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Mobilidade Ativa no Brasil
A pé, bicicleta, patins, patinete, skate, corrida,... 

De norte a sul do país.



Belém (PA)



Vantagens da Bicicleta

1) Agilidade

2) Praticidade

3) Economia



Mas nem tudo são flores...



Ciclovias desconectadas e bloqueadas



Calçadas destruídas ou inexistentes.



Cenário no DF
Vias expressas, alta dependência do automóvel e infraestrutura precária para pedestres e ciclistas 

Eixão Eixo Monumental



Que tipo de cidade se quer?



Cidade Parque ou Cidade Parking?

Esplanada dos Ministérios





APETITE POR ESPAÇOS
JANE JACOBS – MORTE E VIDA DE GRANDES CIDADES

“A erosão das cidades pelos automóveis provoca uma série de consequências tão conhecidas que nem é necessário 
descrevê-las. A erosão ocorre como se fossem garfadas – primeiro, em pequenas porções, depois uma grande 

garfada. Por causa do congestionamento de veículos, alarga-se uma rua aqui, outra é retificada ali, uma avenida 
larga é transformada em via de mão única, instalam-se sistemas de sincronização de semáforos para o trânsito fluir 
rápido, duplicam-se pontes quando sua capacidade se esgota, abre-se uma via expressa acolá e por fim uma malha 

de vias expressas. Cada vez mais solo vira estacionamento, para acomodar um número sempre crescente de 
automóveis quando eles não estão sendo usados.”



Linhas Verdes?



2010 2011 2019

EPTG – “Linha Verde”



EPIG

Proposta do GDF: Viaduto para escoar a frota motorizada 
do Sudoeste pelo Parque da Cidade.

Estudo (I)Mobilidade na EPIG: 
https://www.mobilize.org.br/estudos/326/brasilia-i-mobilidade-na-epig--

estrada-parque-industrias-graficas.html

https://www.mobilize.org.br/estudos/326/brasilia-i-mobilidade-na-epig--estrada-parque-industrias-graficas.html


GDF: “A maior obra de mobilidade na história de Brasília.” 
Custo inicial: R$ 207 milhões.

TTN – “Terrível Trevo Norte”



Imobilidade no final da Asa Norte – TTN: https://www.youtube.com/watch?v=PcT7LlbNCZI
Animação - A Ilha: https://www.youtube.com/watch?v=oQjX19ZPbDY

https://www.youtube.com/watch?v=PcT7LlbNCZI
https://www.youtube.com/watch?v=oQjX19ZPbDY


Linhas Verdes de verdade



Amsterdã (Holanda)



Amsterdã: mais de 30% dos deslocamentos feitos de bicicleta.



Tendência moderna - mobilidade ativa



Linha Verde
Redistribuir o espaço de forma justa







Vídeo – Como os holandeses conquistaram suas ciclovias
https://www.youtube.com/watch?v=BqhZMh6dQNM

https://www.youtube.com/watch?v=BqhZMh6dQNM


Linha Verde
Integrar Modos Ativos ao Transporte Coletivo



Mauá (SP)

Amsterdã 
(Holanda)

São Paulo 
(SP)



Rodoviária do Plano Piloto

https://www.youtube.com/watch?v=H-fu1dUTaBQ - De bicicleta na rodoviária do Plano Piloto

https://www.youtube.com/watch?v=H-fu1dUTaBQ


Algumas referências – novo modelo de cidade



https://brasiliaparapessoas.wordpress.com/queixas-da-imobilidade/

Queixas da Imobilidade
Dar maior repercussão às reclamações publicadas em jornais e redes sociais

https://brasiliaparapessoas.wordpress.com/queixas-da-imobilidade/


Dê espaço e as Pessoas aparecem! 



2019 2018

Plataforma Superior da Rodoviária



DEMANDA REDUZIDA / MENOS TRÁFEGO
JEFF SPECK – CIDADE CAMINHÁVEL

“Se mais e melhores rodovias significam mais tráfego, será que a lógica inversa funciona? A última virada na 
história da demanda induzida poderia ser chamada de demanda reduzida, que parece ser o que acontece quando 
artérias “vitais” são removidas das cidades. O tráfego vai embora.”

2 exemplos nos EUA: 
- West Side Highway, Nova York (1973)
- Embarcadero Freeway, São Francisco (1989) 

“Em ambos os casos, ao contrário dos avisos apocalípticos dos engenheiros de tráfego, a maior parte dos trajetos de 
automóvel simplesmente desapareceu. Não reapareceram em outros lugares, entupindo as ruas; as pessoas apenas 
encontraram outras formas de se deslocar, ou se sentiram menos compelidas a serem móveis. A Embarcadero foi 
substituída por um belo bulevar, cujos lindos bondinhos transportam, na verdade, mais passageiros por dia do que a 
via expressa levava”. 



Caminhada, olhar crítico e empatia

Vídeo - Pateta no Trânsito:  
https://www.youtube.com/watch?v=-1TNHmLcEns

https://www.youtube.com/watch?v=-1TNHmLcEns


- Infraestrutura de Qualidade - ciclovias, calçadas, travessias

- Moderação de tráfego (medidas de acalmamento)

- Integração dos modos ativos e coletivos de transporte

- Restrição ao uso do carro - estacionamento pago, pedágio urbano,...  

PROPOSTAS



- Redução e controle do limite de velocidade

- Reverter a lógica rodoviarista → lógica humanizada  



As cidades devem se adaptar às opções saudáveis.



Projetar a cidade para as Pessoas
Levar em consideração o mais vulnerável

Uma cidade caminhável é boa para Todos!



Benefícios da Cidade Caminhável e Ciclável

- Amplo Acesso à Cidade

- Uso racional do espaço urbano

- Qualidade de Vida (menos pistas e estacionamentos, 
mais praças e áreas de convivência)

- Saúde (20% da população obesa, 56% com excesso de peso)

- Economia e Turismo



CALÇADAS DO BRASIL – 2019
Campanha do Mobilize

https://www.mobilize.org.br/campanhas/calcadas-do-brasil-2019/

https://www.mobilize.org.br/campanhas/calcadas-do-brasil-2019/


Por uma mobilidade saudável!
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