Leve sobre Trilho da Região Me-
tropolitana do Vale do Rio Cuiabá, 2012, pág. 4).

O projeto envolve três terminais de integração (CPA, Aeroporto e 

Coxipó) nas extremidades das duas linhas, que juntas somarão 22km. Ao 

longo da linha 1 (CPA-Aeroporto), serão distribuídas 22 estações de embarque 

(Figura 3), enquanto a linha 2 (Centro-Coxipó), será servida por 11 estações 
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Figura 73 - Arte mostra como deve ficar o VLT em uma das principais avenidas da capital. Fonte: 
Anteprojeto do Veículo Leve sobre Trilho – Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, 2012.
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Figura 74 - Linha 1 “Aeroporto – CPA” - Localização das estações e terminais.
Fonte: Anteprojeto do Veículo Leve sobre Trilho – Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (2012).

Figura 75 - Linha 2 “Centro-Coxipó” - Localização das estações e terminais.
Fonte: Anteprojeto do Veículo Leve sobre Trilho – Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (2012).

As estações e terminais que constituem o projeto terão entre 400 e 900 

metros de distância entre si. Os três terminais serão híbridos, integrando o 

sistema de VLT aos ônibus convencionais, além de apresentarem estacio-

namentos para carros, motos e bicicletas, semelhante ao que é proposto no 

capítulo 5 como diretriz para Aracaju. A seguir são comparadas as seções re-

ferentes ao trecho das avenidas João Ponce de Arruda e Av. FEB do projeto, 

com e sem estação central (Figura 75 e 76).
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Figura 76- Av. João Ponce de Arruda / Av. FEB: Seção Tipo nas Estações.

Figura 77 - Av. João Ponce de Arruda / Av. FEB: Seção Tipo entre Estações

Fonte: Anteprojeto do Veículo Leve sobre Trilho – Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (2012).

Fonte: Anteprojeto do Veículo Leve sobre Trilho – Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (2012).

(Figuras 73 e 74). Na estação morro da luz ocorrerá a conexão entre as duas 

linhas. Ao longo do trajeto do VLT serão necessárias 13 intervenções viárias 

– denominadas obras de arte especiais – como viadutos, trincheiras, pontes e 

o reforço do Canal da prainha (MOBILIZE, 2016).
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4.1.Configuração da Cidade

     Aspectos Gerais

Com uma área de 181,8 km², o município de Aracaju, capital do estado 

de Sergipe, está situado na porção leste do Estado e abriga 614.577 habitan-

tes (IBGE, 2013) (Figura 77). A estrutura da cidade está normatizada pelos 

instrumentos jurídicos estabelecidos na legislação urbana, especialmente 

pelo Plano Diretor, instituído pela Lei Complementar nº19 de 19 de novem-

bro de 2010 - PDDUS - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Susten-

tável do Município de Aracaju. (RELATÓRIO FINAL DO DIAGNÓSTICO 

DA CIDADE DE ARACAJU, 2014).

CARACTERIZAÇÃO DE ARACAJU

Aracaju foi a primeira capital planejada de um estado brasileiro, se-

gundo o plano do engenheiro Sebastião José Basílio Pirro (Figura 78), que 

formatou a cidade como um tabuleiro de xadrez, com os alinhamentos de 

ruas dentro de um quadrado com 1.188 metros, que compreendia:

(...) desde a Alfândega, na atual Praça General Valadão, no 
sentido norte, seguindo até as proximidades da atual Avenida 
Barão de Maruim, ao sul, e, para o oeste, desde a margem do 
Rio Sergipe, na antiga Rua da Aurora, atual Barão do Rio Bran-
co e Ivo do Prado, alcançando a Caatinga, nas proximidades 
da atual Rua Dom Bosco (PORTO, 1945 apud RELATÓRIO 
FINAL DO DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE ARACAJU, 
2014).

As condições geográficas da área foram, por décadas, desconsideradas no 

que diz respeito ao planejamento e desenho da cidade, o que gerou problemas es-

pecialmente relacionados a drenagem das áreas ocupadas. O crescimento da cidade 

(Figura 79) incidiu sobre áreas de mangues, lagoas, restingas e dunas, provocando 

aterramentos e desmontes, permitidos pela legislação municipal da época (Ibidem).Figura 78 - Localização do Estado de Sergipe e Aracaju no Brasil.
Fonte: França (2011) apud Relatório Final do Diagnóstico da Cidade de Aracaju (2014).

Figura 79 - Vista aérea do centro de Aracaju mostrando o traçado regular definido pelo Plano de Pirro.
Fonte: Pedro Leite (2012).
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Figura 80 - Evolução urbana de Aracaju de 1855 a 2013.
Fonte: Relatório Final do Diagnóstico da Cidade de Aracaju, 2014.

Aracaju é caracterizada pelo intenso fenômeno de dispersão urbana, resul-

tado de políticas públicas de habitação e da atuação dos agentes imobiliários que 

“proporcionaram a transformação de todo o território municipal em zona urbana, 

facilitando a implantação de loteamentos, conjuntos residenciais e ocupações 

subnormais por todo o município”. (FRANÇA, 2011 apud (RELATÓRIO FI-

NAL DO DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE ARACAJU, 2014).

A dispersão urbana constitui-se como um sério problema para a cidade, 

visto que, o seu crescimento em diversas direções dificulta a implantação de 

infraestrutura capaz de atender a mancha urbana dispersa e fragmentada, tendo 

como consequência a oneração dos cofres públicos (Ibidem). 

Aracaju é caracterizada pelo intenso fenômeno de dispersão urbana, resul-

tado de políticas públicas de habitação e da atuação dos agentes imobiliários que 

“proporcionaram a transformação de todo o território municipal em zona urbana, 

facilitando a implantação de loteamentos, conjuntos residenciais e ocupações 

subnormais por todo o município”. (FRANÇA, 2011 apud (Ibidem).

A dispersão urbana apresenta-se como um sério problema para a cidade, 

visto que o seu crescimento em diversas direções dificulta a implantação de in-

fraestrutura capaz de atender a mancha urbana dispersa e fragmentada, tendo 

como consequência a oneração dos cofres públicos (Ibidem).

No tocante a infraestrutura de transportes, responsável por interligar a ma-

lha urbana, o fenômeno da dispersão torna frequentes os problemas de desloca-

mento da população, “intensificados pela forma urbana resultante de um plano 

inicial em forma de quadras retangulares e com ruas relativamente estreitas para 

os padrões atuais e para o grande volume de veículos existente” (Ibidem).
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     Sistema Viário

O sistema viário de Aracaju é caracterizado por uma malha retangular 

ortogonal, derivada do traçado urbanístico original, ainda bastante empre-

gada. Apenas em algumas áreas da cidade foram adotados partidos urbanís-

ticos diferenciados para o parcelamento do solo, os quais não se encontram 

integrados ao restante da malha viária da cidade, a exemplo da Cidade dos 

Funcionários no bairro Grageru e o Bairro Jardins. A Zona de Expansão Ur-

bana – ZEU, também representa uma exceção, visto que em decorrência dos 

grandes vazios e da presença de dunas e lagoas de drenagem esta área da 

cidade apresenta um traçado distinto (Figuras 80) (Ibidem).
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Figura 81 - Malha viária de Aracaju com áreas com traçado diferenciado em destaque. 
Fonte: a autora (2017), baseado no Relatório Final do Diagnóstico da Cidade de Aracaju (2014).
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ruim, Desembargador Maynard e Marechal Rondon fazem conectam Aracaju ao 

município de São Cristóvão (Ibidem) (Figura 80).

As Avenidas General Calazans, Ivo do Prado e Beira Mar ligam a porção 

norte da cidade com o bairro Atalaia e a Zona de Expansão, assim como as 

Avenidas Pedro Calazans, Hermes Fontes, Adélia Franco e Heráclito Rollem-

berg, também responsáveis pela interligação dos bairros Atalaia, São Conrado, 

Farolândia e a Zona de Expansão com o norte da cidade. Avenidas importantes 

como Francisco Porto e Gonçalo Rollemberg Leite, fazem importantes cone-

xões com avenida Augusto Franco, que desempenha importante papel de ligação 

entre a Avenida Tancredo Neves e a Avenida São Paulo (Ibidem) (Figura 80).

As Avenidas Carlos Firpo e João Ribeiro conectam o Centro ao Bairro 

Santo Antônio, enquanto a Avenida Simeão Sobral interliga a Avenida Airton 

Teles que se conecta a Avenida Maranhão. O acesso ao Bairro Santa Maria se dá 

através da Avenida Heráclito Rollemberg que se conecta a Avenida Alexandre 

Alcino, situada atrás do Aeroporto Santa Maria (Ibidem) (Figura 80).

No Bairro Aeroporto, as Avenidas Hildete Falcão Batista e Júlio Leite fa-

zem a ligação com o Aeroporto de Aracaju e com as novas áreas de ocupação 

dos empreendimentos do Programa de Arrendamento Residencial e do Bairro 17 

de Março. A Zona de Expansão Urbana – ZEU, ao sul do município, é integrada 

à malha viária através de dois eixos principais: a Rodovia José Sarney e seu pro-

longamento com a Avenida Santos Dumont (Orla de Atalaia) na zona litorânea, 

desenvolvendo-se em paralelo à Avenida Melício Machado/Rodovia dos Náu-

fragos (Ibidem). A seguir são mostrados os mapas referentes à malha rodoviária 

de Aracaju e hierarquia de vias (Figura 81).

A rodovia federal BR-101 constitui-se como principal eixo viário da ci-

dade de Aracaju (Figura 6), de onde derivam rodovias estaduais e federais que 

conectam a cidade aos municípios vizinhos, o que facilita a mobilidade inter-

municipal, proporcionando maior acessibilidade à população e viabilizando o 

acesso aos serviços, comércio, emprego, lazer e equipamentos de uso público, 

concentrados em Aracaju (Ibidem) (Figura 80).

No que diz respeito a grande Aracaju, o município de Barra dos Coquei-

ros, localizado a leste de Aracaju, e o município de Nossa Senhora do Socorro, 

situado a norte da cidade são interligados à capital, respectivamente, através da 

Ponte sobre o Rio Sergipe, e de duas pontes sobre o Rio do Sal. O município 

de São Cristóvão, por sua vez, integra-se à Aracaju através da rodovia Av. Mal. 

Cândido Rondon (SE-065), que parte do Bairro América, na parte oeste de Ara-

caju, até a área do Campus Universitário, no Bairro Jardim Rosa Elze, em São 

Cristóvão (FAPESE/PMA, 2005 apud RELATÓRIO FINAL DO DIAGNÓSTI-

CO DA CIDADE DE ARACAJU, 2014) (Figura 80).

Segundo o Relatório Final do Diagnóstico da Cidade de Aracaju (2014), 

a estrutura viária de Aracaju se baseia em avenidas dispostas no sentido oeste/

leste – responsáveis por conduzir os fluxos para o Centro da Cidade – e norte/

sul – que estabelece ligações entre os bairros e o Centro. 

A Avenida Chanceler Osvaldo Aranha conecta a cidade à Rodovia BR-

235, sendo prolongada pelo binário Avenida Mariano Salmeron e Rua Santa 

Catarina, Rua de Laranjeiras e São Cristóvão, que levam ao bairro Centro. As 

Avenidas Tancredo Neves e General Euclides Figueiredo contornam a cidade 

na porção oeste e norte, fazendo a ligação entre os bairros e distribuindo fluxos 

para outras avenidas de papel secundário, como as Avenidas Coelho e Campos, 

Maranhão, Santa Gleide e Visconde de Maracaju. Já as Avenidas Barão de Ma-

CARACTERIZAÇÃO DE ARACAJU



77

N

BARRA  DOS COQUEIROS

SÃO CRISTÓVÃO

NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ZONA DE EXPANSÃO

AEROPORTO SANTA MARIA

RI
O

 S
ER

GI
PE

RI
O

 S
ER

GI
PE

OCEÂ
NIC

O AT
LÂ

NTIC
O

RIO
 D

O SAL

RIO DO SAL

Rua São Crsitóvão

Rua Laranjeiras

Av. Visconde de Maracaju

Av
. H

er
m

es
 F

on
te

s

Av. Desembargador Maynard

Av. A
délia

 Franco

Av. Francisco Porto

Av. Dep. Sílvio Teixeira

Av. Francisco Porto

Av. Chanceler Oswaldo Aranha

Av
. I

vo
 d

o 
Pr

ad
o

Av
. B

ei
ra

 M
ar

Av
. B

ei
ra

 M
ar

Av. Heráclito Rollemberg

Av
. T

an
cr

ed
o 

N
ev

es

Av. 
Ta

ncre
do N

eve
s

Av
. H

er
ác

lit
o 

Ro
lle

m
be

rg
Av

. R
io

 d
e 

Ja
ne

iro

Av. 
Eu

cli
de

s d
e F

ig
ue

re
do

Av. São Paulo

Av. Coelho e Campos

Av. Maranhão
BR - 235

BR
 - 

10
1

Av
. G

en
. C

al
az

an
s

Av
. G

en
. C

al
az

an
s

Av
. E

ng
. G

en
til

 
Ta

va
re

s

Av. Heráclito Rollemberg

Av. 
M

el
íci

o 
M

ac
ha

do

Av. 
Sa

nt
os

 D
um

on
t

Av
. O

ce
ân

ic
a

Av. Mal. Cândido Rondon

VIAS PRINCIPAIS

LEGENDA:

Figura 82 - Malha viária de Aracaju com avenidas e rodovias importantes em destaque. 
Fonte: a autora (2017), baseado no Relatório Final do Diagnóstico da Cidade de Aracaju (2014).
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Figura 83 - Hierarquia de vias – Aracaju.
Fonte: Relatório Final do Diagnóstico da Cidade de Aracaju (2014).
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     População por Bairros e a Criação de Novas Centralidades

No decorrer dos últimos trinta anos, os bairros mais antigos passam a 

perder população – bairros Centro, São José, Cirurgia, Getúlio Vargas, Sal-

gado Filho e Siqueira Campos – a partir da ampliação do Setor Central de 

Negócios e com a formação de subcentros. Em contrapartida, alguns bair-

ros localizados a oeste e sul da cidade apresentam um intenso crescimento, 

como os bairros Santos Dumont, Cidade Nova, São Conrado, Farolândia, 

Jabotiana e a Zona de Expansão, por conta da implantação de conjuntos 

habitacionais e de empreendimentos imobiliários (RELATÓRIO FINAL DO 

DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE ARACAJU, 2014).

Em 2010, constata-se a permanência dos bairros Farolândia e São Con-

rado e a inclusão do bairro Santa Maria, que antes se encontrava inserido na 

Zona de Expansão Urbana, entre os bairros mais populosos, com população 

entre 38.257 e 30.675 habitantes. Os bairros Santos Dumont, Ponto Novo, 

Dezoito do Forte, Cidade Nova e Luzia também estão entre os bairros de 

maior população (Figura 82) (Ibidem, 2014).

Com população superior a 10.000 habitantes destacam-se Grageru, 

Inácio Barbosa, América, Siqueira Campos, Olaria, Jabotiana, Jardim Cente-

nário, estando os três últimos localizados na parte oeste da cidade. Os bairros 

menos populosos são Capucho, Palestina, Salgado Filho, Cirurgia, São José, 

Pereira Lobo, Getúlio Vargas, Jardins, Centro e Treze de Julho, todos com 

população inferior a 8.500 habitantes (Figura 82) (Ibidem, 2014).

Figura 84 - População de Aracaju por bairro, 2010.
Fonte: Relatório Final do Diagnóstico da Cidade de Aracaju (2014).
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Ao analisar os dados relativos, comparando-se os censos de 2000 

(Anexo A) e 2010, nota-se que o crescimento mais expressivo se deu nos 

bairros Inácio Barbosa (79,9%), que teve sua parte oeste ocupada por condo-

mínios verticais, margeando a via férrea; no Aeroporto (77%), aonde foram 

implantados empreendimentos do Programa de Arrendamento Residencial 

– PAR; no Jabotiana, por conta da construção de diversos empreendimentos 

verticais e horizontais; além do Porto Dantas (56%); do Soledade 50%) e do 

Farolândia (40%) (Ibidem, 2014). 

De acordo com as informações expostas acima, são destacados no 

mapa a seguir os bairros com população acima de 18.000 habitantes e aque-

les com crescimento relativo maior que 40% (Figura 83).

Figura 85 - Mapa de Aracaju com destaque para bairros populosos e/ou que apresentam crescimento populacional acentuado.
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Em oposição, é notável que as maiores perdas de população residente 

ocorreram nos bairros que estão apontando crescimento de atividades co-

merciais e de serviços, onde estão se consolidando novas áreas de centrali-

dade ou ainda naqueles que se configuram como extensões das atividades da 

área central, como São José (13,21%), Salgado Filho (12,24%), Cirurgia e 

Getúlio Vargas, além do bairro centro (Figura 84) (Ibidem, 2014). 

Figura 86 - Variação Relativa da População, Aracaju, 2000-2010.
Fonte: Relatório Final do Diagnóstico da Cidade de Aracaju, 2014.
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Por outro lado, esses bairros centrais atraem boa parte da população 

durante o dia por concentrarem atividades comerciais e serviços públicos e 

privados. Além do centro, outros pontos da cidade também exercem centra-

lidade em relação aos bairros vizinhos,

(...) a exemplo dos bairros Siqueira Campos, principal subcen-
tro da cidade, São José e Salgado Filho, com forte tendência 
de especialização em funções de saúde, Treze de Julho, com 
a formação de área comercial e de serviços destinados a uma 
classe de renda média e alta, Farolândia, com a formação de um 
subcentro ao longo das avenidas do Conjunto Augusto Franco 
e outra área nas vizinhanças da Praça do Farol, com atividades 
educacionais, a partir da instalação da Universidade Tiradentes. 
(RELATÓRIO FINAL DO DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE 
ARACAJU, 2014, p. 26)

O Relatório Final do Diagnóstico da Cidade de Aracaju (2014) tam-

bém aponta a formação de subcentros localizados em regiões ainda mais 

afastadas das zonas centrais:

(...) no noroeste, ao longo da Avenida Euclides Figueiredo e 
adjacências, no bairro Santos Dumont, outro subcentro se for-
ma voltado para o atendimento das classes populares residentes 
nos bairros vizinhos. Ao longo da Avenida Melício Machado e 
da Rodovia dos Náufragos também estão instalados empreen-
dimentos comerciais e de serviços (supermercados, lojas de 
material de construção, postos de gasolina, sorveterias, lojas de 
vestuário e confecções, padarias e delicatessen, lojas de jardi-
nagem, escolas, igrejas, entre outros) para atendimento da po-
pulação local, podendo no futuro se constituir em nova possibi-
lidade de centralidade, com a expectativa de construção de um 
grande Shopping (RELATÓRIO FINAL DO DIAGNÓSTICO 
DA CIDADE DE ARACAJU, 2014, p. 26).

O mapa a seguir (Figura 85) sintetiza as análises sobre os bairros 

centrais contidas no Relatório Final do Diagnóstico da Cidade de Aracaju 

(2014), destacando-se os bairros citados acima:
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Figura 87 - Mapa de Aracaju com destaque para bairros que exercem centralidade sobre outros.
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4.2. Mobilidade

     Planos e Programas

Em 1985 foi desenvolvido por Jaime Lerner Planejamento Urbano, 

o projeto do Sistema Integrado de Transportes (SIT) para a cidade de 

Aracaju, que integrava o Projeto Capital, voltado para a melhoria da 

qualidade de vida da população a partir da implantação de uma rede de 

transportes públicos eficientes e acessível, implantado com recursos 

do BNDES (Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju, 2015). Segundo 

o Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju (2015),

O SIT foi desenvolvido com uma análise da situação, com as ca-
racterísticas do Aglomerado Urbano de Aracaju, as particularida-
des do transporte coletivo urbano, hidroviário, interurbano e táxi, 
do sistema viário, e pesquisas realizadas - pesquisa de demanda de 
passageiros (pesquisa de catraca) e uma pesquisa de carregamento 
por trecho. O projeto abrange à estruturação do SIT, a ser implan-
tado em duas etapas progressivas, de um sistema tronco-alimen-
tador, composto de linhas troncais, em seis eixos, alimentadoras, 
interbairros, convencionais, executiva, e especiais; cinco terminais 
de integração; utilização de um ônibus de maior capacidade; uma 
programação visual específica para o sistema; estruturação do ór-
gão de gerência; intervenções na área central; alteração na forma 
de operação, em pool, com implantação de tarifa única; e de se 
caracterizar como instrumento estruturador do uso do solo. (PLA-
NO DIRETOR DE MOBILIDADE DE ARACAJU, 2015, p. 186)

Em 1992 foi desenvolvido para a área conurbada da Grande Aracaju o 

Sistema Integrado Metropolitano (SIM), pelo mesmo escritório Jaime Lerner 

Planejamento Urbano, com o objetivo de complementação ao SIT. O projeto, 

que na prática foi implantado parcialmente, analisou a área conurbada da 

Grande Aracaju, incluindo a capital e as áreas próximas aos municípios de 

Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. O Plano Diretor de Mobilidade 

de Aracaju (2015) afirma que:

O SIM, estruturado segundo as especificidades do sistema 
existente em Aracaju – SIT, constituía-se como um sistema 
tronco-alimentador, com linhas troncais circulando em 
três corredores de transporte coletivo - sul, norte e oeste, 
conectando o centro de Aracaju com as regiões consideradas, 
e linhas alimentadoras; com dez terminais de integração 
e pontos de parada com comunicação visual própria; com 
veículos de maior capacidade; estrutura tarifária integrado 
à do sistema SIT; e com proposta de organização de uma 
entidade coordenadora dos transportes urbanos com um 
órgão de gerência metropolitano. (PLANO DIRETOR DE 
MOBILIDADE DE ARACAJU, 2015, p. 186)

Entre os anos 2008 e 2009 foi realizado o Estudo do Transporte 

Coletivo de Passageiros no Município de Aracaju, solicitado pelo Sindicato 

das Empresas de Transporte de Aracaju (SETRANSP) e desenvolvido pela 

Logitrans – Logística, Engenharia e Transportes Ltda. O Plano Diretor de 

Mobilidade de Aracaju (2015) ressalta:

O Estudo composto do perfil da demanda, pesquisa de origem 
e destino, geração e atração de viagens, linhas de desejo de 
viagens, transbordos na rede atual, carregamento na rede atual, 
pontos de parada e pesquisa de frequência e ocupação visual; e 
de cenários, considerando um cenário base e da alternativa, com 
um estudo cenário base e da alternativa. (PLANO DIRETOR DE 
MOBILIDADE DE ARACAJU, 2015, p. 185)

Em 2012 foi lançado o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

Médias Cidades, com o objetivo de melhorar o trânsito nas cidades com 

população entre 250 mil e 700 mil habitantes (acessado em www.pac.gov.

br/). O programa foi baseado no Plano de Mobilidade proposto pela Rua 

Viva – organização não governamental de atuação nacional – elaborado entre 

2012 e 2013. Segundo o Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju (2015),
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O Plano apresentou uma proposta para e estruturação do 
transporte coletivo, segundo o gerenciamento da demanda, 
diretrizes para a melhoria da oferta e de diretrizes da gestão 
da mobilidade, com definições para o tráfego em geral, para 
pedestres, bicicletas e áreas ambientais, para o transporte de 
carga, para o sistema viário básico e hierarquização da rede 
viária, para o meio ambiente e para uma nova legislação. 
(PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE DE ARACAJU, 
2015, p. 185)

O plano apresentou como solução principal a implantação do BRT em 

Aracaju, desenvolvido por Jaime Lerner Arquitetos Associados, levando-se 

em conta as diretrizes contidas no projeto. O Plano Diretor de Mobilidade de 

Aracaju (2015), afirma que foram considerados:

(...) o planejamento estratégico e operacional, a racionalização 
operacional, os modelos de integração, os terminais de 
integração e estações de transferência, a tipologia das linhas 
e o dimensionamento do sistema de transporte, propondo a 
prioridade de circulação do transporte coletivo (...). (PLANO 
DIRETOR DE MOBILIDADE DE ARACAJU, 2015, p. 185)

     Frota

A frota de Aracaju, em julho de 2014, de acordo com o Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran), era composta por 186.024 automóveis, 

que corresponde a 70,05% do total; 15.042 caminhões, significando 

5,66%; 60.806 motos, representando 22,89%; 3.441 ônibus e micro-ônibus, 

correspondente a 1,29%; e 228 outros veículos (side-car, outros, trator 

esteira, trator de rodas e triciclo), ou 0,11%, de acordo com o gráfico 3 e a 

Tabela 2 (PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE DE ARACAJU, 2015).

Gráfico 3 - Composição da frota de Aracaju, dezembro de 2014.
Fonte: Denatran apud Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju, 2015.

Tabela 1 – Composição da frota de Aracaju, dezembro de 2014.
Fonte: Denatran ap ud Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju, 2015.
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     Transporte Coletivo

O sistema de transporte coletivo em Aracaju é baseado na sua totali-

dade no modo rodoviário. A Superintendência Municipal de Transporte e 

Trânsito – SMTT é responsável por gerenciar e fiscalizar os sistemas desti-

nados a esse meio de transporte (Sistema Integrado Metropolitano – SIM na 

Grande Aracaju, e pelo Sistema Integrado de Transportes – SIT em Aracaju) 

que interligam os municípios da Grande Aracaju: Nossa Senhora do Socorro, 

São Cristóvão e o município da Barra dos Coqueiros (RELATÓRIO FINAL 

DO DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE ARACAJU, 2014). 

O SIT e o SIM têm como referenciais o transporte mensal de cerca de 

7.000.000 passageiros, com cerca de 132.722,50 viagens, 3.584.532,31 qui-

lômetros, com um índice de passageiro por quilômetro (IPK) de 1,93. A frota 

cadastrada do sistema de transporte público coletivo de Aracaju e sua Região 

Metropolitana é composta por 593 veículos cadastrados, sendo 15 articula-

dos, 10 trucados, 492 ônibus convencionais, 53 midibus e 23 micro-ônibus, 

conforme o cadastro da SMTT, de junho de 2015 (PLANO DIRETOR DE 

MOBILIDADE DE ARACAJU, 2015).

No entanto, a frota operante é de 517 veículos, com 15 articulados, 10 

trucados, 430 ônibus convencionais, 50 midibus e 12 micro-ônibus, sendo 

que o número de veículos com elevador para a promoção da acessibilidade é 

de 426. A idade média da frota total corresponde a 6,11 anos (Ibidem).

Estudos apontam que a população aracajuana está deixando de usar o 

transporte coletivo e migrando para outros meios de transporte. Nos últimos 

anos, houve uma queda significativa no número de passageiros que utilizam 

o ônibus como meio de locomoção (Sistema Integrado de Transporte – SIT). 

Em Setembro de 2011, a média de passageiros por dia correspondia 

a 204 mil, enquanto durante o mesmo mês de 2013, a média foi reduzida a 

143.603,56 passageiros por dia (Tabela 2) (RELATÓRIO FINAL DO DIAG-

NÓSTICO DA CIDADE DE ARACAJU, 2014).

Com o aumento do número de automóveis e motos particulares, os 

ônibus passaram a apresentar velocidade média entre 22 a 24 km/h, por con-

seguinte, o tempo gasto para a realização dos trajetos aumentou, tornando as 

viagens mais demoradas, com percursos que chegam a durar até 120 minutos 

(Mosqueiro/Centro). Além disso, a insatisfação com o custo das tarifas para 

passagem do transporte coletivo e a ineficiência do sistema, agravada pela 

precariedade e falta de conforto de suas instalações, fez com que o usuário 

procurasse outras alternativas (Ibidem).

Tabela 2 - Índices Operacionais do Sistema Integrado de Transportes de Aracaju 2011-2013
Fonte: SMTT, Diretoria de Transportes Públicos, set.2013; Relatório Final do Diagnóstico da Cidade de Aracaju, 2014
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     Transporte Individual

• Automóvel

Na análise do transporte individual a denominação automóvel com-

preende diferentes tipos de veículos automotores, identificados no Código 

de Trânsito Brasileiro, que os caracteriza como: automóvel – veículo au-

tomotor destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até 

oito pessoas, com exclusão do condutor; caminhonete - veículo destinado 

ao transporte de carga com peso bruto total de até três mil e quinhentos qui-

logramas; camioneta - veículo misto destinado ao transporte de passageiros 

e carga no mesmo compartimento; utilitário – veículo misto caracterizado 

pela versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada; identificados como 

automóveis e afins (PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE DE ARACA-

JU, 2015). 

Na cidade de Aracaju, verifica-se que a frota de veículos automotores 

tem aumentado de modo significativo ao longo dos últimos anos. Segundo 

dados levantados pelo DETRAN – SE, a frota de veículos em 2007 corres-

pondia a 29,99 veículos por 100 habitantes. Em 2013 essa relação atinge 

40,66 veículos/100hab, o que corresponde a um aumento de 93.942 novos 

veículos, mais da metade da frota computada em 2007 (Tabela 3) (RELA-

TÓRIO FINAL DO DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE ARACAJU, 2014).

• Bicicleta 

Modal difundido especialmente a partir de 2004 em Aracaju, a bicicleta 

tem se constituído um meio de transporte significativo na capital, que apresenta 

a maior malha cicloviária do Nordeste e a terceira maior do país (51 km de ciclo-

vias implantas) e atende a uma frota média de 40 mil ciclistas (Ibidem).

     Deslocamentos

Por conta do aumento expressivo da frota de veículos de Aracaju nos 

últimos anos, o número de viagens intraurbana e intrametropolitana tem au-

mentado paulatinamente. Pesquisas realizadas pela Rua Viva para a proposta 

do Plano de Mobilidade, realizadas entre 2012 e 2013, demostram que as 

distribuições das viagens por modo, no período do pico da manhã, corres-

pondem a 44.400 viagens (56%) pelo meio de transporte motorizado indivi-

dual e 34.700 viagens pelo meio de transporte coletivo, representando 44% 

(Figura 10).

Tabela 3 - Frota de veículos automotores - Aracaju e Sergipe - 2007, 2010, 2013.
Fonte: DETRAN, 2007, 2010, 2013 apud Relatório Final do Diagnóstico da Cidade de Aracaju, 2014
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O modo de transporte motorizado individual se destaca em especial 

nos bairros Jardins, Salgado Filho, Inácio Barbosa, Cirurgia, Suíça, Dezoito 

Do Forte, São José e Treze De Julho, onde sua participação supera a faixa 

de 75% das viagens. Em contrapartida, nos bairros Pereira Lobo, Palesti-

na, Novo Paraíso, Aeroporto, Lamarão, Soledade, Jardim Centenário e José 

Conrado de Araújo, nota-se que o transporte coletivo é o meio de transporte 

utilizado em mais de 60% das viagens realizadas no pico da manhã (Figura 

86) (RUA VIVA, 2012 apud RELATÓRIO FINAL DO DIAGNÓSTICO DA 

CIDADE DE ARACAJU, 2014). 

A mesma pesquisa identificou que 36% das viagens têm origem nos 

bairros Centro, Farolândia, Jardins, São Conrado, Siqueira Campos e Ata-

laia. Ao mesmo tempo, o bairro Centro foi identificado como o destino de 

cerca de 21% de todas as viagens realizadas no pico da manhã pelos usuários 

de transporte individual. Verificou-se também que os bairros Siqueira Cam-

pos, Ponto Novo, Jardins, São José e Farolândia destacaram-se como impor-

tantes polos de atração de viagens, os quais juntamente com o centro, cor-

respondem a aproximadamente 58% de todas as viagens atraídas (Ibidem).

A migração pendular para Aracaju também é recorrente por parte dos 

municípios da área metropolitana para trabalho e estudo, ocorrendo também 

o deslocamento de trabalhadores que partem de Aracaju para municípios lo-

calizados até um raio de aproximadamente 100 quilômetros de distância. Em 

2010, se deslocavam da capital diariamente para trabalhar em outro municí-

pio 18.781 pessoas, enquanto dos demais municípios da área metropolitana 

partiam 57.109 pessoas, sendo a maioria com destino a Aracaju. Em relação 

a migração por motivos de estudo, Aracaju recebia diariamente 17.709 pes-

soas incidindo sobre o sistema viário (Ibidem).

Figura 88 - Distribuição modal de viagens por bairro – Pico da manhã.
Fonte: Plano de Mobilidade de Aracaju – Rua Viva, 2012 apud Relatório Final do Diagnóstico da Cidade de Aracaju, 2014 
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Esta população que vive na área periférica de Aracaju tem forte corre-

lação com as atividades desenvolvidas na cidade. A conexão dos municípios 

à capital através das pontes sobre o Rio do Sal, Sergipe e Poxim “fortalece 

as ligações e intensifica a ocupação das áreas próximas, resultando em novas 

dinâmicas e problemas exigindo dotação de infraestrutura capaz de atender 

novas demandas e solucionar conflitos” (RELATÓRIO FINAL DO DIAG-

NÓSTICO DA CIDADE DE ARACAJU, 2014, pág. 43). 

A partir dos dados e análises descritos acima são destacados no mapa 

a seguir (Figura 87) os bairros caracterizados como importantes polos atra-

tores de viagem, assim como aqueles em que o uso do transporte coletivo 

corresponde a mais de 60% do total de viagens realizadas por este modo. 

São destacadas também as pontes que interligam Aracaju aos municípios 

vizinhos e os fluxos responsáveis pelo maior número de deslocamentos.
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Fonte: a autora (2017), baseado no Relatório Final do Diagnóstico da Cidade de Aracaju (2014).
Figura 89 - Mapa parcial de Aracaju com destaque para bairros atratores de viagem e com altas taxas de uso do transporte coletivo.
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• Terminal Mercado

Situado em uma área anexa ao Mercado Municipal Antônio Franco, 

denominado Manoel Aguiar Menezes, localiza-se no bairro Industrial, 

distante cerca de 1km do centro, possui duas plataformas cobertas, 

para o atendimento a 25 linhas, sendo 7 tronco radiais, 7 tronco-ra-

diais, 10 radiais e 1 circular

.

• Terminal Zona Oeste

Denominado Leonel Brizola, localiza-se anexo ao Terminal Rodo-

viário José Rollemberg Leite, na Avenida Tancredo Neves, entre os 

bairros Capucho e Novo Paraíso, a cerca de 6 km do centro, tem duas 

plataformas cobertas, para abrigar 22 linhas, sendo 5 tronco radiais, 2 

radial, 5 interbairros e 10 alimentadoras.

• Terminal Zona Sul (Atalaia)

Denominado Minervino Fontes e situado no bairro Atalaia dista cerca 

de 10 km do centro, dispõe de uma plataforma coberta, para atender 15 

linhas, sendo 2 tronco-diametrais, 1 tronco-radial, 2 radiais, 4 circula-

res, 1 interbairros e 5 alimentadoras.

• Terminal Campus

Denominado Gov. Albano Franco, situado na Avenida Governador 

João Alves Filho, anexo ao campus da Universidade Federal de Sergi-

pe, no Município de São Cristóvão, a cerca de 7 km do centro de Ara-

caju, tem uma plataforma coberta, para a operação de 12 linhas, sendo 

3 tronco-radiais, 1 radial, 3 interbairros e 5 alimentadoras.

     Terminais e Rodoviárias

Os nove terminais de integração do sistema integrado de transporte 

de Aracaju são caracterizados a seguir (Figura 88) e sintetizados nas 

tabelas 4 e 5.

• Terminal Centro

Denominado Jornalista Fernando Sávio, situa-se na Praça João XIII, 

anexo ao Terminal Rodoviário Luiz Garcia, é dotado de duas plata-

formas cobertas, para atender 30 linhas, sendo 14 tronco-radiais, 14 

radiais e 2 circulares. 

• Terminal do Distrito Industrial de Aracaju - D.I.A.

Localizado no bairro Grageru, a cerca de 5km do centro, composto 

por uma plataforma central, com duas coberturas laterais, atende 31 

linhas de ônibus, sendo 5 tronco-diametrais, 4 radiais, 4 circulares, 6 

interbairros e 12 alimentadoras.

• Terminal Maracaju

Situado no bairro Santos Dumont, na Avenida Juscelino Kubitschek, 

a cerca de 5km do centro, dispõe de duas plataformas para abrigar 12 

linhas: 3 tronco-diametrais, 1 radial, 2 circulares e 4 interbairros.
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Figura 90 - Transporte público coletivo – terminais urbanos. 
Fonte: Plano Diretor de Mobilidade, 2015.      

• Terminal Marcos Freire

Localiza-se no Município de Nossa Senhora do Socorro, no Con-

junto Habitacional Marcos Freire. Denominado Franklin Oliveira 

Ribeiro, está localizado a cerca de 7,5km do centro de Aracaju. 

Dispõe de uma plataforma coberta, para atender a 9 linhas de ôni-

bus, sendo 1 tronco-diametral, 5 tronco-radiais, 2 interbairros e 1 

alimentadora.

• Terminal Barra dos Coqueiros

Localizado no Município de Barra dos Coqueiros, a cerca de 6 km 

do centro de Aracaju, possui duas plataformas. Não corresponde a 

um terminal fechado ou de integração, servindo apenas de passa-

gem para 2 linhas tronco-radiais.linhas tronco-radiais.
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     Sistema Ferroviário Subutilizado

A cidade de Aracaju aguardava a chegada da ferrovia desde os tem-

pos do império, com vistas a promoção da integração do território sergipa-

no (GÓES, 2013 apud IPHAN, 2010). No entanto, a implantação do trecho 

ferroviário que conecta a cidade de Timbó, na Bahia à Propriá, em Sergipe 

(Figura 89), apenas foi inaugurada no início do século XX.

Tabela 4 - Transporte público coletivo – terminais urbanos
Fonte: SMTT apud Plano Diretor de Mobilidade, 2015..

Tabela 5 - Transporte público coletivo – terminais interurba
Fonte: SMTT apud Plano Diretor de Mobilidade, 2015. nos.

Figura 91 - Traçado da estrada de ferro timbó Propriá, tendo Aracaju como um dos seus ramais.
Fonte: Iphan, 2010. 
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 A ferrovia, que apresenta disposição norte/sul trouxe para a cidade 

novas perspectivas, fortalecendo sua centralidade ainda frágil. No seu 

percurso, a linha férrea atravessava diversos municípios, o que permitiu o 

fortalecimento das relações entre eles, a capital e a Bahia (DINIZ, 1963 apud 

RELATÓRIO FINAL DO DIAGNÓSTICO DA CIDADE DE ARACAJU, 

2014). 

A primeira estação ferroviária de Aracaju começou a ser construída 

em 1911 e foi inaugurada em 24 de Maio de 1913. Apesar do esforço 

empreendido por Sergipe para a implantação do trecho da ferrovia Centro 

Atlântica conectando Timbó a Propriá, segundo o Iphan (2007, p.17), 

“em curto espaço de tempo a ferrovia foi se deteriorando devido à falta de 

manutenção, das linhas e das edificações, sucateamento das locomotivas, 

entre outros problemas”.

Em 1944, foi iniciada, portanto, a construção da nova Estação Ferroviária 

de Aracaju, localizada no bairro Siqueira Campos, onde funcionavam as 

oficinas de trabalho da antiga estação (Figura 90). A inauguração aconteceu 

em setembro de 1950 e foi celebrada com festa pelos sergipanos (IPHAN, 

2010). A citação a seguir mostra a necessidade de construção de uma nova 

estação ferroviária diante do quadro de abandono da estação existente (Figura 

91):

Outra obra que se aconselha de imediato é a construção da 
estação de Aracajú. O velho serviço em que funcionam os 
serviços locais constitui, indiscutivelmente, um verdadeiro 
atentado ao progresso urbanístico e ao desenvolvimento da 
próspera Capital Sergipana. Essa a razão pela qual urge a 
construção de uma nova gare. (Viação Férrea Federal Leste 
Brasileiro, exercício de 1941 apud IPHAN, 2010).

Figura 93 - Antiga estação ferroviária em 1941.
Fonte: Iphan, 2010.

Figura 92 - Mapa de Aracaju com detalhes das localizações da antiga e nova estação.
Fonte: IBGE apud IPHAN, 2010.
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Apesar das tentativas de valorização do sistema ferroviário, a políti-

ca nacional de investimento no sistema rodoviário acentuou o processo de 

decadência das ferrovias. Segundo o Iphan (2010, p. 27), “(...) o avanço das 

estradas de rodagem e a valorização do automóvel e do petróleo foram natu-

ralmente substituindo o interesse pelas ferrovias no Brasil, consideradas de 

dispendiosa manutenção”.

Por conseguinte, os trens que realizavam o transporte de passageiros 

deixam de circular em Sergipe na década de 1960, o que provoca a desativa-

ção de várias estações da linha ferroviária de Sergipe, no entanto, o transpor-

te de cargas é mantido (IPHAN, 2010). Desde 1999, ano em que o Governo 

Federal extingue a Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, “as antigas esta-

ções e suas áreas não operacionais vem passando por um processo acelerado 

de degradação física e funcional” (Ibidem, p. 29).

O fechamento da Estação Ferroviária – localizada em frente à Praça 

dos Expedicionários no extremo norte da avenida Augusto Franco, bairro Si-

queira Campos – e posterior desativação da linha férrea, em 2005 (Disponí-

vel em <g1.globo.com/se, 2012>) são reflexos das transformações ocorridas 

na cidade e exemplos de espaços subutilizados. O mapa a seguir destaca o 

percurso ocupado pela linha férrea desativada (Figura XX). 
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Figura 94 - Mapa Percurso antiga linha de trem.
Fonte: a autora (2017), baseado no Relatório Final do Diagnóstico da Cidade de Aracaju (2014).
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Podemos perceber que a linha férrea existente apresenta uma configu-

ração estratégica em relação ao desenho da cidade, atravessando-a ao meio 

e permitindo a ligação entre as porções norte e sul. Seu traçado vertical pos-

sibilita a sua passagem por diversos bairros – sendo que muitos deles se 

encontram entre os mais populosos – o que viabiliza o aproveitamento do 

espaço ocupado pela linha existente para a proposta de implantação do VLT. 

É importante ressaltar que o aproveitamento sugerido refere-se ao 

aproveitamento de espaço, não sendo possível a reutilização dos trilhos de 

trem para a instalação do VLT, já que se trata de tecnologias diferentes. Em-

bora os trilhos não possam ser reaproveitados, pretende-se, na proposta de 

inserção do VLT apresentada neste trabalho, manter viva a memória do siste-

ma ferroviário através da conservação dos edifícios históricos que compõem 

o complexo da Estação Ferroviária desativada, que atualmente se encontra 

em abandono (Figura 93 e 94).

Por sua localização estratégica, seu valor histórico e tendo em vista sua 

função original, o complexo corresponde a uma das áreas identificadas como 

potencial hub de mobilidade, proposta a ser detalhada no próximo capítulo.

Figura 95 - Fachada de um dos Edifícios da Estação Ferroviária.
Fonte: Disponível em <http://www.estacoesferroviarias.com.br/ba_propria/aracaju.htm> Acessado em 11/08/16.

Figura 96 - O pátio da Estação Ferroviária de Aracaju em 2010.
Fonte: Disponível em <http://www.jornaldodiase.com.br/noticias_ler.php?id=3736> Acessado em 11/08/16 às 22:12.
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A circulação dos pedestres com conforto e segurança implica 
na existência de calçadas adequadas, com dimensões e 
revestimentos adequados, com rampas e rebaixamentos 
dentro das normas estabelecidas. É de suma importância que 
os elementos que compõem uma calçada sejam apropriados 
ao livre deslocamento do pedestre, com mobiliário urbano, 
equipamentos e sinalização que não ofereça obstáculo, 
e que qualifiquem as calçadas. (PLANO DIRETOR DE 
MOBILIDADE DE ARACAJU, 2015, p. 22)

No tópico em que são abordadas exclusivamente as questões relativas 

ao pedestre, as estratégias são apresentadas em um quadro dividido em 

três “ações” – implantação e qualificação das calçadas, padronização dos 

semáforos de travessia de pedestres e melhoria e ampliação dos calçadões – 

sendo apresentadas “intervenções programadas” para cada ação mencionada 

(Tabela 6). 

4.3. Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju

O Plano de Mobilidade de Aracaju – PlanMob, caracteriza-se como 

um instrumento da política e de gestão de desenvolvimento do Município, 

e foi desenvolvido em consonância com o Plano Diretor de Aracaju e de 

sua Região Metropolitana. O Plano apresenta como objetivo central a 

viabilização de “condições adequadas de deslocamento, a universalização 

do acesso à cidade, o controle da expansão urbana, a qualidade ambiental, 

a democratização dos espaços públicos e a gestão compartilhada” (PLANO 

DIRETOR DE MOBILIDADE DE ARACAJU, 2015, p. 19).

O estabelecimento de princípios, diretrizes, objetivos, ações estratégicas 

e instrumentos que fundamentam o PlanMob são sintetizados num quadro 

(Anexo B). A estrutura adotada para a formulação do Plano de Mobilidade de 

Aracaju é dividida em “premissas”, “temas gerais e de presença obrigatória”, 

“temas particulares”, “políticas e estratégias” e o “Plano de Ação”. O Plano é 

composto ainda por quatro anexos que abordam, respectivamente, a minuta 

da lei para instituir o Plano de Mobilidade de Aracaju, a hierarquia viária, a 

situação e as simulações do transporte coletivo.

     Estratégias

• Pedestres

O Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju (2015) destaca a importância 

da criação de condições para circulação do pedestre e apresenta como uma de 

suas diretrizes a “Prioridade ao transporte não motorizado, especialmente à 

circulação do pedestre em condições seguras e humanizadas”. O Plano ressalta 

ainda, a importância referente a qualificação das calçadas e seus equipamentos: 

Tabela 6 -  Intervenções propostas para pedestres.
Fonte: Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju (2015) modificado pela autora.

 
 

seõçnevretnIoãçA  programadas

rebaixamentos
Adequar as calçadas existentes, segundo os padrões estabelecidos, especialmente para
as da área central e de regiões consideradas prioritárias do interesse do pedestre

Remover barreiras arquitetônicas e obstáculos existentes nas calçadas

Implantar mobiliário urbano adequado à dimensão e características das calçadas

Ordenar e disciplinar a atuação dos ambulantes, para não comprometer a circulação de 
pedestres

pedestres, como nas imediações de escolas, terminais de integração e estações de
embarque e desembarque do sistema de transporte coletivo, entre outros
Adequar as calçadas ao estabelecido para a acessibilidade universal

Padronização dos semáforos de travessia
de pedestres

Utilizar uma tipologia de porta-focos para pedestres, especialmente na área central e
regiões consideradas prioritárias do interesse do pedestre

Adequar as áreas de calçadões, com a sua equipamentação

Ampliar a área de calçadões
Melhoria e ampliação dos calçadões

Implantação  e   de  calçadas

Tabela XX - IntervenÁı es propostas para pedestres.

Fonte: Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Aracaju (2015), modificado pela autora.
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• Ciclistas

O Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju classifica o modal bicicleta como 

preferencial sobre os demais, com exceção do pedestre. O Plano propõe 

uma revisão em relação ao sistema cicloviário existente (Anexo C), sendo as 

principais intervenções previstas: estabelecimento dos padrões para ciclovias, 

ciclofaixas, ciclorrotas e passeios compartilhados; Implantação de paraciclos 

nos terminais e algumas estações de embarque e desembarque do sistema de 

transporte coletivo; Instituição de política para o estímulo do uso de bicicletas, 

integrado aos demais modos de transporte; e o estabelecimento dos padrões para 

bicicletário e paraciclos, e os de sinalização viária (Tabela 7).

É também previsto pelo Plano a implantação de ciclovias em vias que 

disponham de espaço viário compatível com os padrões cicloviários (Figura 18). 

Nas vias com espaço viário insuficiente, poderão ser implantados ciclofaixas 

e passeios compartilhados, de acordo com os padrões estabelecidos para estes 

tipos de infraestrutura viária. Dessa forma, são ressaltas as vias arteriais que pos-

suem ciclovias ou ciclofaixas e que foram definidas como futuros corredores de 

BRT, as quais deverão ser revistas para a conciliação do espaço destinado à cir-

culação de bicicletas e dos ônibus. Caso haja conflitos, as ciclovias e ciclofaixas 

das vias arteriais deverão ser relocadas para vias laterais.

No entanto, a única intervenção projetual apresentada pelo Plano 

Diretor de Mobilidade de Aracaju (2015) é referente à ampliação dos 

calçadões no Bairro Centro (Figura 95):

Para a melhoria da circulação de pedestres na área central as 
intervenções abrangem: Ampliação da calçada da Avenida 
Rio Branco, entre a Travessa Benjamin Constant e Rua Geru; 
Ampliação das calçadas da Avenida Coelho e Campos, entre 
a Rua Apulcro Mota e Avenida Dr. Carlos Firpo; Retirada do 
estacionamento da Avenida Otoniel Dória; da Travessa Otacílio 
Oliveira, em toda a sua extensão; da rua ao lado do mercado 
municipal, entre a Rua Antipas Costa e Avenida Mal Mascarenhas 
de Morais; e da praça no fim da Av. Coelho e Campos. (PLANO 
DIRETOR DE MOBILIDADE DE ARACAJU, 2015, p. 22)

Segundo o Plano, a intervenção para ampliação das áreas exclusivas 

ao pedestre engloba também ações relativas aos calçadões existentes, a partir 

da adequação do mobiliário urbano implantado às normas de acessibilidade 

universal:

Os calçadões deverão compreender a restrição de circulação de 
veículos automotores e a equipamentação das: Rua José do Prado 
Franco, no trecho entre a Praça Gen. Valadão e Avenida Coelho 
e Campos, com travessia de veículos nas interseções com a Rua 
Geru e Travessa Hélio Ribeiro; Rua Santa Rosa, segmento entre a 
Rua Apulcro Mota e Avenida Otoniel Dória; Rua Prof. Florentino 
Menezes, trecho entre a Rua Apulcro Mota e José do Prado Franco 
(continuação da Rua João Pessoa); e Travessa Silva Ribeiro, em 
toda a sua extensão.” (PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE 
DE ARACAJU, 2015, pág 22)

Figura 97 - Ampliação da área de pedestres – Centro de Aracaju.
Fonte: Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju, 2015.

Tabela 7 – Intervenções previstas para o sistema cicloviário.
Fonte: Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju, 2015, modificado pela autora.
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É prevista ainda, a implantação de ciclovias laterais às calçadas nas vias 

de contenção, delimitadoras das Áreas de Proteção Ambiental, contribuindo 

para ampliação do sistema cicloviário de Aracaju. Em reação a integração 

modal com o sistema de transporte público coletivo, o Plano Diretor de 

Mobilidade de Aracaju prevê a implantação de bicicletários ou paraciclos 

próximos às imediações dos terminais de integração e estações.   

Segundo o Plano, está prevista a implantação de 156 quilômetros de 

novas ciclovias na malha urbana atual, sendo que desse total 82 quilômetros 

serão implantados na área de expansão (Figura 96).  Além das ciclovias, estão 

previstos 62 quilômetros de ciclorrotas, que somados aos 67 quilômetros 

de ciclovias existentes totalizam 285 quilômetros destinados ao sistema 

cicloviário, conforme a Tabela 8.

Tabela 8 – Ciclovias existentes e propostas para Aracaju.
Fonte: Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju, 2015.

Figura 98 - Sistema cicloviário proposto para Aracaju.
Fonte: Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju, 2015.

CARACTERIZAÇÃO DE ARACAJU
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(...) corredores exclusivos para a circulação dos ônibus das linhas 
troncais do sistema de transporte coletivo, com espaço para 
ultrapassagem nas estações de embarque e desembarque, quando 
possível; Embarque e desembarque no mesmo nível entre a 
plataforma da estação de embarque e desembarque e o piso dos 
veículos, tornando o processo mais rápido; Pré-pagamento de 
tarifa; Utilização de veículos de alta capacidade, modernos e com 
tecnologias mais limpas; Transferência entre deslocamentos sem 
incidência de custo em terminais de integração e, eventualmente 
em estações de embarque e desembarque; Caracterização das 
linhas do sistema BRT, de acordo com os serviços: troncais, 
interbairros, alimentadores, circulares e integradas; Integração com 
outros modais de transporte; Operação das linhas do sistema com 
monitoramento por um Centro de Controle Operacional (CCO); 
Priorização semafórica ao longo dos corredores exclusivos; 
Informação em tempo real ao usuário; e acessibilidade universal. 
(PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE DE ARACAJU, 2015, 
pág. 32)

O projeto de implantação do BRT (Bus Rapid Transit) em Aracaju (Figura 

19), desenvolvido por Jaime Lerner Arquitetos Associados, é composto por 

cinquenta estações (Figura 97) ao longo de dez corredores (Apêndice A) com 

faixas exclusivas e nove terminais de integração (Novo Sistema de Transporte 

Público de Aracaju, SMTT Aracaju e Prefeitura Municipal de Aracaju).

     Transporte Motorizado

• Transporte público coletivo

O Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju (2015) aponta o transporte 

público coletivo como modalidade preferencial de deslocamento motorizado 

no município. A proposta para solucionar os problemas de mobilidade 

encontrados atualmente em Aracaju refere-se, principalemente, à implantação 

do BRT (Bus Rapid Transit) como modal estruturador do transporte público 

coletivo da cidade. No que diz respeito às ações necessárias para implantação 

do BRT em Aracaju, o Plano admite:

Reestruturar o sistema de transporte coletivo público por 
ônibus, urbano e metropolitano; Estabelecer as prioridades 
de circulação do transporte de massa em relação ao transporte 
individual; Estruturar o sistema viário para priorizar o transporte 
de massa; Implantar equipamentos de transporte coletivo: 
terminais de integração, estações de embarque e desembarque e 
pontos de parada;(...). (PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE 
DE ARACAJU, 2015, pág. 31)

O Plano aborda ainda as principais características referentes à 

implantação do sistema de ônibus de alta capacidade:

CARACTERIZAÇÃO DE ARACAJU
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Figura 99 - Proposta de Corredores de BRT para Aracaju.
Fonte: Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju, 2015.
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• Transporte individual

O Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju (2015) considera que 

o transporte individual não é prioritário em relação ao transporte não 

motorizado e ao transporte motorizado público coletivo, citando como um 

dos problemas gerados por este modal a “desumanização da cidade com a 

descaracterização da estrutura física das cidades pela grande área consumida 

por vias expressas, obras viárias e estacionamentos” (PLANO DIRETOR 

DE MOBILIDADE DE ARACAJU, 2015, p. 44). Admitindo o transporte 

motorizado coletivo como prioritário, o Plano prevê como medida de ação a 

reestruturação do transporte individual (Tabela 9):

As intervenções apresentadas pelo Plano visam “melhorar o sistema de 

circulação de veículos, proporcionando melhores condições de trânsito com 

segurança.” (Ibidem, p. 44). São previstas as seguintes obras viárias (Figura 98):

• Avenida Juscelino Kubitscheck – implantação na região oeste da cidade;

• Avenida OBA 4 – implantação no bairro Marivan;

• Via de Contenção – no bairro Farolândia;

• Via 28 BC – interligação das Avenidas Visconde de Maracaju e Maranhão 

– São Paulo, no bairro Santos Dumont;

• Via de Contenção – no Shopping Rio Mar, no bairro Coroa do Meio; 

Tabela 9 - Intervenções propostas para o transporte individual.
Fonte: Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju, 2015.

• Avenida Augusto Franco com a Avenida Tancredo Neves – adequação 

viária;

• Rótula do Caju – adequação viária;

• Entorno do Aeroporto – adequação viária;

• Avenida José da Silva Ribeiro Filho – adequação na circulação viária;

• Av. Heráclito Rollemberg x Rua Paulo Henrique M. Pimentel e Av. 

Heráclito

• Rollemberg x Tv. das Margaridas – no bairro Inácio Barbosa, adequação 

na circulação viária;

• Avenida Tancredo Neves (retorno Toyota) – no bairro Ponto Novo, 

adequação na circulação viária; e

• Rua Itabaiana – retirada de canteiro central.

CARACTERIZAÇÃO DE ARACAJU
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Figura 100 - Intervenções viárias propostas para Aracaju a curto prazo.
Fonte: Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju, 2015.
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 Diante das temáticas discutidas nos capítulos teóricos, das experiências utilizadas como referências e do estudo da cidade de Aracaju – rea-

lizado no capítulo anterior – este trabalho visa a apresentação de diretrizes voltadas à melhoria da mobilidade na cidade, principalmente a partir da 

conexão de pontos estratégicos da malha urbana, da valorização do transporte coletivo e da diversificação e integração entre modais.

 Numa primeira etapa propositiva (tópico 5.1), foram sugeridas diretrizes de reestruturação sistêmica da mobilidade em Aracaju em escala 

metropolitana, pautadas nos critérios de multimodalidade e intermodalidade – elementos essenciais ao urbanismo contemporâneo. Num segundo 

momento (tópico 5.2), propõe-se a análise local de uma das áreas identificadas como estratégicas no contexto urbano. 

5. PROPOSTA
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BARRA  DOS COQUEIROS

SÃO CRISTÓVÃO

TERMINAL
MERCADO

TERMINAL
MARACAJU

TERMINAL
ZONA SUL

TERMINAL
CAMPUS

TERMINAL
ZONA OESTE

TERMINAL
DIA

TERMINAL
MARCOS FREIRE

ZONA DE EXPANSÃO

AEROPORTO SANTA MARIA
PERCURSO DA ANTIGA LINHA DE TREM 
MANTIDO

PERCURSO DA ANTIGA LINHA DE TREM NÃO 
UTILIZADO NUMA PRIMEIRA ETAPA DA 
PROPOSTA

PERCURSO DE VLT ADICIONADO 

LEGENDA:

Para facilitar o entendimento das diretrizes propostas, dividiu-se 

este tópico em três sub-tópicos: o primeiro é referente à definição do 

percurso de VLT; o segundo contém as justificativas da escolha das áreas 

identificadas como potenciais para implantação de estações intermodais; 

e o terceiro refere-se às diretrizes de integração da rede de VLT a outros 

modais e à sua inserção urbana em escala local. 

5.1 Diretrizes de 
Implantação de 
VLT em Aracaju

 

As diretrizes de implantação de VLT propostas para Aracaju são justi-

ficadas a partir das numerosas vantagens oferecidas pelo sistema – discutidas 

nos capítulos 2 e 3 – e pela configuração da cidade – abordada no capítulo 

4 – que se apresenta favorável à sua implantação. Em relação ao percurso da 

linha de trem existente, o trajeto proposto sofreu desvios e prolongamentos 

baseados nas informações sobre população, centralidades e fluxos, reunidas 

no capítulo anterior. 

Com base nos mapas produzidos (Figura 101, 102 e 103) – a partir dos 

dados e análises contidas no Relatório Final do Diagnóstico Aracaju (2014) 

–  percebe-se a necessidade do prolongamento do percurso do VLT até o 

bairro Centro, ao norte, e na direção sul, até o Terminal da Atalaia (Figura 99 

). Por outro lado, entende-se que a rede de VLT não deve – em uma primeira 

etapa de implantação – estender-se em direção aos municípios vizinhos, em 

virtude dos altos custos de implantação.

PERCURSO DO VLT PROPOSTO

Figura 101 - Relação entre os percursos da ferrovia desativada e a proposta do VLT proposto.
Fonte: elaboração própria, 2017.
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CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO 
DA CIDADE PARA A PROPOSTA

Figura 102 - Percuso proposto para o VLT. 
Fonte: elaboração própria, 2017.

Fonte: elaboração própria, 2017.

Fonte: elaboração própria, 2017. Fonte: elaboração própria.

Figura 105  - Mapa parcial de Aracaju com destaque para bairros atratores de viagem e com altas taxas de uso do transporte coletivo, 
confrontado com percurso de VLT proposto.

Figura 104  - Mapa de Aracaju com destaque para bairros populosos e/ou que apresentam crescimento populacional acentuado, 
confrontado com percurso de VLT proposto.

Figura 103 - Mapa de Aracaju com destaque para bairros que exercem centralidade sobre outros, confrontado com percurso de 
VLT proposto.
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 Sugere-se então, a implantação de uma estação de VLT na extremi-

dade oeste da Av. São Paulo para o atendimento dos fluxos provenientes das 

zonas norte e oeste, onde estão localizados bairros populosos e/ou com po-

pulação crescente com baixo poder aquisitivo. O VLT segue pela Av. Coelho 

e Campos, e prolonga-se até a estação localizada no bairro Centro – visto que 

a maior parte da população proveniente de outros municípios do estado tem 

como destino a área central e suas adjacências (MATOS, 2014), em virtude 

da concentração e diversidade de comércio e serviço oferecidos nessa região 

(Figura 100). 

 Como foi visto nos capítulos 2 e 3, o VLT reúne algumas vantagens 

que o caracterizam como um veículo de transporte de massa com maior fa-

cilidade de inserção no sistema viário e em diferentes contextos urbanos. O 

sistema de VLT é, portanto, considerado apropriado para implantação em 

áreas centrais, tendo sido utilizado em diversas cidades ao redor do mundo 

como participante ativo do processo de revitalização de centros urbanos.

  Propõem-se então, que a inserção do sistema de VLT na área central 

de Aracaju seja acompanhada de outras mudanças necessárias para o sucesso 

da sua implantação, como a redução das áreas destinadas a automóveis e am-

pliação dos espaços reservados para pedestres e ciclistas, e a reconfiguração 

do espaço, com a renovação do mobiliário urbano e criação de ambientes 

confortáveis para os transeuntes. 

  Enquanto uma linha segue até o Centro, outra é responsável por con-

duzir os fluxos provenientes principalmente da parte norte da cidade em di-

reção ao sul, aproveitando o espaço ocupado pela linha férrea até o encontro 

da Av. Quirino com a Rua H, no Bairro Inácio Barbosa, onde sofre um desvio 

para seguir pela Av. Heráclito Rollemberg. Seguindo por esta avenida, o VLT 

Como diretriz geral com vistas à melhoria das condições de mobilida-

de em Aracaju, destaca-se a necessidade de identificação de áreas estratégi-

cas do ponto de vista da mobilidade, e potencialmente propícias para receber 

intervenções urbanas específicas. É importante destacar, portanto, o papel 

das estações intermodais indicadas como hubs de mobilidade na proposta, 

que devem funcionar de maneira estratégica, sistêmica e interdependente, 

agindo não somente como promotores da intermodalidade, mas como indu-

tores de transformações em seus perímetros de influência. 

 A partir de uma leitura sistêmica da cidade e do percurso sugerido 

para implantação do VLT – que atravessa pontos estratégicos da malha urba-

na – foram identificadas três áreas potenciais para implantação de estações 

intermodais, sendo duas delas configuradas como hubs de mobilidade (Figu-

ras 105 e 106). As áreas destacadas localizam-se em pontos privilegiados da 

cidade, no entanto se encontram ociosas e/ou subutilizadas. 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DAS ÁREAS DE 
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES INTERMODAIS

perpassa os bairros São Conrado, Farolândia e Aeroporto – os quais figuram 

entre mais populosos – sendo que, Farolândia e Aeroporto também se encon-

tram dentre os bairros que apresentaram maior crescimento relativo.

A Av. São Cristóvão, que dá continuidade à Av. Heráclito Rollemberg 

na direção oeste, permite o acesso ao bairro Santa Maria, também identifi-

cado dentre os mais populosos. Por fim, a linha de VLT segue até o terminal 

Maracaju, facilitando o acesso ao bairro Aeroporto e à Zona de Expansão, 

– que também apresentam população crescente –  podendo ser futuramente 

ampliada conforme ocorra o crescimento da cidade na direção sul.
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ÁREAS POTENCIAIS PARA IMPLANTAÇÃO 
DE ESTAÇÕES INTERMODAIS

Figura 106 - Mapa de identificação de áreas potenciais para implantação de terminais intermodais.     
Fonte: elaboração própria, 2017. 



109PROPOSTA

AEROPORTO SANTA MARIA

ESTAÇÃO INTERMODAL 1 

ESTAÇÃO INTERMODAL 2 

ESTAÇÃO INTERMODAL 3 

Conforme foi colocado no capítulo anterior, tendo em vista sua localiza-
ção estratégica e o seu valor histórico-cultural, o terreno localizado no encontro 
das avenidas São Paulo, Coelho Campos e Augusto Franco, que abriga a antiga 
Estação Ferroviária, corresponde a uma das três áreas propostas para implanta-
ção de estações intermodais. Esta área corresponde ao hub escolhido para a apli-
cação da metodologia abordada no capítulo 2, a ser detalhada no próximo tópico. 

O terceiro ponto estratégico identificado corresponde à rótula situada no 
bairro São Conrado, onde está prevista a implantação do Terminal Orlando Dan-
tas, de acordo com a proposta de BRT para cidade. Sugere-se aqui, que nes-
se mesmo espaço seja implantada a terceira estação intermodal da proposta de 
VLT, sendo esta de menor abrangência em relação às outras duas. 

A estação intermodal 3 desempenha papel de menor relevância no cenário 
urbano e deve funcionar de maneira complementar à estação intermodal 2, aten-
dendo os fluxos dos bairros adjacentes. Por este motivo – atendimento de um 
menor número de linhas –, e em virtude de grande parte da sua área de influência 
ser ocupada por mangue e, portanto, não ser passível de ocupação, a estação 3 
não é indicada como hub de mobilidade (Figura 107 ). 

A área 2 – situada no Inácio Barbosa, bairro que apresentou o crescimento 
populacional mais expressivo (79,9%) no último censo – localiza-se num região 
privilegiada e estratégica da cidade, em virtude da sua centralidade em relação à 
malha urbana. Não por acaso, o terminal D.I.A. (Terminal de Integração Distrito 
Industrial de Aracaju), responsável por receber fluxos provenientes de toda a 
cidade, está localizado próximo à área em questão.

De acordo com a proposta de BRT exposta no Plano de Mobilidade de 
Aracaju (2015), o terminal D.I.A. deve ser reformado e ampliado para o atendi-
mento da nova proposta. Aqui, no entanto, sugere-se duas opções: que o terminal 
seja relocado para a Área 2, para que possa haver a integração entre os diferentes 
modos dentro do mesmo espaço; ou ainda, que a nova estação intermodal, de 
alguma forma, funcione de maneira integrada ao terminal existente. De uma 
maneira ou de outra, funcionando juntas ou separadas, as estações se configuram 
como hubs de mobilidade. 

ÁREA 1

ÁREA 2

ÁREA 3

Figura 107  - Mapa de identificação de áreas potenciais para implantação de terminais intermodais.     
Fonte: elaboração própria, 2017.
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Conforme foi destacado no decorrer do trabalho, embora o VLT de-
sempenhe papel de destaque¬ na proposta – principalmente pela sua capaci-
dade de promoção da intermodalidade e indução da renovação urbana, além 
do seu inquestionável desempenho técnico e impacto positivo sobre o meio 
ambiente – é importante ressaltar que a sua implantação não é aqui coloca-
da como uma solução única e isolada, mas, ao contrário, entende-se que a 
multimodalidade se mostra uma estratégia fundamental para o urbanismo 
contemporâneo.  

 Como diretriz principal para Aracaju destaca-se, portanto, a neces-
sidade de um sistema de transportes baseado na diversidade de modais, na 
valorização do transporte público coletivo e na sua estruturação em torno 
da rede de VLT, o que implica na reorganização das linhas de BRT, ônibus 
convencionais e intermunicipais de maneira complementar à rede. 

  O mapa a seguir sintetiza as diretrizes propostas neste trabalho em 
escala metropolitana, evidenciando os dois pontos estratégicos identificados 
como potenciais hubs de mobilidade e uma terceira área indicada para im-
plantação de uma estação intermodal de menor alcance, ao mesmo tempo em 
que mostra as diretrizes de adequação das linhas de BRT – principal proposta 
prevista no Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju (2015) – ao percurso de 
VLT aqui sugerido (Figura 108). 

 Em relação ao plano de BRT (Figura 110), apenas foram substituídos 
os corredores 3 e 6 (Corredor São Paulo e Corredor Augusto Franco) e parte 
do corredor 7 (Corredor Hermes Fontes) pela linha de VLT, sendo esta esten-
dida até o Terminal Zona Sul. Os terminais contidos na proposta de BRT fo-
ram mantidos, tendo sido o Terminal Orlando Dantas – sugerido na proposta 
de BRT – substituído pela Estação Intermodal 3, responsável por promover a 
integração do VLT a outros modos de transporte. Além disso, duas estações 
menores de VLT foram sugeridas nas extremidades da linha que se estende 
pelas avenidas São Paulo e Coelho Campos.

RELAÇÃO DO VLT COM OUTROS MODOS DE 
TRANSPORTE 

Fonte: elaboração própria, 2017.
Figura 108 - Estação Intermodal 3.     
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INTEGRAÇÃO DAS PROPOSTAS 
DE BRT E VLT

Fonte: elaboração própria, 2017.
Figura 109 - Integração das propostas de BRT e VLT.     
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Figura 110 - Mapa de terminais - proposta de VLT sobreposta à proposta de BRT.
Fonte: elaboração própria, 2017.
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 Destaca-se ainda a necessidade de uma melhor divisão do espaço público entre 
os diferentes modos de transporte: pedestres, ciclistas, transporte motorizado público co-
letivo e motorizado individual, de acordo com a prioridade atribuída a cada um. A respeito 
da integração do transporte público coletivo ao transporte motorizado individual, ressalta-
se a necessidade de vagas para estacionamento dentro das estações intermodais e, sempre 
que possível, próximo aos pontos de parada. 

 Como ressaltado no capítulo 1, o transporte ativo (referente ao deslocamento a 
pé e transporte cicloviário) deve ser priorizado em relação ao transporte motorizado e es-
pecialmente favorecido no entorno das estações intermodais e junto aos pontos de parada 
– onde a acessibilidade deve ser abundante – a fim de que haja, dessa forma, o estímulo 
para que a transição entre transporte ativo e motorizado ocorra. 

 A partir das diretrizes destacadas, foi desenvolvida uma proposta de desenho viá-
rio baseada nas medidas mínimas estabelecidas pelo Caderno Técnico Para Projetos de 
Mobilidade Urbana – Veículo Leve Sobre Trilhos (2016) e Caderno Técnico Para Proje-
tos de Mobilidade Urbana – Transporte Ativo (2016), como também a partir dos referen-
ciais estudados. 

 É importante ressaltar que a configuração viária sugerida corresponde a uma di-
retriz de inserção do VLT nas avenidas São Paulo, Coelho e Campos, Augusto Franco, 
Quirino e Gonçalo Prado Rollemberg, sendo passível de adaptações de acordo com as 
condições espaciais de cada trecho. As seções a seguir mostram, portanto, uma proposta 
genérica da inserção do VLT no sistema viário existente (Figuras 112 e 115 – sendo utili-
zada como parâmetro a Av. Augusto Franco –, comparando-as às seções de BRT apresen-
tadas no Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju (2015) (Figuras 111 e 114). 

 A melhor solução encontrada consiste na disposição de vias segregadas destina-
das à passagem do VLT, separadas entre si por um canteiro central, onde serão localizados 
os pontos de parada ao longo do percurso. As ciclofaixas, que devem receber tratamento 
adequado – referente principalmente ao tipo de pavimentação e sinalização –, foram inse-
ridas entre o canteiro central e as vias segregadas para o VLT, facilitando a integração com 
o transporte coletivo, que deve receber bicicletários junto aos pontos de parada (Figura 
115 e 116).          

PROPOSTA

Figura 112 - Seção genérica da proposta de BRT mostrando a redefinição do espaço da via; trecho da Av. Augusto Franco com 
estação.
Fonte: Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju, 2015.

Figura 113 - Seção genérica - proposta de VLT mostrando a redefinição do espaço da via; trecho da Av. Augusto Franco com 
estação.

Figura 114 - Planta baixa genérica - proposta de VLT mostrando a redefinição do espaço da via; trecho da Av. Augusto Franco.

Fonte: elaboração própria, 2017.

Fonte: elaboração própria, 2017.
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O canteiro central desempenha importante papel no contexto da 
proposta, devendo contribuir para requalificação e embelezamento do espaço 
urbano ao longo do percurso do VLT. Se faz necessário, portanto, o tratamento 
paisagístico desse espaço, assim como a inserção de equipamentos urbanos 
adequados aos usuários de cada trecho. Dessa forma, além de abrigar os 
pontos de parada, o canteiro central deve ser destinado à realização de 
exercícios físicos e atividades de lazer, além de corresponder a uma opção 
viável de deslocamento a pé. 

Analisando-se as seções comparativas referentes à inserção viária 
dos sistemas de VLT e BRT, percebe-se a viabilidade espacial oferecida 
pelo primeiro, que, em virtude de suas características físicas, operacionais 
e técnicas possibilita uma divisão mais equitativa do sistema viário e, 
consequentemente, o      ntre os diferentes modais e atuando como “vetor de 
uma re-dinamização urbana completa”, a partir da indução de transformações 
que devem ocorrer simultaneamente, em escala local e metropolitana.

PROPOSTA

Figura 115 -  Seção genérica - proposta de BRT mostrando a redefinição do espaço da via; trecho da Av. Augusto Franco sem 
estação .

Figura 116 - Seção genérica -  proposta de VLT mostrando a redefinição do espaço da via; trecho da Av. Augusto Franco com 
estação. 

Figura 117 - Imagem 3D genérica - proposta de VLT mostrando a redefinição do espaço da via; trecho da Av. Augusto Franco.
Fonte: Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju, 2015.

Fonte: elaboração própria, 2017.

Fonte: elaboração própria, 2017.
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Nesta segunda escala de análise, são exploradas as relações resultan-

tes da implantação do hub com seu entorno. A Área 1 foi escolhida para a 

aplicação da metodologia desenvolvida por Marlon Rubio Longo em sua 

dissertação de mestrado –“HUB de Mobilidade e Projeto Urbano: Ações Ur-

banísticas e Infraestrutura de Transporte na Metrópole de São Paulo” (2015) 

– sinteticamente explicada no capítulo 2.

A seguir serão apresentados os mapas resultantes da aplicação da me-

todologia em questão, acompanhados de breves textos explicativos sobre as 

alterações realizadas nos perímetros das zonas de influência ao longo das 

nove categorias de análise. 

De acordo com a proposta sugerida no tópico anterior, foram identificados 

dois hubs de mobilidade – Estação Intermodal 1 e Estação Intermodal 

2 – que desempenham papel estratégico não só para o funcionamento 

sistêmico da metrópole, mas consistem em equipamentos igualmente 

importantes em escala local, em virtude da sua capacidade de induzir 

transformações positivas por meio da qualificação do entorno próximo às 

estações intermodais. 

5.2 Delimitação 
da Peça Urbana 
- Área 1
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ESTAÇÃO PREVISTA: ÁREA OCUPADA

LEGENDA:

Áreas de Influência (1.1)

 Como foi visto na exemplificação da metodologia, nesta 
categoria apenas é indicada a localização da estação existente ou 
prevista, e são demarcados os seus raios de influência. A estação 
está situada no terreno que abriga a antiga Estação Ferroviária –  
localizada no Bairro Siqueira Campos – no encontro das Av. 
Augusto Franco, São Paulo e Coelho e Campos.

0    250     500       800m

N

Fontes básicas: Prefeitura Municipal de Aracaju (2007, 2015);  Plano Diretor de Mobilidade (2015); Longo, Marlon Rubio 
(2015).

ESCALA GRÁFICA: ÁREAS DE REFERÊNCIA

ZONA PRIMÁRIA: 250m
ZONA SECUNDÁRIA: 500m
ZONA TERCIÁRIA: 800m
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 Os bairros localizados ao sul da estação - Siqueira Campos 
e Getúlio Vagas - apresentam, de maneira geral, quadras com traça-
do regular ortogonal, com exceção daquelas que abrigam equipa-
mentos urbanos de grande porte. As quadras situadas nos bairros ao 
norte - 18 do Forte e Santo Antônio -, por outro lado, apresentam 
traçado mais espontâneo.
 Com relação ao uso do solo, destaca-se o grande número de 
equipamentos urbanos ligados à educação e a forte presença dos 
setores de comércio e serviço que se desenvolve principalmente ao 
sul da estação, sendo a porção norte predominantemente residen-
cial. Em toda a área, edificações térreas e de até um pavimento são 
maioria, existindo poucos condomínios verticais.
 As distorções realizadas nessa categoria restringem-se à 
adequação dos perímetros das zonas aos aspectos físicos da morfo-
logia existente. Os perímetros mantiveram-se, portanto, próximos 
ao seu raio original, com maiores distorções ao sul da zona 
primária – para incluir todo o espaço ocupado pelo terreno da 
antiga estação ferroviária – e ao norte da zona terciária – excluindo 
a área pertencente ao 28º Batalhão de Caçadores.  

Morfologia Urbana e Uso do Solo (1.2)

LEGENDA:

ESTAÇÃO PREVISTA - ÁREA OCUPADA

SISTEMA FUNDIÁRIO

RESIDENCIAL - FAVELA

RESIDENCIAL - EDIFÍCIO VERTICAL

PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL

COMÉRCIO E SERVIÇOS

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E DEPÓSITOS

ÁREAS VERDES

DESATIVADO OU NÃO OCUPADO

RELIGIOSO

CULTURA, ESPORTE E LAZER

SAÚDE

INSTITUCIONAL

EDUCAÇÃO
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Fontes básicas: Prefeitura Municipal de Aracaju (2007, 2015);  Plano Diretor de Mobilidade (2015); Longo, Marlon Rubio 
(2015).

ESCALA GRÁFICA: ÁREAS DE REFERÊNCIA

ZONA PRIMÁRIA: 250m
ZONA SECUNDÁRIA: 500m
ZONA TERCIÁRIA: 800m
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LEGENDA:

ESTAÇÃO PREVISTA - ÁREA OCUPADA

EDIFÍCIOS

ESCOLA MUNICIPAL /ESTADUAL

SUPERMERCADO

CENTRO CULTURAL / TEATRO

CENTRO DE SAÚDE / HOSPITAL

INSTITUCIONAL PÚBLICO

IGREJA

FEIRA LIVRE

 Essa categoria apresenta grande importância para a área em 
questão, visto que há forte presença de equipamentos públicos, 
indicando que se se trata de uma área consolidada. Além da 
concentração de Centros Educacionais de grande importância, há a 
presença de hospitais, unidades de saúde, e edifícios institucionais 
de grande relevância no contexto metropolitano – os quais se apre-
sentam como fortes atratores de viagens.
 A respeito das distorções realizadas, o perímetro da zona 
primária sofreu apenas uma alteração, passando a englobar a Praça 
Ranulfo Prata. Nas zonas secundária e terciária, por sua vez, foram 
realizadas diversas alterações visando a abrangência de diversos 
equipamentos urbanos – as maiores distorções foram realizadas ao 
sul da zona terciária com objetivo de abranger o Centro de Criativi-
dade, o IFS (Instituto Federal de Sergipe) e uma quadra onde estão 
localizados diversos edifícios institucionais e uma unidade de 
saúde no quadrante sudoeste.    

Tipologias (1.3)
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NESCALA GRÁFICA: ÁREAS DE REFERÊNCIA

ZONA PRIMÁRIA: 250m
ZONA SECUNDÁRIA: 500m
ZONA TERCIÁRIA: 800m

Fontes básicas: Prefeitura Municipal de Aracaju (2007, 2015);  Plano Diretor de Mobilidade (2015); Longo, Marlon Rubio 
(2015).
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LEGENDA: 

0% a 1%

1% a 3%

3% a 8%

8% a 20%

20% a 30%

30% a 45%

ESTAÇÃO PREVISTA - ÁREA OCUPADA

MAIOR QUE 45%

CORPOS D’ÁGUA
ÁREA VERDE

DESNÍVEL  

 Essa categoria não representou grande impacto sobre a área 
em questão. Podemos observar apenas algumas variações 
topográficas que influenciaram no traçado irregular das quadras ao 
norte e possivelmente a não ocupação de uma grande área livre 
entre o Hospital da Polícia Militar e o Hospital Santa Luzia. Com 
relação à hidrografia e áreas verdes, os corpos hídricos existentes 
se encontram canalizados, e a única área verde expressiva é de uso 
do 28º Batalhão de Caçadores. Sendo assim, não houve nenhuma 
variação no perímetro das zonas.

Meio Ambiente (1.4)
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Fontes básicas: Prefeitura Municipal de Aracaju (2007, 2015);  Plano Diretor de Mobilidade (2015); Longo, Marlon Rubio 
(2015).

ESCALA GRÁFICA: ÁREAS DE REFERÊNCIA

ZONA PRIMÁRIA: 250m
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LEGENDA:

DENSIDADE - HABITANTES/KM - POR SETOR CENSITÁRIO (IBGE, 2010)
2

5.79 / 4184.25

41875/  9586.91

9671 /14702.71

14706.13/ 19972.77

19986.77/ 91995.22

ESTAÇÃO PREVISTA - ÁREA OCUPADA

 
 Grande parte da área de baixa densidade populacional já foi 
incluída nos perímetros estabelecidos na categoria anterior. As 
duas únicas alterações realizadas dizem respeito à inclusão de uma 
área de baixa densidade populacional no perímetro da zona 
secundária (quadrante sudeste) enquanto na zona terciária houve a 
inclusão de uma área de ocupação irregular, localizada no quadran-
te noroeste.

População (1.5)
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Fontes básicas: Prefeitura Municipal de Aracaju (2007, 2015);  Plano Diretor de Mobilidade (2015); Longo, Marlon Rubio 
(2015).

ESCALA GRÁFICA: ÁREAS DE REFERÊNCIA
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LEGENDA:

ESTAÇÃO PREVISTA - ÁREA OCUPADA

SISTEMA VIÁRIO

CORREDOR 4 - BRT

CORREDOR 2 - BRT

VLT E CICLOVIA PROPOSTOS

CICLORROTA PREVISTA NO PLANO DE 
MOBILIDADE DE ARACAJU (2015)

LINHAS DE ÔNIBUS        

CICLOVIA PREVISTA NO PLANO
 DE MOBILIDADE DE ARACAJU (2015)

PONTOS DE PARADA - PROPOSTA
DE VLT
PONTOS DE PARADA EXISTENTES

 Nessa categoria foram sobrepostos os dados relativos à 
futura configuração da rede de ônibus convencionais, BRT e ciclo-
vias propostas no Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju (2015) 
e a proposta de VLT, desenvolvida neste trabalho. Deve-se desta-
car, no entanto, que em relação às linhas de ônibus, apenas foram 
encontradas informações sobre os pontos de parada existentes, não 
havendo a localização dos pontos referentes às novas linhas 
propostas. Portanto, foram demarcados apenas os pontos de parada 
relativos à proposta de VLT e BRT.
 Com relação à distorção dos perímetros das zonas, foram 
realizadas somente duas distorções relativas à zona terciária: uma 
para abranger um ponto de parada no quadrante sudeste e outra 
para abranger a ciclorrota, situada no quadrante sudoeste.  

Mobilidade (1.6)
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Fontes básicas: Prefeitura Municipal de Aracaju (2007, 2015);  Plano Diretor de Mobilidade (2015); Longo, Marlon Rubio 
(2015).

ESCALA GRÁFICA: ÁREAS DE REFERÊNCIA

ZONA PRIMÁRIA: 250m
ZONA SECUNDÁRIA: 500m
ZONA TERCIÁRIA: 800m
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LEGENDA: 

ESTAÇÃO PREVISTA - ÁREA OCUPADA

SISTEMA VIÁRIO

ZAP (ZONA DE ADENSAMENTO PREFERENCIAL) 2

ZAP  (ZONA DE ADENSAMENTO PREFERENCIAL) 3

ZAB (ZONA DE ADENSAMENTO BÁSICO) 1      

 Essa categoria não apresentou grande utilidade em virtude 
da inexistência de planos urbanísticos para a área específica, 
impossibilitando a realização de sobreposições – apenas as difer-
entes zonas de adensamento estabelecidas no Plano Diretor de 
Aracaju foram mapeadas. Pode-se aqui, portanto, fazer uma crítica 
à ausência de planos pontuais, não somente para a área em questão, 
mas para áreas estratégicas e de interesse urbanístico de modo 
geral. 

Planejamento Urbano (1.7)
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Fontes básicas: Prefeitura Municipal de Aracaju (2007, 2015);  Plano Diretor de Mobilidade (2015); Longo, Marlon Rubio 
(2015).
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LEGENDA:

ESTAÇÃO PREVISTA - ÁREA OCUPADA

BARREIRA

CONEXÃO POSSÍVEL

PRINCIPAIS CONEXÕES VIÁRIAS

ÁREAS DESATIVADAS OU SEM USO DENTRO DA ÁREA URBANIZADA
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Fontes básicas: Prefeitura Municipal de Aracaju (2007, 2015);  Plano Diretor de Mobilidade (2015); Longo, Marlon Rubio 
(2015).

ESCALA GRÁFICA: ÁREAS DE REFERÊNCIA

ZONA PRIMÁRIA: 250m
ZONA SECUNDÁRIA: 500m
ZONA TERCIÁRIA: 800m

 Essa categoria evidencia as poucas áreas não ocupadas ou 
desativadas existentes. Dentre elas, destaca-se o terreno ocioso da 
antiga estação ferroviária – que hoje representa uma barreira, prin-
cipalmente para pedestres e ciclistas. Considerando-se a futura 
estação intermodal proposta, foram demarcadas as possíveis 
conexões a serem realizadas. Como não há, na área em questão, 
grande quantidade de terrenos ociosos e alguns já foram incluídos 
na categoria anterior, foram realizadas apenas duas alterações no 
perímetro da zona terciária para a inclusão de terrenos no quadrante 
sudoeste. 

Planejamento Urbano (1.8)
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ESTAÇÃO PREVISTA - ÁREA OCUPADA

ÁREAS DE REFERÊNCIA

ZONA PRIMÁRIA: 250m

ZONA SECUNDÁRIA: 500m

ZONA TERCIÁRIA: 800m

LEGENDA:

 Comparando-se aos raios iniciais, os perímetros das três 
zonas sofreram expansões significativas. Nota-se distorções mais 
acentuadas nos perímetros das zonas secundária e terciária, princi-
palmente ao sul da estação, onde estão localizados equipamentos 
urbanos importantes. Ao contrário, na porção norte, o perímetro da 
zona terciária foi, em parte, reduzido, em virtude do limite bem 
demarcado do 28º BC.
 

Peças Urbanas (1.9)
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Fontes básicas: Prefeitura Municipal de Aracaju (2007, 2015);  Plano Diretor de Mobilidade (2015); Longo, Marlon Rubio 
(2015).
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A partir da aplicação da metodologia adotada, pôde-se perceber na prática 

a necessidade da análise em escala local de pontos estratégicos da cidade, os quais 

devem receber atenção especial dos planos urbanísticos dada a sua influência em escala 

metropolitana. A análise de cada categoria separadamente facilita a percepção dos principais 

pontos a serem considerados para a realização de intervenções na área em análise, ao mesmo 

tempo em que as distorções dos perímetros das zonas – realizadas de forma gradativa a 

partir da análise de cada categoria – resultam em um desenho único, produto da análise 

conjunta das categorias. Este desenho é, portanto, capaz de subsidiar projetos urbanos de 

maneira muito mais assertiva, potencializando a influência do hub de mobilidade na escala 

da metrópole.
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Ao longo do trabalho foi ressaltada a necessidade de uma análise sistêmica da metrópole contemporânea, na tentativa de relacionar as escalas local e metro-

politana a partir de pontos identificados como estratégicos para a rede de mobilidade. Buscou-se demonstrar que o vínculo entre os planos de mobilidade e 

urbanização depende fundamentalmente da implantação de uma rede de transportes pensada em consonância à visão futura de cidade. Embora o Plano Diretor 

de Mobilidade de Aracaju (2015) represente um progresso para o planejamento da mobilidade na cidade e contenha diretrizes interessantes, estas continuam, 

em sua grande maioria, a serem apresentadas de maneira genérica e superficial, verificando-se a ausência da necessária relação entre análise e projeto urbano. 

Desenvolvida paralelamente à identificação de áreas privilegiadas para intervenção, as diretrizes de implantação de VLT propostas para Aracaju são defendidas 

principalmente em decorrência da eficácia do sistema enquanto ferramenta de planejamento, indutor de transformações urbanas e promotor da intermodalidade, 

vindo a calhar com a premissa contemporânea de análise sistêmica do território. Por fim, ressalta-se a importância da análise metodológica em escala local 

realizada na Área 1, que obteve como resultado a delimitação de peças urbanas e corresponde ao ponto chave deste trabalho, uma vez que as peças delimitadas 

representam a materialização dos diversos conceitos debatidos nos capítulos teóricos de forma ampla, passando a ganhar, a partir da metodologia aplicada, 

contornos específicos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Apêndice A - Corredores do Projeto de Sistema de BRT para Aracaju.
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Apêndice A - Corredores do Projeto de Sistema de BRT para Aracaju.

Fonte: Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), modificado pela autora. 
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Anexo A – População por bairro – Aracaju, 2000. Anexo B – Princípios, diretrizes, objetivos, ações estratégicas e instrumentos.

Fonte: Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju, 2015. 

Fonte: Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju, 2015.
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Anexo C – Ciclovias Existentes – Aracaju.

Fonte: SMTT apud Plano Diretor de Mobilidade de Aracaju, 2015. 
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