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Pretendia ao aceitar convite para discorrer sobre o tema Segurança no Trânsito, expor
experiências pessoais e, em contrapartida, conhecer a pretensão e possibilidades do Fórum Desenvolve
Londrina. De origem do Norte do Paraná essa região não me é desconhecida. Mesmo porque atuei como
responsável pelo órgão executivo de trânsito na vizinha cidade de Maringá. O conhecimento de
particularidades regionais certamente poderia facilitar essa troca de experiências.

Já nos contatos preliminares pude perceber a seriedade e competência com que eram conduzidas
as tratativas do que agradavelmente denominavam de movimento. Até porque antecedentes meus me
conduziam a associar positivamente este movimento para o Trânsito instalado na Universidade de Brasília,
quando da minha gestão frente ao DETRAN/DF. Naquela oportunidade Brasília vivenciou o que tenho
denominado um fenômeno social, que foi a PAZ no TRÂNSITO. Entre tantos feitos, de então, ficou como
exemplo para o nosso imenso país, o respeito ao pedestre na sua faixa de segurança. E tão significativo
quanto, foi a redução em torno de 50% no número de mortes em consequência de acidentes de trânsito,
nesses quatro anos.

Não haveria como deixar de associar ao Fórum da Capital esse instalado em Londrina. Embora mais
abrangente este não é menos importante. Naquele do Distrito Federal nasceram sugestões de ações que
contribuíram decisivamente para o sucesso da Campanha Paz no Trânsito. A Faixa de pedestre foi uma
delas. Neste percebi a organização e solidez nascidas da competência de seus participantes.

Com essa prazerosa associação pudemos conhecer a importância, extensão e possibilidades do
Fórum Desenvolve Londrina. Ora dissecando um tema que, certamente, sem nenhum exagero, atinge
todos os habitantes da cidade.

Também, sem nenhum exagero, inferimos que o objeto, tema do ano de 2009, revela a alma de
uma cidade. Ele dá visibilidade para seus habitantes e para quem a visita. Sempre servirá de pronto como
ponto de comparação, seja ela com outras realidades ou com suas próprias mazelas.

Os números correlacionados são mais que reveladores, são estarrecedores. Seja quando se falam
nos bilhões gastos com os acidentes, seja pelos altíssimos e inaceitáveis números de mortos e feridos,
colocando os brasileiros como um dos campeões mundiais em violência no trânsito. E quando se trata dos
óbitos, as estatísticas são inconfiáveis. Portanto, não servem efetivamente como um indicador crível. O
DETRAN/PR trata os dados colhidos pela Polícia Militar, que registram somente as ocorrências fatais no
momento e local do acidente. Esses números dobram e por vezes triplicam se adotada metodologia
adequada, ou seja, da ABNT, DENATRAN e internacional. Se corretos deveriam cuidar para que se
considerem óbitos em acidentes de trânsito os feridos que viessem a falecer dentro dos 30 dias seguintes à
ocorrência. Por isso, em se tratando de parâmetro basilar para o Fórum Desenvolve Londrina, que tem
esses números como indicadores, seria de extrema importância que tal inconsistência fosse levada em
consideração.

Enfim, alegra-me conhecer que instituições como o Fórum Desenvolve Londrina podem
possibilitar à cidade alternativa inteligente para contrapor e/ou somar-se ao Poder Público constituído, na
busca do desenvolvimento e melhoria da cidade. Estão ao alcance da sociedade frutos que poucas cidades
podem ter. Eu consigo imaginar Londrina, numa visão de futuro, com um trânsito mais humano e
ordenado sendo orgulho para seus habitantes. E esse é o segredo: aspirar e acreditar no melhor!

Analista e consultor de trânsito
Luis Riogi Miura

PREFÁCIO: LUIS RIOGI MIURA
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APRESENTAÇÃO

Criado em 2005, o
, é o resultado da união de entidades e cidadãos

com o objetivo de, conjuntamente, examinar soluções comunitárias, refletindo a crença compartilhada na
importância da participação da população para edificar uma sociedade mais justa e humana.

Sua estratégia é estimular a participação da população do município na discussão e solução dos
problemas da comunidade, através de um ambiente de parceria e cooperação, de forma sistemática, para
melhorar as condições que proporcionam a dinamização do desenvolvimento econômico e social.

Para cumprir esta estratégia o Fórum Desenvolve Londrina se utiliza de dois mecanismos:

A) Publicação e distribuição anual do Manual de Indicadores de Desenvolvimento que apresenta
os principais indicadores de monitoramento do desenvolvimento do município de Londrina, em suas
diversas áreas de atividades.

B) Realização anual do Estudo dos Indicadores, onde um tema ou indicador é escolhido para que o
conhecimento sobre o mesmo possa ser aprofundado e suas características, limitações e potencialidades
sejam mais bem compreendidas por todos os participantes.

Ao final, esse trabalho dá origem a um documento que é distribuído e divulgado para toda
sociedade civil organizada e para o setor público, tornando o problema e também as possíveis soluções
conhecidas de todos.

Fórum Permanente de Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento
Sustentável de Londrina (Fórum Desenvolve Londrina)

O Fórum é uma organização civil não partidária que reúne cidadãos

de diversas áreas em um diálogo aberto.

"O Estudo constitui-se em um importante instrumento de planejamento para Londrina,

disseminando o conhecimento sobre os problemas entre uma parcela significativa da população,

incentivando o debate sobre as possíveis soluções e gerando o necessário impulso no sentido de se

superar os entraves ao desenvolvimento. Essa iniciativa, portanto, é uma das mais importantes

contribuições que o Fórum pode oferecer à comunidade onde se insere".

VISÃO DE FUTURO PARA CIDADE DE LONDRINA

Uma comunidade ativa e articulada, construindo uma cidade humana, segura e saudável,
tecnologicamente avançada, integrada à região Norte do Paraná e globalmente conectada, com uma
economia diversificada e dinâmica, promovendo o equilíbrio social, cultural e ambiental.
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PAPEL DO FÓRUM

A MOBILIDADE URBANA EM LONDRINA

•

•

•

•

•

•

•

Prospectar o futuro.

Promover o processo permanente de planejamento estratégico integrado e participativo.

Criar e manter um ambiente favorável para o desenvolvimento.

Identificar e integrar os projetos estratégicos existentes na comunidade.

Aglutinar e articular as entidades, promovendo ações para o desenvolvimento de Londrina e

região.

Propor, influenciar, promover e apoiar políticas e iniciativas públicas e privadas de

desenvolvimento sustentável.

Realizar acompanhamento e avaliação permanente de projetos e ações.

Ser o guardião da visão de futuro de Londrina.

•

Em sequência aos estudos realizados em 2007, que versou sobre , e que
em 2008 abordou o , o Fórum optou neste ano pelo tema

.

Este tema, em termos do Caderno de Indicadores, editado anualmente pelo Fórum, se baseia
nos índices denominados “Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Trânsito” e “Coeficiente de
Danos Pessoais por Acidentes de Trânsito” . Dentre os desafios que envolvem o trânsito de Londrina,
figuram o tráfego crescente e a acessibilidade em nossa cidade, ou seja, trataremos dos problemas de
mobilidade urbana e suas implicações. É importante salientar que os indicadores, objetos do estudo,
fazem parte do conjunto de índices que pretende, na metodologia utilizada pelo Fórum, acompanhar a
evolução de Londrina em direção ao aspecto da Missão evidenciado pela frase “...uma cidade humana,
segura e saudável”.

Ao enfocar este tema, o Fórum promoveu a realização de 15 palestras que abordaram os mais
diversos aspectos relacionados à mobilidade urbana: planejamento urbano e de tráfego, mobilidade
das pessoas, comportamento dos usuários, recursos tecnológicos, transporte público, gestão eficiente
de tráfego, envolvimento da comunidade etc.. A partir das palestras, os membros da entidade, com
base nas abordagens e em suas respectivas experiências, conhecimento e percepções, passaram a
indicar as causas dos problemas que ocorrem em Londrina nessa área, bem como formular propostas
de solução para os mesmos.

Educação Fundamental
Desenvolvimento Empresarial Mobilidade

Urbana



Fórum Desenvolve Londrina

Temos consciência, entretanto, que vivemos e atuamos em uma sociedade organizada de forma
sistêmica, sendo praticamente impossível separar os assuntos sem que eles estejam inter-relacionados.
Todos os aspectos estudados são, ao mesmo tempo, causas e soluções de diversos problemas das mais variadas
áreas. Atualmente é impossível separa temas como, por exemplo: educação, meio-ambiente, crescimento
empresarial, saúde, etc...

O que se apresenta, portanto, como produto final de trabalho realizado ao longo de um ano, não são

as opiniões dos palestrantes, mas sim as percepções dos membros do Fórum sobre o tema, cada um

utilizando para isso seu conhecimento pessoal e sua própria visão de mundo. O que se tem, assim, é o

consenso sinérgico de um grupo diversificado de pessoas que se dispôs a dedicar parcela significativa de seu

tempo no sentido de contribuir para o desenvolvimento de Londrina e para a ampliação de sua qualidade de

vida, objetivo maior do Fórum.

8
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INTRODUÇÃO

ESCOLHA DO INDICADOR A SER ESTUDADO

CONHECIMENTO DO PROBLEMA

Este estudo enfoca os indicadores Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Trânsito e
Coeficiente de Danos Pessoais por Acidentes de Trânsito, selecionados do conjunto de Indicadores de
Desenvolvimento organizado pelo Fórum Desenvolve Londrina.

Trata-se, portanto, da continuidade do trabalho de levantamento e publicação de indicadores, que
é realizado anualmente e aborda os diversos aspectos da qualidade de vida no município.

Este tipo de trabalho tem com pressuposto metodológico o aprofundamento do grau de
conhecimento sobre o tema escolhido por parte da comunidade, de forma a se conhecer as causas do nível
apresentado pelo(s) indicador(es) e, a partir do conhecimento dessas causas, reunir um conjunto de
possíveis soluções que são propostas ao final do estudo.

Após o lançamento do Manual de Indicadores de 2008, foram escolhidos pelo Fórum os
indicadores referentes à Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Trânsito e Coeficiente de Danos
Pessoais por Acidentes de Trânsito, com o objetivo de se proceder a uma análise mais aprofundada.
Dentro da metodologia utilizada, a escolha do indicador leva em conta, basicamente, três fatores:

A partir da escolha dos indicadores, seguindo a metodologia de trabalho utilizada pelo Fórum, foi
necessário que todos os seus membros ampliassem o seu conhecimento sobre o tema e que houvesse no
grupo certo nivelamento, possibilitando assim um debate mais consistente que viabilizasse a contribuição
de todos na busca das possíveis soluções para a resolução dos problemas identificados.

É importante destacar que, dada a salutar heterogeneidade do grupo que constitui o Fórum,
poucos participantes são especialistas no tema representado pelos indicadores selecionados. Essa grande
diversidade de formações e experiências do grupo, no entanto, torna-se uma vantagem no processo de
discussão, pois permite que visões as mais distintas sejam levas ao debate, enriquecendo sobremaneira o
processo de busca de soluções para os problemas levantados.

O processo escolhido para melhorar o nível de conhecimento do grupo sobre o tema foi o da
realização de palestras com pessoas da comunidade e de outros municípios, alem de especialistas que
puderem aportar conhecimento e experiência sobre o assunto.

•

•

•

O indicador deve ser considerado pelo Fórum como o de grande impacto para a comunidade.

Deve existir uma alternância entre temas econômicos e sociais.

O indicador não deve ter sido estudado anteriormente pelo Fórum.
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PALESTRAS

Durante todo o processo de aprofundamento e debate do tema foram realizas quinze palestras,
envolvendo dezenove gestores, profissionais ou especialistas envolvidos com a temática Trânsito /
Mobilidade Urbana.

Inicialmente foi feita uma lista com possíveis participantes, sempre tendo em vista a importância
da presença de tanto de especialistas no assunto como de autoridades municipais e estaduais
responsáveis pela gestão desse setor. Por outro lado, não se pretendeu que a lista organizada fosse muito
rígida, havendo sempre a possibilidade de novas indicações por parte dos membros do Fórum durante o
decorrer do processo, na medida em que fosse sentida a necessidade de se buscar alguma informação
especifica ou fosse identificada uma experiência que pudesse servir de referência ao trabalho.

Também é importante destacar que não existe um número ideal de palestras. O que se percebeu
pelos dois estudos realizados pelo Fórum e da experiência de outras cidades, que se utilizam da mesma
metodologia, é que, em dado momento, depois de um determinado número de encontros, 70% a 80% das
causas e soluções identificadas pelos membros do Fórum passavam a se repetir ao final das palestras.

Para se obter o máximo retorno desse processo, tanto do ponto de vista da ampliação do
conhecimento por parte dos membros do Fórum, como na identificação de problemas e geração de
propostas de solução, esses eventos foram organizados seguindo a metodologia a seguir descrita:

O princípio básico é que as palestras deviam ser uma oportunidade de busca de conhecimento. Os
participantes se comprometeram a não questionar a opinião do palestrante convidado sobre o assunto, a
não ser para a obtenção de esclarecimentos adicionais. Não ocorreu, portanto, qualquer julgamento ou
questionamento por parte dos integrantes do Fórum sobre atitudes e ações dos palestrantes ou avaliações
quanto à qualidade das ações e atividades realizadas.

Esse enfoque foi discutido entre os membros do Fórum antes das palestras e todos entenderam a
importância desses momentos como oportunidade de agregar informações e conhecimento ao grupo.

O Fórum fez convites formais, por escrito, aos palestrantes selecionados,
mencionando o indicador estudado e as duas perguntas que seriam abordadas na palestra. Junto ao
convite foi enviado um exemplar do Manual de Indicadores de Desenvolvimento do Município de
Londrina, elaborado pelo Fórum, para que os convidados tivessem conhecimento antecipado do contexto
das palestras. Além desse Manual ou Caderno de Indicadores, foi fornecido aos palestrantes um exemplar
do Estudo sobre Educação Fundamental, realizado durante o ano de 2007, e um exemplar do Estudo sobre
Desenvolvimento Empresarial, realizado no ano de 2008, para proporcionar aos convidados uma visão do
tipo de produto final que se pretendia obter.

Postura dos participantes do Fórum

Desenvolvimento das Palestras

Convite aos palestrantes:
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Clareza das idéias:

Organizações temáticas das idéias:

• Lançamento do Estudo:

• Ciclo de reuniões ou palestras:

Distribuição do Material:

Publicação no site:

O grupo analisou se as anotações de causas e soluções, colocadas nos painéis durante o
processamento e discussão das mesmas, seriam de fácil entendimento tanto pelos participantes como
pelos futuros leitores do Estudo, ou seja, a comunidade local e outros possíveis interessados.

As idéias que se referiam a um mesmo assunto, dentro do tema geral
do Estudo, foram organizadas em temas segundo sua similaridade, criando-se tópicos específicos para
facilidade da análise.

No item Causas e Soluções deste documento são apresentadas de forma organizada as idéias
surgidas durante esse processo, sendo todas disponibilizadas aos interessados no site do Fórum
Desenvolve Londrina (www.forumdesenvolvelondrina.org).

Por melhor que possa ter sido o processo de geração de propostas neste tipo de estudo, de nada
valeria sem o passo essencial que é o de sua divulgação. Os resultados serão melhores e maiores quanto
maior for a divulgação, isto é, quanto maior for o número de pessoas da comunidade que tiver acesso ao
material produzido pelo Fórum.

O Fórum segue um plano de divulgação para este estudo conforme descrito abaixo:

Realizar um evento/reunião com representantes da sociedade,
entidades, ou seja: igrejas, clubes de serviço, associações, sindicatos, escolas, Prefeitura,
Câmara Municipal, etc...

a serem realizadas nas entidades ou instituições acima
mencionadas para ampliar a divulgação do material.

• entregar o material para entidades públicas e privadas, meios de
comunicação, lideranças políticas e empresariais, etc...

• o estudo é publicado no site www.forumdesenvolvelondrina.org onde
poderá ser obtido por download por todos os interessados. Além deste estudo, todo o material
original produzido e cópias das palestras estarão disponíveis no mesmo site.

DIVULGAÇÃO DO ESTUDO

NNNNNNN

NNNNNNN

NNNNNNN

NNNNNNN

NNNNNNN

NNNNNNN



MOBILIDADE HUMANA
SEGURANÇA, L IBERDADE E EDUC AÇÃO NO TRÂNSITO

Objetivo do estudo

M O B I L I D A D E
S U S T E N T Á V E L

m
obilidade promotora da econom

ia



14

OBJETIVO DO ESTUDO

Oferecer à sociedade e, em especial, às autoridades públicas, profissionais e entidades ligadas ao
trânsito e principalmente à mobilidade urbana (sistema de transporte integrado, transporte coletivo e
particular, vias públicas, calçadas, sinalização, eixos de estruturação viária da cidade e metropolitano,
compatibilização com preservação ambiental, abastecimento e distribuição de bens, ocupação e
utilização do solo urbano, etc.), uma visão critica. Essa visão, produto de metodologia e processo
pragmáticos, aplicados com sucesso em várias comunidades ao redor do mundo, onde cidadãos,
profissionais das mais diversas atividades e pensamentos, concluem em consenso e apontam
recomendações, consubstanciadas neste documento, cujo objetivo é contribuir para o alcance de padrões
de qualidade de vida em nossa comunidade, compatíveis com a nossa visão de futuro.

A importância das cidades como espaço vital para o ser humano vem crescendo. Mais da metade
da humanidade vive hoje em cidades, as quais constituem o motor do desenvolvimento econômico e
social. É nelas que se percebem, com especial nitidez, os desafios ecológicos e sociais do século XXI. Entre
eles, figuram o tráfego crescente e os problemas de acessibilidade em nossas cidades.

Tem sido comum em nossa cidade congestionamentos, cenas explícitas de estresse, conflitos
entre motoristas e pedestres, acidentes de trânsito e grandes prejuízos econômicos e sócio-ambientais.

O desafio imediato para uma metrópole como Londrina é fazer com que, por exemplo, as
mercadorias produzidas encontrem o destino desejado, que contratos e documentos importantes sejam
entregues aos clientes no tempo adequado, e que, além disso, os trabalhadores possam chegar ao local de
trabalho, as crianças possam chegar à escola, os jovens à faculdade, e que as coisas aconteçam de forma
ordenada e fluente.

Esse material não se propõe a ser conclusivo, pois sabemos que existem muitas outras causas e
soluções associadas à mobilidade, que esperamos venham a ser colocadas nos debates que pretendemos
possam ocorrer a partir deste estudo. A proposta é, justamente, ao colocar luz sobre o assunto e despertar
seu debate, promover não só a implantação das soluções apontadas, mas também o surgimento de outras
idéias inovadoras. É por isso que esta discussão, iniciada no âmbito do Fórum, deve ser disseminada para
todos os grupos sociais atuantes, entidades públicas municipais, estaduais e federais, e entidades
privadas, tornando-se uma base da construção de planos e projetos indutores do desenvolvimento
urbano no município de Londrina.

Portanto, mãos à obra Londrina!
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LONDRINA: MOBILIDADE URBANA E ACIDENTES DE TRÂNSITO EM NÚMEROS

No sentido de atingir seu objetivo de, neste estudo, analisar os problemas que afetam a
mobilidade urbana e, principalmente, influenciam a ocorrência de acidentes de trânsito, o Fórum
Desenvolve Londrina considera importante organizar e analisar um conjunto fidedigno de dados e
informações que, minimamente, retratem a evolução recente e a situação atual no município.

Se, por um lado, existe a possibilidade de se elaborar um diagnóstico numérico abrangente e
detalhado, por outro, as fontes de dados nem sempre são atualizadas e consistentes. Assim, optou-se por
inserir neste documento apenas alguns dados gerais sobre a ocorrência de acidentes de trânsito e o
panorama dos transportes coletivos em Londrina, privilegiando sempre fontes que pudessem ser
consideradas confiáveis e atualizadas. No aspecto numérico, bem como em todo o documento, não houve
a preocupação de se buscar relevância ou profundidade estritamente acadêmica. O que se espera é
contextualizar o problema da mobilidade urbana e dos acidentes de trânsito, sempre tendo como base as
percepções dos membros do Fórum Desenvolve Londrina. Assim, a escolha dos dados a seguir oferecidos
ao leitor reflete essas percepções sobre quais informações seriam relevantes dentro do universo dos
dados mais confiáveis disponíveis.

Tabela 1 - Ocorrência de acidentes de trânsito em Londrina e consequências pessoais para os
envolvidos, período 2000 a 2008

Fonte: Fórum Desenvolve Londrina a partir de dados básicos da Polícia Militar do Estado do Paraná – CIATRAN – Londrina

Ano

Acidentes Feridos Mortos

Total Total Total
Por 100 mil

habitantes

Por 100 mil

habitantes

Por 100 mil

habitantes

2000

2004

2008

5.797

6.336

6.190

1.297

1.318

1.225

2.559

2.845

3.213

572

592

636

66

72

65

14,76

14,97

12,87
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Tabela 2 - Tipologia das vítimas envolvidas em acidentes de trânsito em Londrina, ano de 2008

Tipologia Número Porcentagem (%)

Motos e ciclomotores

Automóveis e caminhonetes

Pedestres

Bicicletas

Ônibus

Caminhões

Outros

TOTAL

2.040

723

313

152

33

10

07

3.278

62,23

22,06

9,55

4,64

1,01

0,30

0,21

100,00

Fonte: Fórum Desenvolve Londrina a partir de dados básicos da Polícia Militar do Estado do Paraná – CIATRAN – Londrina

Gráfico referente a tabela 2
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Tabela 3 - Ocorrência de acidentes de trânsito em Londrina, de acordo com o horário e dias da
semana, no ano de 2008

Tabela 4 - Principais causas dos acidentes de trânsito em Londrina, 2007 e 2008

Período do
dia (horas)

Segunda a quinta Sexta a domingo Semana toda

Média diária Média diária Média diária% % %

00:00 as 06:00

06:00 as 12:00

12:00 as 18:00

18:00 as 00:00

TOTAL

31,8

270,2

372

251,5

925,5

3,44

29,20

40,19

27,17

100,00

101,0

182,7

290,3

255,3

829,3

12,18

22,03

35,01

30,78

100,00

61,4

232,7

337,0

253,1

884,3

6,94

26,31

38,11

28,62

100,00

Fonte: Fórum Desenvolve Londrina a partir de dados básicos da Polícia Militar do Estado do Paraná – CIATRAN Londrina

Fonte: Fórum Desenvolve Londrina a partir de dados básicos da Polícia Militar do Estado do Paraná – CIATRAN Londrina

Avanço de preferencial

Não manter distância correta

Falta de atenção

Avanço de semáforo

Outras

TOTAL

1.601

1.444

1.118

187

1.546

5.896

27,15

24,49

18,96

3,17

26,23

100,00

1.732

1.526

1.278

308

1.346

6.190

27,98

24,65

20,65

4,98

21,74

100,00

Causas

2007 2008

Número                         % Número                       %
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Principais causas dos acidentes de trânsito em Londrina em 2008

Tabela 5 – Frota de veículos de Londrina, 2008/2009

Automóveis

Caminhões

Caminhonetes

Motos e similares

Ônibus e micro-ônibus

Reboques e semi-reboques

Outros

TOTAL

144.049

9.123

23.331

53.347

2.175

5.456

605

238.086

153.890

9.614

25.293

59.066

2.331

5.881

911

256.938

6,83

5,38

8,41

10,72

7,17

7,79

50,58

7,94

Tipo de veículo                                       Março de 2008              Maio de 2009               Evolução (%)

Fonte: Fórum Desenvolve Londrina a partir de dados básicos do DETRAN Paraná
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Tabela 6 – Comparativo entre a frota de veículos de Londrina e a de alguns outros municípios do
Paraná – Maio/2009

Distribuição mundial de mortalidade por causas não naturais

Curitiba

Maringá

Foz do Iguaçu

Ponta Grossa

Cascavel

Londrina

1.116.018

210.178

105.926

123.936

139.183

256.986

1.815.215

335.511

325.137

314.681

296.254

510.707

603

626

326

394

470

503

Município                                          Nº de veículos               Nº de habitantes
Veículos por mil
habitantes

Fonte: Fórum Desenvolve Londrina a partir de dados básicos do IBGE (população estimada em julho/2009) e DETRAN Paraná.

Fonte: Traduzido de Peden M. et al. World report  on road traffic injury prevention. Geneva. World Health Organization, 2004.



Tabela 7 – Informações importantes sobre o Transporte Coletivo em Londrina, 2009

Tabela 8 – Evolução operacional do Transporte Coletivo em Londrina, 2005/2008
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Frota de ônibus

Média de idade dos veículos

Percentagem de veículos adaptados a pessoas com deficiência

370 veículos

3,9 anos

50%

Informação Dados numéricos

Fonte: Fórum Desenvolve Londrina a partir de dados básicos da CMTU – Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização da

Prefeitura de Londrina

Passageiros transportados (em mil)

Quilômentros rodados (em mil)

3.825

1.908

3.928

1.927

3.963

1.986

4.168

2.013

Informação 2005                 2006                  2007                  2008

Fonte: Fórum Desenvolve Londrina a partir de dados básicos da CMTU – Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização

da Prefeitura de Londrina
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Tabela 9 – Caracterização Temporal da Demanda: horários de pico de passageiros no sistema de
Transportes Coletivos de Londrina

110%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Hora     1,15     2,45      4,15     5,45     7,15     8,84     10,15   11,45   13,15    14,45    16,15   17,45   19,15   20,45   22,15

DEMANDA

Fonte: CMTU – Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização da Prefeitura de Londrina



O PROBLEMA DO TRÂNSITO

No mundo:

No Brasil:

Mais de 1 milhão de vidas perdidas por ano

35mil vidas perdidas por ano

Ocupação de mais de 50% dos leitos hospitalares

Custo de R$22 bilhões em acidentes nas rodovias e R$5,6 bilhões em acidentes em áreas urbanas

Fonte: Palestra Lúcia Maria Brandão – Fórum Desenvolve Londrina - 04/06/2009
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RELAÇÃO DOS PALESTRANTES

Junker de Assis Grassiotto

Cristiane Biazzono Dutra

Major Sérgio Dalbem

Mário Stamm Junior

Silvia Galvão de Souza Cervantes

Wilson Santos de Jesus

Daniel Martins

Gildalmo Mendonça

Tenente Ricardo Eguedes

Lícia Teodoro de Faria

Julieta Arsênio

Major Anderson Cortez

Luís Riogi Miura

Josy Tâmara Kutschenko

Lúcia Maria Brandão

Sargento Marcos Joel Pagnan

Sargento Laerte Bruner

Werner Kraus Junior

– Engenheiro Civil, Dr.  Presidente do IPPUL (Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Londrina) – 05/03/2009

– Engenheira Civil, MS, Gerente de Trânsito do IPPUL (Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Londrina) – 05/03/2009

- Diretor de Trânsito da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização ) –

12/03/2009

- Engenheiro Civil, Professor Dr. da UEL (Universidade Estadual de Londrina) – 23/03/2009

- Engenheira Elétrica, Professora Drª da UEL (Universidade Estadual de
Londrina) – 23/03/2009

– Diretor de Transportes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) –

02/04/2009

– Gerente de Operações da TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina) – 09/04/2009

– Diretor da TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina) – 09/04/2009

- Comandante da CIATRAN – Londrina, da Polícia Militar do Estado do Paraná–

16/04/2009

-  Coordenadora da Escola de Trânsito de Londrina – 23/04/2009

– Psicóloga, especialista em comportamento no trânsito – 30/04/2009

– Representante do Siate/Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná – 3º
GB/Londrina – 07/05/2009

– Psicólogo e Advogado, Ex-diretor geral de trânsito do Distrito Federal, consultor do Detran/AC,
Detran/MS, Detran/GO, Detran/RN, Detran/PE, Associação Brasileira dos Detrans – 14/05/2009

– Diretora de Centro de Formação de Condutores – 28/05/2009

– Consultora em Engenharia de Trânsito e Transportes – 04/06/2009
Selma Maffei de Andrade – Professora Drª Coordenadora Geral do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva
(NESCO/LONDRINA) da UEL – Universidade Estadual de Londrina – 18/06/2009

– Representante da Polícia Rodoviária – Polícia Militar do Estado do Paraná -
25/06/2009

- Representante da Polícia Rodoviária – Polícia Militar do Estado do Paraná 25/06/2009

– Engenheiro Elétrico, Professor Dr. do Departamento de Automação e Sistemas da UFSC
(Universidade Federal de Santa Catarina) – 09/07/2009
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* Em negrito e com a logo do Fórum estão apontadas as causas prioritárias por tema.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E ESTUDOS

TRANSPORTE COLETIVO: OPERAÇÃO E TARIFAS

Falta investimento em inovações tecnológicas

Falta sistema multimodal de transporte de pessoas.

A tecnologia utilizada nos equipamentos de controle e sinalização de trânsito é antiquada e não permite

sincronização dos semáforos.

Pouco interesse do poder público (Londrina e região) em absorver e implantar os avanços tecnológicos

desenvolvidos pelas instituições de pesquisa em engenharia de tráfego.

Falta de informações sobre fluxo de trânsito, dificultando o planejamento e implantação de controles e de

sistemas inteligentes.

Pouca dedicação à análise dos dados e informações disponíveis, fazendo com que a tomada de decisão e

a elaboração de projetos sejam mal embasadas.

Baixo aproveitamento de análises e estudos sobre acidentes de trânsito, tanto pelos órgãos públicos

como por entidades, associações e profissionais.

Horários de pico de demanda pela manhã e de tarde dificultam o planejamento do transporte coletivo e

promovem o uso de veículos próprios no mesmo período.

O desconforto nos horários de pico se torna um desestímulo à utilização do sistema de transporte

coletivo.

Falta investimento em transporte de massa.

Excessiva utilização de transporte individual em detrimento do transporte coletivo.

Falta sistema informatizado para que o usuário conheça linhas e horários do transporte publico.

Falta criatividade e inovação para melhorar o trânsito e tráfego

Falta de estudo para implantação de controle semafórico de tempo real.

Dados estatísticos esparsos, incompletos e não confiáveis, pela falta de acesso às informações sobre
acidentes de trânsito.
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Não há priorização do sistema de transporte coletivo.

O transporte coletivo de Londrina é tratado como transporte para pobre.

Definições políticas sobre o sistema de transporte coletivo promovem aumentos na tarifa.

Preço único não leva em conta horário e distância percorrida.

Benefícios sociais de transporte coletivo (gratuidades e tarifas reduzidas) bancados pelo usuário e não

pelo orçamento público.

Impunidades dos crimes cometidos no trânsito.

Preocupação com arrecadação da multa e não com educação e orientação.

Falta aparelhamento e estrutura para fiscalização.

Guias rebaixadas em estabelecimentos comerciais acima do permitido.

Pouca fiscalização de trânsito, principalmente depois das 17h00min.

Excesso de velocidade em vias urbanas.

Há circulação de veículos sem condições de trafegar.

Abertura de novos empreendimentos sem previsão de estacionamento.

Falta de vagas de estacionamentos nas vias públicas.

Grande centralização das linhas de transporte coletivo.

A falta de segurança pessoal aumenta o uso de veiculo próprio.

Na gestão do transporte coletivo a questão técnica fica em segundo plano, imperando o interesse político.

Dificuldade de comunicação entre empresas de transporte coletivo e poder público.

Sistema de cobrança de tarifas desatualizado.

Cerca de 35% de população sem condições de pagar as tarifas atuais.

Dificuldade de implantar uma “cesta de tarifas” para redução do custo.

Falta de fiscalização nos horários de pico.

Insuficiência de agentes de fiscalização e manutenção na Prefeitura.

LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÂO
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Estacionamento indevido em pontos de ônibus.

Falta de fiscalização é responsável por acidentes em que álcool e velocidade são as causas.

Baixo efetivo policial dedicado à fiscalização do trânsito.

O sistema de multas é compreensivo com aqueles que cometem infrações.

Falta de exames físicos e psíquicos na obtenção e renovação de carteiras de motoristas.

Pouco efetivo de pessoal fiscalizando as rodovias estaduais.

Falta de divulgação dos projetos existentes.

Falta uma “cartilha” para educar o comportamento do motorista.

A formação dos instrutores de trânsito é falha.

Desvalorização dos profissionais que formam os condutores.

Falta um centro de educação de trânsito para formar instrutores.

COMUNICAÇÃO

FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Falta de trabalho educacional para trânsito nos meios de comunicação.

Falta de propaganda sobre acidentes de trânsito mais incisivas, mostrando eventos reais.

Poucas ações permanentes de mídia sobre o tema, com divulgação restrita à Semana de Trânsito, que

ocorre uma vez por ano.

Campanhas de educação de trânsito pouco criativas, pontuais e sem continuidade, sem publicação de

resultados.

Limitações e falta de comprometimento das auto-escolas na formação dos condutores.

Falta de conhecimento dos condutores em legislação de trânsito.

Falta de uso de recursos tecnológicos como simuladores, recursos áudio visuais e manuais de boas

práticas na formação de condutores.
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AUMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS

ESCOLA DE TRÂNSITO

CULTURA

Cultura equivocada de que o mais forte (caminhões, ônibus, automóveis) prevalece no trânsito.

Falta de consciência coletiva sobre os problemas de trânsito faz com que a Comunidade não se envolva
diretamente nessa questão.

Trânsito centrado no transporte individual.

Indisciplina geral dos usuários e falta de conscientização da população.

Fluxo de veículos concentrado em poucas vias, faltando opções para pontos de grande demanda.

Aumento do número de veículos acima da capacidade viária da cidade.

O conteúdo de Escola de Trânsito é passado apenas uma vez para as 4ª séries do ensino fundamental,

sem continuidade desse processo

Falta divulgação do trabalho e sensibilidade da sociedade.

Falta de uso de equipamentos e softwares nos processos educativos da Escola de Trânsito.

Ocorrência de acidentes, congestionamentos, atrasos nos compromissos com aumento da frota de veículos.

Muitos veículos de outras cidades passando por Londrina para outros destinos.

Aumento do número de motos.

Falta de veiculo motorizado para simulação com as crianças.

Necessidade de aumento de área física e número de professores,há demanda não atendida.

Falta da sensibilidade dos parceiros na estruturação da Escola.

População ainda não entendeu a importância do transporte coletivo.

Carro próprio é visto como status e não como meio de transporte.

Falta de cultura de respeito às leis.

Imensa quantidade e filmes, jogos, vídeos-game que espetacularizam os acidentes de trânsito.
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EDUCAÇÃO

SEGURANÇA DO PEDESTRE

RECURSOS HUMANOS E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL

Falta de educação no trânsito (fila dupla, motociclistas que desrespeitam, ciclistas “carona”) atrapalham

o transporte coletivo.

Motociclistas desrespeitam as leis de trânsito e são 40% das vitimas fatais.

Educação no trânsito, não é prioridade do poder público.

Falta de observação das faixas de pedestre pelos pedestres e pelos condutores.

Desrespeito das leis de trânsito pelos motoristas, motociclistas e pedestres.

Falta de semáforos de pedestres em vias de tráfego intenso na área central de londrina.

Travessia de pedestres precisa ser mais bem pensada, valorizando-se mais as pessoas do que os veículos.

Baixa qualificação dos agentes de trânsito.

Baixo número de funcionários lidando com o planejamento, pesquisa e operação dos transportes de

Londrina.

Falta de aprimoramento e cultura na formação de condutores.

Falta de educação dos condutores e pedestres como forma preventiva.

Baixo nível de educação dos condutores.

Poucas iniciativas de educação em direção defensiva.

Falta de interesse das instituições de ensino para educação no trânsito.

Falta inserir no currículo educação para o trânsito.

Falta de ensino sobre o comportamento humano no trânsito.

A segurança no trânsito não consta no currículo escolar embora o assunto deva ser abordado na formação
do cidadão.

Falta de investimentos na prevenção e educação.

O pedestre não segue as regras de segurança e se expõe demasiadamente ao risco.
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Falta de profissionais e subutilização dos existentes no IPPUL.

Falta de continuidade de pessoal em postos técnicos (IPPUL/CMTU).

Baixo número de funcionários efetivos que pensem e executem ações no trânsito.

Falta estudo amplo sobre o plano viário.

Inexiste interação do planejamento urbano com planejamento viário e de transporte coletivo.

Coincidências de horários do comércio, serviços, etc, gerando alta utilização das vias públicas nos

chamados “horários de pico”.

Ausência de planejamento contínuo das ações de fiscalização e prevenção de acidentes.

O crescimento da frota não tem correspondência em ações públicas visando antecipar soluções para as

vias e o transporte público.

Não existe um projeto para o transporte coletivo, fundado em planejamento.

Falta vontade ou articulação política para execução de obras estratégicas para o município (viadutos,

duplicações etc).

Falta de vontade política para resolver os problemas do trânsito.

PLANEJAMENTO

POLÍTICA PÚBLICA

Falta de palestras e palestrantes, para os eventos de renovação de habilitações.

Falta de plano diretor da cidade provocando crescimento desordenado.

Dificuldade de adequar um modelo de sistema viário eficaz nas condições existentes.

Ações para resolver problemas do trânsito são pontuais e reativas, sem visão de longo prazo.

Definição de velocidade máxima mal estudadas, induzindo condutores a desrespeitar limites. Ex.: 40Km/h
onde poderia ser 60 km/h.

Falta hierarquização viária.

Definições dos trechos de autuação de forma descontinuada e ilógica.

Localização de postos da polícia rodoviária distantes das áreas críticas.

Precariedade do planejamento urbano se reflete no trânsito.
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Falta de valorização dos órgãos responsáveis pelo sistema viário.

Falta consciência política quanto ao fato de que o alto custo dos acidentes de trânsito é suportado pela

Sociedade.

Falta de uma melhor manutenção de ruas, iluminação pública, árvores, adaptações de faixas de

conversão, sinalização etc...

Falta de sincronização dos semáforos.

Há problemas graves de geometria e sinalização de vias, o que contribui para aumentar o número de

acidentes.

Faltam estudos para definir qual tipo de redutor de velocidade é o adequado para cada via.

Desarticulação na busca de recursos estaduais, federais e internacionais para obras viárias.

INFRAESTRUTURA VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO

RECURSOS FINANCEIROS

Falta apoio político para execução de obras de responsabilidade do governo estadual.

Demora entre o planejamento e a execução.

Falta de priorização política para desenvolver um sistema para o trânsito.

Oferta de serviços públicos centralizada, obrigando as pessoas a ir ao centro para tarefas que poderiam ser
feitas nos bairros (ex: obtenção de documentos).

Incentivo à aquisição de motocicletas sem análise das conseqüências.

A falta de cuidados com as vias públicas é responsável por muitos acidentes com motociclistas.

Arborização da cidade prejudica trânsito de veículos de transporte coletivo.

Poucos pontos de ônibus.

As vias alternativas não estão sendo tratadas como tal e não cumprem seu papel.

Conversões nos cruzamentos sem critérios definidos.

Falta de ruas e/ou faixas exclusivas para coletivos.

Problemas estruturais nas vias públicas.
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Falta de investimento nas ferramentas de controle de tráfego.

Baixo investimento em planejamento: viário, obras, sinalização etc. em Londrina e seu entorno.

Ingerência política em questões técnicas relacionadas com trânsito.

Infra-estrutura, recursos humanos, financeiros e tecnológicos inadequados para gestão.

Emissão de alvará pela Prefeitura para implantação de empresas que demandam grande uso do

transporte sem análise das alterações no fluxo de veículos.

Trabalhos isolados do IPPUL, CMTU e Secretaria de Obras.

Desarticulação e falta de coordenação entre as ações dos diversos órgãos que atuam sobre o trânsito de

Londrina.

Falta de recurso para desenvolver sistema de trânsito urbano.

Falta de recursos financeiros para implementar obras já projetadas.

Falta de estrutura nos órgãos gestores do trânsito.

Falta de agilidade em planejar e intervir nas áreas críticas de trânsito.

Falta de transparência na aplicação dos recursos legalmente destinados à segurança de trânsito.

Falta de ação integrada na prevenção e conscientização sobre acidentes no trânsito.

Desorganização estrutural e falta de interação entre as diversas “polícias” (rodoviária/militar/federal).

Dificuldades de interação entre PM e o restante do poder público.

GESTÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS
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INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E ESTUDOS

COMUNICAÇÃO

Incentivar a realização de estudos que mostrem o perfil do trânsito de Londrina e possíveis soluções.

Conhecer as melhores práticas de engenharia de tráfego adotadas em outras cidades (como, por

exemplo, em Macaé, RJ).

Implantar (IPPUL / CMTU) sistema municipal de estatísticas sobre trânsito que seja abrangente e

atualizado.

Abrir canais, tipo “fala cidadão”, para denúncias e sugestões de melhoria no sistema de transporte e da

fiscalização de trânsito, como subsidio ao IPPUL.

Promover a divulgação sistemática dos dados e informações estatísticas sobre o trânsito em Londrina.

Promover a disseminação de informações em tempo real, sobre o trânsito e suas condições, utilizando a

mídia (rádio e TV).

Promover campanhas educativas contínuas, tanto através de veículos de comunicação de massa como

dentro de ambientes corporativos (empresas, associações, clubes de serviço, igrejas etc.).

Integrar os dados estatísticos sobre acidentes de trânsito provenientes das diversas fontes (CIATRAN- PM /
Hospitais / SIATE, etc...).

Informatizar o sistema de coleta, processamento e análise de informações sobre transporte coletivo.

Acompanhar as crianças que passaram pela escola de trânsito para verificar a efetividade dos resultados.

Promover campanhas publicitárias com imagens realistas sobre acidentes.

Promover maior divulgação e garantir a repercussão das informações e conclusões de pesquisas e estudos
sobre o trânsito de Londrina (acidentes de trânsito, conseqüências, prevenção etc.).

Promover campanhas utilizando motes ou temas já testados em outras cidades, tais como: Paz no Trânsito,
Placar da Vida, Vamos Zerar esse Placar etc.

Divulgar boletins integrados que descrevam os acidentes e suas conseqüências.
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EDUCAÇÃO E CULTURA

ESCOLA DE TRÂNSITO.

Desenvolver mecanismos para destacar / premiar “comportamentos saudáveis” no trânsito.

Promover o conceito de que o Pedestre vem em primeiro lugar, quando houver faixa indicativa.

Inserir nos currículos do ensino fundamental, tanto nas escolas municipais como estaduais, a “disciplina”

de Trânsito.

Implantar a obrigatoriedade da disciplina Educação no Trânsito nas escolas de ensino médio.

Criar em Londrina um centro de formadores (instrutores) que seja referência estadual e utilizá-lo também

para educação de jovens.

Integrar as ações fiscalizadoras e educativas.

Ampliar a Escola para que possa atender a todas as faixas etárias, inclusive a terceira idade.

Investir na estrutura física e de recursos humanos da Escola de Trânsito, de forma a permitir uma

ampliação no atendimento.

Educar a população para que dê preferência ao transporte coletivo.

Promover a formação em educação para o trânsito tanto de Professores de colégios públicos como de
escolas privadas.

Ampliar a divulgação das questões de trânsito por meio de jogos eletrônicos educativos.

Sensibilizar a Prefeitura a ceder mais professores para Escola de Trânsito.

Criar mais um turno para Escola de Trânsito de Londrina.

Promover uma maior divulgação do trabalho feito pela Escola de Trânsito para a conscientização da
população, inclusive com o desenvolvimento de um site.

Incentivar o envolvimento de voluntários para suprir a falta de professores da Escola de Trânsito.

Estabelecer parcerias com as Secretarias da Educação Municipal e Estadual para aumentar o número de
treinados na escola de trânsito.



FORMAÇÃO DE CONDUTORES

SEGURANÇA DO PEDESTRE

COMUNIDADE

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Reformular os processos e estruturas de formação de instrutores.

Reivindicar junto ao DETRAN e CIRETRAN que preparem e distribuam materiais áudios-visuais para

formação de condutores.

Proporcionar palestras e palestrantes mais bem capacitados nos cursos de preparo para a habilitação e

de renovação de CNH, utilizando ferramentas áudio-visuais modernas.

Promover a divulgação de técnicas de Direção Defensiva.

Promover campanha para que as faixas de pedestre sejam respeitadas, elegendo alguns pontos de alta

visibilidade para servir de referência.

Aprofundar o debate de um Plano de Transporte para Londrina, com participação da sociedade.

Envolver a comunidade na formulação e implementação de Projetos de melhoria no trânsito.

Incentivar um programa de voluntariado para ajudar na fiscalização do comportamento dos usuários.

Planejar, com a participação de entidades empresariais, alternativas para melhoria do trânsito no centro

de Londrina.

Readequar os horários de início e encerramento das atividades educacionais, comerciais, industriais,

culturais, de lazer etc, visando reduzir a demanda nos atuais momentos de pico no transporte coletivo e

uso de veículos particulares.

Promover integração entre equipe de engenharia de tráfego da UEL e APL TI.

Instalar semáforos temporizados para a travessia de pedestres.

Investir em tecnologia de ponta no controle de tráfego.

Aperfeiçoar o sistema de habilitação de condutores, tanto nos aspectos teóricos como práticos.

Utilização de tecnologias, como recursos áudio-visuais, nos cursos de formação de condutores.

Impor penalidade mais rigorosa quanta a agressões à vida do pedestre.
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GESTÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS

TRANSPORTE COLETIVO: OPERAÇÃO E TARIFAS

Implantar sistema de controle em tempo real nas principais vias e ruas e de tempo fixo nas demais.

Realizar reparos e obras em vias públicas em horários alternativos.

Integrar os órgãos públicos afins que gerenciam e planejam o trânsito de Londrina.

Criar núcleo que congregue toda inteligência de trânsito da cidade (IPPUL, CMTU, Conselho de Trânsito,

Universidades, consultores, sociedade) de forma a buscar soluções integradas para os problemas.

Buscar o compromisso formal da SANEPAR, COPEL e outras instituições para que refaçam imediatamente

o calçamento das vias públicas quando forem quebrados para a execução de serviços.

Garantir a liderança do Prefeito nas ações relativas à segurança no trânsito, enfatizando essa prioridade

e demonstrando seu interesse junto à população.

Promover rápida implementação das soluções definidas pelos órgãos técnicos.

Implantar sistema de controle de velocidade nas vias arteriais (rápidas).

Diferenciar tarifas de acordo com os horários.

Tornar o processo de construção das planilhas de cálculo das tarifas totalmente transparente para a

Sociedade.

Deixar claro nas planilhas de cálculo os custos das gratuidades, definir quem seria o responsável por esse

custo (o usuário pagante ou o poder público) e informar a população sobre isso.

Propiciar horários exclusivos para tráfego de coletivos no quadrilátero central (por exemplo: das 6h às 8h

e das 17h às 19h).

Dar tratamento especial, com sinalização e fiscalização adequadas, aos trechos das rodovias que cortam a
cidade.

Implantar dispositivos de que diminuam a velocidade de tráfego.

Executar os planos de ação nos pontos críticos detectados.

Mudança da localização da unidade da Polícia Rodoviária Estadual em Ibiporã, de forma a que se situe mais
próxima às suas áreas de atuação.

Incluir a Sercomtel como parceiro no processo de gestão do trânsito no que se refere à transmissão de
dados.



Promover discussão entre a Sociedade, o Poder Público e as Empresas de Transporte Coletivo visando

melhorias no sistema (bilhetagem eletrônica, restrições ao uso de carros de passeio no centro em horário

de pico, etc.

Promover sistema multimodal de transporte de pessoas.

Dar prioridade para o transporte coletivo.

Investir em transporte de massa, como trem e metrô.

Implantar políticas que levem à criação de uma “cultura de baixa velocidade” em Londrina

(fiscalização/educação/equipamento, etc).

Garantir a “vontade política” do Executivo para a implantação de medidas de trânsito que são

necessárias, mas “impopulares”.

Aumentar Investimento no planejamento viário urbano.

Implantar um “Choque de Gestão” nas ações sobre trânsito da Prefeitura, aumentando a competência

administrativa.

Mobilizar a sociedade para ação junto ao Governo Estadual visando a execução das obras viárias

necessárias a Londrina.

Buscar o comprometimento das empresas de transporte coletivo na criação de incentivos que promovam a
troca do uso de veículos particulares por ônibus.

Integração do transporte coletivo Londrina – Cambé e Londrina – Ibiporã.

Promover a realocação de cobradores em outras funções ou outras empresas, de forma que seja possível
reduzir o custo operacional e as tarifas (à semelhança do que foi feito em Maringá).

Estabelecer passe livre somente fora dos horários de pico.

Valorizar o IPPUL, alocando maiores recursos.

Articular um consórcio intermunicipal para desenvolver Tecnologia e Metodologia de Gestão de Tráfego.

Ampliar o apoio oficial à educação para o trânsito.

Implantar políticas de incentivo à aquisição de veículos somente após analise das conseqüências.

POLÍTICAS PÚBLICAS
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PLANEJAMENTO

INFRAESTRUTURA VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Planejar a melhoria do transporte público coletivo, com soluções do tipo metrô de superfície, plataformas

e  embarque em túneis etc (modelo Curitiba).

Considerar todas as possibilidades de mobilidade das pessoas para melhorar o trânsito (ciclovia,

transporte coletivo).

Integrar os estudos de tráfego aos de mobilidade urbana.

Desenvolver Projeto de Engenharia de Tráfego com a participação do poder público, universidades e

empresas.

Criar centros de serviços administrativos (correio, identidade, certidões, etc.), nos principais bairros, de

forma a reduzir a demanda de transportes para o centro de Londrina.

Adequar as calçadas para pessoas com necessidades especiais (Projeto Calçada Para Todos).

Utilizar sistema de fibra ótica existente para aplicação em soluções de tráfego.

Implantar central eletrônica de monitoramento, sinalização e controle de tráfego, garantindo sua

permanente atualização tecnológica e a adequada provisão de recursos humanos.

Criar perimetrais ao redor da cidade para deslocar os veículos que passam pelo município.

Realizar investimentos para equipamentos e adequação geométrica das vias (rotatórias, canteiros etc).

Criar vias exclusivas, em horários flexíveis, para o transporte coletivo com destino ao Centro.

Abrir novas vias e tornar as vias principais existentes mais livres.

Reformar os terminais de Integração.

Colocar mais câmeras em cruzamentos de maior tráfego.

Implantar controladores eletrônicos (pardais) rotativos.

Implantar central eletrônica de monitoramento, sinalização e controle de tráfego.

Automatizar o sistema de semáforos para que haja um melhor controle do fluxo de veículos.

Implantar sistema de controle em tempo real nas principais vias e ruas e de tempo fixo nas demais.

Implantação de uma central de tráfego com pessoal e estrutura.

Implantar controle eletrônico de velocidade em locais de risco.



Implantar faixas exclusivas para o transporte coletivo.

Constituir gabinete técnico para gerenciar questões de engenharia de tráfego.

Desenvolver soluções e sinalização mais adequadas para o fluxo de veículos próximo às escolas.

Usar rótulas nos cruzamentos de pouco tráfego.

Regulamentar os semáforos seqüenciais junto ao CONTRAN.

Tornar obrigatório, junto aos fabricantes de veículos (carros, motos etc), a existência de “células de
sobrevivência”, que garantam um melhor nível de segurança aos motoristas e passageiros.

Estabelecer acordo entre Prefeitura e Policia Militar para que a PM administre os radares móveis de
Fiscalização.

LEGISLAÇÃO E ESTACIONAMENTO

FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE DOS CONDUTORES

Regulamentar melhor e fiscalizar de forma efetiva as áreas de carga e descarga, visando reduzir os

problemas de fluxo de veículos no centro da cidade.

Exigir soluções para estacionamento em novos empreendimentos que envolvam a expectativa de

aumento significativo no afluxo de veículos.

Criar benefícios fiscais para implantação de estacionamentos.

Premiar ou dar desconto no IPVA para bons condutores.

Aumentar a fiscalização, principalmente em relação às motos.

Combater a cultura da impunidade.

Promover ações preventivas e punitivas que reduzam os problemas causados pela interação álcool /

direção.

Estabelecer punições severas com tribunal especial para casos de infrações e crimes no trânsito.

Ampliar fiscalização nos horários de maior incidência de acidentes e nas vias rápidas.

Promover uma “fiscalização orientadora” como primeira etapa de uma posterior ação mais severa e

punitiva.

Organizar equipes bem estruturadas de fiscalização que possam se deslocar rapidamente de um ponto a

outro (Exemplo: projeto já existente na PM com 3 policiais, 1 carro, 1 moto, 1 carretinha).
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Intensificar a utilização de motos de forma a se manter uma fiscalização mais ágil e intensiva.

Manter fiscalização no período noturno com um número maior de agentes bem preparados e “presentes”.

Garantir a transparência na aplicação das multas de trânsito.

Proporcionar a melhoria dos equipamentos e recursos para policiais e agentes de trânsito tais como
computadores / radares / etc...

Prover maior rigor na fiscalização e no julgamento de acidentes e imprudências.

Implantar juizados especializados em infrações de trânsito, de forma a julgar e punir de imediato os
infratores.

Aumentar o contingente de fiscalização e manutenção da Prefeitura.

Readequar a estrutura estadual de fiscalização do trânsito, com aumento do efetivo policial e infra-
estrutura.

Manter processo de capacitação permanente do pessoal técnico da área de trânsito.

RECURSOS HUMANOS E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL

RECURSOS FINANCEIROS

Melhorar condições de trabalho dos instrutores de trânsito (treinamento, salários, etc.), valorizando os

profissionais que formam os condutores.

Estimular e orientar os agentes de trânsito no sentido de que atuem como educadores de trânsito e não

apenas como fiscais.

Priorizar com urgência a reestruturação e qualificação permanente do corpo técnico municipal de

planejamento, gestão e operacionalização do trânsito de Londrina.

Buscar apoio do Ministério de Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior para obter recursos.

Transparência total (internet) sobre aplicação dos recursos destinados ao trânsito.
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Cada vida humana uma preciosidade única, um movimento, um momento, um tempo, um
sentimento, caminhos a serem decididos e percorridos.

A importância e beleza de cada ofício e sua peculiaridade, o descanso dos justos, a busca do
conhecimento físico e metafísico, a educação, o relacionamento social, sonhos a realizar, o compromisso
civilizatório, enfim, a essência desta vida dita humana e seu movimento.

Os fundamentos, princípios e valores da fé, da esperança, do amor, da caridade, do
empreendedorismo cívico.

Como compreender e propor soluções inovadoras, a “mobilidade humana”, sem nos considerar
viajando por estes contextos e complexidades, pela maravilhosa aventura cujo cenário principal é eterno
mistério.

Eis o comportamento que nos conduz à maior e eterna solução.

Nós, membros do Fórum Desenvolve Londrina nos sentimos imensamente gratificados em ousar
poder contribuir com mais este estudo, que já é o terceiro realizado pelo grupo.

O pano de fundo das soluções propostas leva sempre em conta a sustentabilidade apoiada no tripé:

Neste cenário desfilam, entre outras, a educação para o trânsito; sistemas inovadores de
implantação, gestão e fiscalização; incentivos, priorização e proteção ao transporte coletivo e ao não
motorizado (bicicleta e pedestre); trabalho integrado entre os agentes envolvidos; sistemas modais
inovadores e inteligentes inclusivos de toda sociedade; mudança de paradigma para veículos como meio
de locomoção e não simplesmente como ostentação e status pessoal; diferenciação de horários de pico
para setores distintos da atividade econômica; auto-estima por viver em uma comunidade que se orgulha
de ter atitudes e cultura elevada, indo ao encontro da “paz no trânsito”, produzindo índices
invejavelmente baixos de acidentes e perdas de vida humana; uma comunidade que aplica o enunciado do
código de trânsito, segundo o qual os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores e
todos responsáveis pelo pedestre e sua segurança; combater a cultura da impunidade; estrutura de
atendimento diferenciado para pessoas com necessidades especiais; firmar o conceito e ter atitudes para
um trânsito inclusivo para todos; participar das redes de cidades inovadoras e soluções no trânsito; carga e
descarga só em horários noturnos; tarifas diferenciadas em função do horário e dia; enfim, respeito à vida.

“Amar ao próximo como a ti mesmo”.

- Socialmente inclusiva;

- Promotora da economia;

- Ambientalmente correta.

“Verdadeiras ações comunitárias de liberdade e justiça social”
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A SUSTENTABILIDADE NA MOBILIDADE HUMANA
“Mobilidade – Uma ação de liberdade de uma comunidade”

Cidades pela Mobilidade

Rede Mundial para Mobilidade Urbana

Objetivos Comuns

A importância das cidades como espaço vital para o ser humano vem crescendo. Mais da metade da
humanidade vive hoje em dia em cidades, as quais constituem o motor do desenvolvimento econômico e
social. É nelas que se percebem com especial nitidez os desafios ecológicos e sociais do século XXI. Entre
eles, figuram o tráfego crescente e a acessibilidade de nossas cidades.

Na rede mundial, queremos buscar em conjunto caminhos para uma mobilidade sustentável e compatível
com o futuro. É o mesmo que dizer “uma mobilidade” que seja socialmente justa, com qualidade
ambiental e que contribua para o fomento da economia.

Neste contexto, é necessário praticar uma constante cooperação com especialistas em economia, com as
universidades e centros de investigação assim como com a sociedade civil.

1. Uma mobilidade socialmente justa “a fim de que todos os seres humanos possam dela participar”

2. Uma mobilidade que sustente a economia “para assegurar os postos de trabalho e a competitividade
das cidades, mediante uma acessibilidade ótima e um sistema eficiente de transporte urbano”

3. Uma mobilidade com qualidade ambiental com a finalidade de reduzir emissões e o consumo de
recursos, implementando uma combinação inteligente dos diferentes meios de transporte e assim
contribuindo para uma melhor qualidade de vida em nossas cidades.

A mobilidade é uma premissa básica para poder ancorar o sustento da vida nos campos do trabalho, social
e político.

Distintas possibilidades de mobilidade criam ganhadores ou perdedores;

A falta de acesso à mobilidade conduz à exclusão social. Por esta razão, devemos zelar para que todos os
seres humanos possam ter acesso à mobilidade. Por exemplo, pessoas com dificuldades motoras ou
incapazes, ou pais com filhos pequenos, enfermos e anciões, como também pessoas com poucos recursos

1 – Mobilidade Socialmente Justa
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que não têm acesso nem a centros de ensino, nem a postos de trabalho, comércio e serviços.

É obrigação (tarefa) de todas as cidades oferecer serviços de mobilidade também às pessoas que se
encontrem em situação de desvantagem social e/ou econômica.

O transporte tem - e continuará a ter - uma função vital nas sociedades.

Sabemos o quanto é importante o acesso aos locais em que se localizam as atividades econômicas por
meio de estradas, vias férreas, aéreas e fluviais.

Engarrafamentos nas vias e a imprevisibilidade do tempo entre destinos, causada pelos mesmos
constituem um enorme obstáculo para um desenvolvimento econômico dinâmico, pois aqui vale a
máxima que diz “tempo é ouro”.

Uma moderna gestão do transporte baseada em tecnologias e conceitos inteligentes permite que os
habitantes e os bens materiais mantenham sua mobilidade nas cidades.

A mobilidade real se vincula cada vez mais com a mobilidade virtual. Ela implica na existência de
processamento (softwares) para o transporte de dados e também a comunicação móvel que, por sua vez,
complementam o crescente transporte de pessoas e bens materiais, fator que seguirá incrementando-se
pelo efeito da globalização.

Tanto as crescentes necessidades de mobilidade como o aumento do transporte em nossas cidades
exigem novas respostas.

Os modelos atuais de mobilidade não podem continuar sendo transferidos aos países em
desenvolvimento, nem tampouco manter-se eternamente nos países industrializados, devido
simplesmente às elevadas emissões nocivas e o consumo crescente de energia. As janelas que brindam o
transporte individual motorizado contrastam cada vez mais com as desvantagens que sofrem a qualidade
de vida dos indivíduos e o meio ambiente.

Levando-se em conta as necessidades sociais e econômicas, busca-se como conseqüência obter uma
mobilidade com qualidade ambiental, fator que se haverá de conseguir mediante a reorientação dos
planejamentos urbanísticos, as ofertas alternativas de transporte, os estímulos financeiros, assim como
veículos equipados com tecnologias otimizadas.

Isso implica em menos consumo, menores emissões nocivas, novas tecnologias de propulsão e novas
fontes de energia. Assim mesmo, é necessária uma mudança na consciência pública e na cultura da
mobilidade.

2 – Mobilidade que Fomente a Economia

3 – Mobilidade com Qualidade Ambiental
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Construamos Juntos o Futuro

A. Fundamentos

Devemos desenhar conjuntamente estratégias inovadoras como a cooperação. As redes reforçam o papel
das autoridades locais em todos os aspectos relacionados com a mobilidade urbana.

Urge assentar nossos sistemas de transporte sobre uma base econômica, ecológica e socialmente
sustentável.

O modelo de transporte e de tráfego em nossas cidades é uma responsabilidade essencial das próprias
cidades. Para melhor fazer frente a esta tarefa, a União Mundial das Cidades, Cidades Unidas e Governos
Locais (CGLU), decidiu criar um Comitê de mobilidade urbana.

Com a Agenda 21 para a Mobilidade Urbana, o comitê pretende contribuir para o desenvolvimento da
mobilidade sustentável em nossos municípios. Com este fim, as metas, as tarefas e as medidas sugeridas
por ele, estão sendo traçadas conjuntamente, com a ajuda dos parceiros.

A base do trabalho da Comissão para a Mobilidade Urbana leva em conta que:

1. Todas as pessoas têm direitos iguais à mobilidade, uma vez que esta é a base para a realização da maioria
dos outros direitos fundamentais;

2. Os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas só poderão ser alcançados se as
pessoas tiverem acesso a um adequado serviço de mobilidade e puderem pagá-lo;

3. A mobilidade urbana desempenha um papel fundamental na criação de um ambiente favorável ao
desenvolvimento econômico, social, ecológico e cultural de uma comunidade ou uma grande área
urbana/aglomeração;

4. O sistema de transporte urbano (em particular), em muitos países pobres não satisfaz as demandas de
um transporte seguro, saudável, socialmente justo e ambientalmente equilibrado, para o atendimento da
mobilidade das pessoas, constituindo-se assim num obstáculo para o desenvolvimento;

5. Os sistemas de transporte de hoje, especialmente a utilização extensiva de veículos privados, na maioria
das cidades dos países industrializados, são insustentáveis devido a seu elevado consumo de recursos não
renováveis e sua significativa emissão de Co2;

6. Existe um problema crescente entre o aumento da mobilidade devido ao crescimento da população e
uma previsível escassez e aumento no preço das fontes de energia fóssil;

Desafios da Mobilidade Urbana
Nós estamos cientes disto?
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7. Novas soluções que envolvam novos combustíveis e fontes de energia para suportar o aumento da
mobilidade têm que ser desenvolvidas de acordo com as condições sociais, econômicas e ambientais hoje
exigidas.

8. As alternativas aos combustíveis fósseis não serão uma contribuição para soluções sustentáveis se não
considerarem a preservação das florestas e a garantia da produção da cadeia alimentar regional.

9. Os modelos de mobilidade sustentável em cidades ao redor do mundo devem contar, por um lado, com
a utilização otimizada de todos os recursos tecnológicos, planejamento organizacional e fontes de
recursos renováveis, mas por outro lado, também dependem do desenvolvimento de uma cultura de
mobilidade sustentável por parte dos usuários;

10. A cooperação das cidades no âmbito do trabalho em rede poderá conduzir a uma rápida disseminação
de soluções exemplares, para uma maior sustentabilidade do transporte urbano de porte e,
conseqüentemente, uma maior equidade ao redor do mundo;

O desenvolvimento do tráfego e da mobilidade reflete o contexto social, econômico e tendências culturais
em nossas cidades. Estes são influenciados por dez mega-tendências:

1. A população das nossas cidades está em constante crescimento, tanto por razões demográficas como
devido ao êxodo rural contínuo.

2. As cidades são centros de crescimento econômico e, portanto, de prosperidade individual também, e
conduzem a uma crescente diferenciação dos estilos de vida e requisitos de mobilidade.

3. Uma crescente individualização da sociedade urbana, associada a um número crescente de pequenas
famílias, leva a mais tráfego.

4. A crescente preocupação da população com a velocidade (agilidade) conduz a uma elevada procura por
serviços de mobilidade e vícios nas circulações rodoviária e ferroviária, na água e no ar.

5. O alto custo dos terrenos e o aumento de renda nos centros de aglomerações urbanas, têm como
resultado um aumento desproporcional da necessidade de espaço para viver, das classes média e baixa,
bem como de famílias com crianças nas regiões dos centros, além do número crescente de comunidades.

6. As cidades estão se desenvolvendo cada vez mais em regiões metropolitanas em que aumentam as
distâncias entre as residências e os locais de trabalho e de lazer.

7. É cada vez maior a flexibilidade geográfica dos trabalhadores, tornando os fluxos de transporte aéreo
entre as cidades crescente.

B. Os desafios do futuro para a Mobilidade Urbana
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8. As novas formas de compras de carro, especialmente nos grandes centros comerciais, bem como a
utilização na busca de estruturas de lazer no entorno das cidades, geram novos fluxos de tráfego.

9. O aumento do comércio eletrônico, a utilização da Internet e outras formas de mediação na cultura de
compras, como por exemplo as refeições sobre rodas, resultam em crescimento individual das operações
de entrega.

10. O "just-in-time" na entrega física de produtos e serviços faz crescer as demandas por transporte de
mercadorias e pessoas nas nossas cidades.

Como resultado dessas mega-tendências, cada vez mais pessoas estão se movendo cada vez mais
e cada vez mais rápido. Mais e mais as mercadorias são entregues a mais e mais locais, utilizando-se do
just-in-time.

O galopante crescimento dos serviços de transporte em nível mundial, leva a um maior consumo
de recursos naturais e a um crescente dano ao meio ambiente e ao aquecimento global.

Por outro lado, as estruturas políticas, os obstáculos jurídicos, a falta de fundos e falta de
conscientização da população, dificultam as alterações necessárias para organizar a crescente mobilidade
nas nossas cidades, em uma forma que seja socialmente justa, saudável, segura, ecologicamente aceitável
e economicamente eficiente.

A mobilidade é uma condição fundamental para a inserção na vida ativa, no exercício social, atividades
culturais e políticas, e para beneficiar-se das oportunidades educacionais. A não-participação na
mobilidade conduz à exclusão social. Um grande número de pessoas não tem acesso ao transporte, nem a
oportunidade de escapar dos efeitos negativos do crescimento do tráfego, sobretudo a poluição ambiental
e sonora.

Nas cidades, por isso, queremos ter uma mobilidade socialmente justa que permita a todas as pessoas, a
participação na mobilidade, conforme sua necessidade, garantindo que todos os moradores tenham sua
cota de mobilidade, incluindo pessoas com deficiência, pais com crianças pequenas, os enfermos, os
idosos e os mais pobres.

A mobilidade é socialmente justa se ela não representar um perigo significativo para a saúde das pessoas.
A saúde é ameaçada também pelos gases de escape e os ruídos, que afetam freqüentemente as regiões
pobres de uma cidade. Por esse motivo, deve-se procurar minimizar as ameaças para a saúde de todos os
cidadãos, através de redução de ruído e programas de controle da poluição atmosférica.

C. Os nossos objetivos comuns

1. Mobilidade socialmente justa
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Queremos aumentar a segurança do transporte. Isto depende da educação e informação, trabalhados
junto à comunidade, bem como de medidas de infra-estrutura de tráfego, a fim de garantir as condições
seguras para o transporte público local, seguras para o transporte privado, mas também segura para a
bicicleta e caminhadas. Isso inclui a proteção contra a criminalidade nas ruas e nos sistemas de transporte
coletivo.

O aumento da mobilidade e as exigências crescentes de tráfego nas nossas cidades é um convite para
reflexão, também por razões ecológicas.

Queremos fazer o planejamento de tráfego parte integrante do planejamento de desenvolvimento
urbano, a fim de criar, se possível, uma "cidade de curtas distâncias".

Queremos conseguir um transporte inteligente, interligado com as ofertas do transporte intermodal, e
tornar mais fácil as alternativas de trânsito e de utilização de bicicletas. A gestão ativa da mobilidade
deverá contribuir para melhor utilizar as capacidades de transporte e evitar o congestionamento do
tráfego.

Ao mesmo tempo, temos a intenção de incentivar as tecnologias amigas do ambiente, a fim de reduzir as
emissões e o consumo de recursos. Por último, queremos reforçar a sensibilização do público para a
mobilidade sustentável através da educação e informação (conscientização).

O transporte é - e continua a ser - a vida das cidades. Portanto, as nossas cidades devem ser acessíveis a
partir do exterior por via rodoviária e ferroviária, através do ar e da água, da mesma forma. Distritos
urbanos e zonas industriais no seio de uma comunidade devem ser de fácil acesso. O congestionamento
do tráfego e a imprevisibilidade do tempo entre destinos são os principais entraves ao desenvolvimento
econômico sólido.

Essa é a razão pela qual queremos assegurar que as condições de trânsito podem ser melhoradas
com a ajuda de uma moderna gestão do tráfego e que a verdadeira mobilidade fique melhor conectada
com mobilidade virtual e por meio da comunicação móvel de informações eficientes, de modo que o
tráfego em nossas cidades possa ser reduzido.

1.1. Incentivar todos os segmentos da população a participar de sistemas públicos de transporte

2. Mobilidade ambientalmente correta

3. Negócios – Promoção da mobilidade

D. Ações e Medidas Propostas

1. Mobilidade socialmente justa
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Queremos garantir que todos os segmentos da população sejam capazes de participar do sistema de
transporte público, quebrando barreiras sociais relacionadas com a saúde ou com a idade, na mobilidade
urbana, de modo a garantir, tanto quanto possível, a igualdade de participação por todas as camadas da
população na vida das nossas cidades. Por isso queremos, entre outras coisas, garantir o padrão de
serviços de mobilidade em todas as partes da cidade. Apoiar as pessoas cuja mobilidade é restrita, praticar
tarifas socialmente aceitáveis e orientadas para o público alvo.

1.2. Preservar e ampliar infra-estrutura pública perto das casas e do emprego

Queremos preservar e ampliar as infra-estruturas públicas, especialmente a fim de prestar serviços
públicos e privados às necessidades diárias das pessoas, próximas de onde elas vivem. Desta forma,
evitamos não só os fluxos de tráfego desnecessários, mas também garantimos o abastecimento das
necessidades das pessoas (especialmente as pessoas com mobilidade restrita) de casas e empregos. Por
isso queremos, entre outras coisas, descentralizar serviços e instalações municipais, oferecê-los
localmente; garantir o fornecimento de bens essenciais perto de onde as pessoas vivem; ampliar infra-
estruturas públicas para empregos, especialmente na indústria e áreas comerciais.

1.3. Moldar as mudanças demográficas na área da mobilidade

Queremos adaptar os sistemas de transporte urbano para as necessidades reais de mudanças
demográficas das nossas cidades. Nos municípios de países industrializados isso significa, acima de tudo,
fazer provisão para os problemas específicos de pessoas idosas. Nos países em desenvolvimento,
queremos pensar seriamente sobre as necessidades específicas de mobilidade da geração mais nova, que
ainda está indo para a escola e formação. Por isso, queremos, entre outras coisas, alargar a utilização do
transporte oferecido a crianças e jovens; subsídio para atender as necessidades especiais dos idosos.

1.4. Reforçar a segurança rodoviária

Queremos melhorar sensivelmente a segurança da circulação rodoviária em ambos os veículos
motorizados e não-motorizados. Por isso, queremos, entre outras coisas, permitir um tráfego seguro do
transporte privado através de orientação e controle; garantir a segurança de bicicletas e de quem anda a
pé; melhorar a segurança nos sistemas de transporte coletivo; sistematicamente oferecer educação no
trânsito desde a infância.

1.5. Proteção residencial e de distritos com objetivo de reduzir o ruído e poluição do ar

Queremos minimizar os riscos à saúde decorrentes de gases de escape e de ruído também nos bairros mais
pobres das cidades. Por isso queremos, entre outras coisas, desenvolver controles de tráfego destinados a
reduzir a poluição atmosférica; desenvolver controles de tráfego destinados a reduzir o ruído.

2.1. Minimizar os fluxos de tráfego através do planejamento urbano integrado e de tráfego.

2. Mobilidade com qualidade ambiental
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Dentro de nossas comunidades, com antecedência, queremos integrar o planejamento urbano de tráfego
com o planejamento de desenvolvimento, a fim de evitar grandes fluxos de tráfego no longo prazo. Por
isso, queremos, entre outras coisas, controlar o tráfego evitando a exaustão das vias; descentralizar as
instalações de abastecimentos para criar uma "cidade de curtas distâncias"; fornecer links para serviços
públicos e privados a serem oferecidos nas instalações do transporte intermodal.

2.2. Incentivar veículos não-motorizados e transporte público

Queremos acelerar o uso de tráfego de não-motorizados e meios públicos de transporte nas nossas
cidades, a fim de, no longo prazo, minimizar a energia consumida e os financiamentos necessários para a
melhoria da mobilidade urbana. Por isso, queremos, entre outras coisas, expandir o transporte de massa e
torná-lo mais atraente; garantir a segurança das ciclovias e vias de alta qualidade e a intermodalidade por
meio de redes de transporte.

2.3. Expansão na gestão da mobilidade

No âmbito de uma mobilidade inteligente, devemos fazer uma gestão que melhore a utilização dos meios
de transporte e, ao mesmo tempo, construir uma infra-estrutura de tráfego mais eficiente, não deixando
que por falta de informação e orientação, viajantes deixem de fazer uso de formas de mobilidade
ambientalmente corretas. Portanto, entre outras coisas, queremos desenvolver módulos para a gestão da
mobilidade individual dos distritos das cidades; expandir, integrada com a gestão da mobilidade, a
orientação sobre a mobilidade do tráfego nos centros; otimizar a gestão do tráfego parado (gestão de
espaço para estacionamento).

2.4. Reduzir o consumo de combustível e as emissões

Em nossas cidades, devemos reduzir o consumo de combustíveis fósseis e as emissões de poluentes
através do desenvolvimento de um eficaz e abrangente conjunto de instrumentos constituídos por
medidas restritivas, de comprometimento, bem como medidas de incentivos tecnológicos e de infra-
estrutura. Por isso, entre outras coisas, queremos promover o aumento da utilização de combustíveis
alternativos e sistemas de alta tecnologia; promover a economia de combustível nos ônibus, caminhões e
automóveis, com baixa emissão de CO²; aplicar medidas monetárias para controlar a procura por
transporte nos horários de pico (mobilidade dos preços).

2.5. Reforçar a sensibilização do público para a mobilidade sustentável

Com uma ampla divulgação, oferecer informação para a comunidade em suas relações no trabalho,
elevando o nível de consciência para o fato de que a escolha de um meio de transporte depende de
opiniões subjetivas, bem como possibilidades econômicas, além de um nível de conscientização para
busca de alternativas ambientalmente mais viáveis. Por isso, entre outras coisas, queremos promover a
valorização de uma cultura de mobilidade ambientalmente correta, trabalhando as relações comunitárias;
desenvolver incentivos positivos para uma cultura de mobilidade ambientalmente correta; ter conduta na
mobilidade, visando à preservação do meio-ambiente.
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3. Mobilidade Promotora da Economia

3.1. Criar sistemas de transporte atraentes e eficientes

Nós devemos desenvolver sistemas de transporte urbano no município como fator central de
fortalecimento da economia local, para que eles possam contribuir de forma eficaz e por longa duração
para uma dinâmica de desenvolvimento local. Por isso, entre outras coisas, queremos melhorar a
acessibilidade das cidades com diferentes meios de transporte; garantir a boa acessibilidade a todos os
distritos da cidade; melhorar a acessibilidade das zonas industriais; otimizar o tráfego de mercadorias
dentro das cidades, com um conceito de cidade-logística.

3.2. Assegurar, livre de problemas, mobilidade a pessoas e bens

Queremos otimizar nossos sistemas de transporte urbano para que a mobilidade necessária para a
atividade econômica seja realizada de forma eficiente. Desta forma, poderemos limitar o tráfego de cargas
e, simultaneamente, melhorar a qualidade de nossas cidades como um bom local para se fazer negócios.
Por isso, queremos, entre outras coisas, instituir programas projetados para otimizar o fluxo de tráfego e
evitar congestionamento; perseguir objetivos sociais, bem como no transporte de massa, apesar da
concorrência; assegurar que os locais de trabalho e de ensino possam ser alcançados dentro de um curto
espaço de tempo; garantir mobilidade adequada e ágil no transporte de mercadorias; incentivar a
sociedade a participar da gestão da mobilidade.

3.3. Compatibilizar as condições de transporte com outras formas de utilização do solo

Queremos assegurar que a mobilidade seja compatível com as demandas sobre a utilização do solo urbano
e as demais funções de uma grande cidade, a fim de manter uma competitividade atrativa das nossas
cidades. Por isso, queremos, entre outras coisas, integrar o planejamento do tráfego urbano ao
planejamento do uso do solo urbano e suas atividades; melhorar o fornecimento e gestão do espaço para
estacionamento.

3.4. Criar instituições eficientes no controle do tráfego

Queremos melhorar a ligação em rede de todas as centrais públicas e instituições privadas que participam
do controle do tráfego, a fim de coordenar eficazmente as medidas no sentido de melhorar a gestão da
mobilidade e reduzir o tráfego de cargas. Por isso, queremos, entre outras coisas, aumentar a eficiência da
administração pública; melhorar a eficiência das empresas públicas e privadas de trânsito; obter das
empresas e das instituições que gerenciam o tráfego, um maior comprometimento no planejamento do
tráfego e do planejamento urbano.

E. Redes e Parceiros para as Cidades na Solução da Mobilidade
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Para atingir os objetivos e executar as medidas nos domínios da ação, municípios devem cooperar e contar
com um grande número de parceiros e redes (troca de soluções inovadoras).

A comunidade deve estar envolvida no desenvolvimento de planos de tráfego a fim de trazer os diversos
interesses dos vários distritos urbanos para a discussão política, além de tomar as decisões corretas. Elas
incluem as empresas de transporte, clubes de ciclistas, escolas, a polícia e outras autoridades, instituições
científicas no campo do transporte e, por último, mas não menos importante, as associações cívicas e de
cidadãos que podem ser consultados em local de audiências públicas.

Processos participativos, portanto, devem preceder as decisões sobre o planejamento de tráfego como
um elemento de planejamento urbano em geral.

Os desafios da mobilidade urbana são basicamente semelhantes em todas as cidades. Isso torna valoroso
o intercâmbio de experiências e exemplos de Melhores Práticas nas redes de cidades. A busca conjunta nas
cidades, de soluções inovadoras e, ao mesmo tempo, a formação de lobby em nível nacional e
internacional, tem efeitos positivos na obtenção de mais recursos financeiros e recursos para tarefas de
melhoria da mobilidade.

Estas funções de rede podem ser realizadas em nível nacional por parte de associações das cidades, e em
nível internacional principalmente através da CGLU, através da Comissão sobre a mobilidade urbana.

Seus esforços são complementados por redes especializadas, como a União Internacional dos Transportes
Públicos (UITP), com sede em Bruxelas, e por uma rede global de Cidades - Cidades para a Mobilidade, com
sede em Stuttgart.

Cooperação com universidades e centros de pesquisa científica são necessárias, assim como a cooperação
com as empresas privadas de mobilidade, para o desenvolvimento e realização de testes de novas
soluções.

Governos e parlamentos nacionais têm de ser conquistados para iniciativas legislativas e o apoio
financeiro de projetos de transporte.

A cooperação com organizações internacionais é facilitada com o auxílio de CGLU. Essas organizações, em
particular o PNUMA, UN-Habitat, Unesco, e inter-organizações nacionais afins, têm a necessidade de ter
cidades como parceiros para executar as suas missões e projetos.

1. As redes dentro de nossas cidades

2. Redes de cidades

3. Parceiros para a cooperação nos níveis nacional e internacional
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F. A participação ativa na CGLU - Comissão da Mobilidade Urbana

Observação:

A política é a arte do possível. Os grandes desafios da crescente mobilidade de nossas cidades só poderão
ser enfrentados com decisões políticas corajosas e tomadas localmente, desde que as metas sejam
socialmente justas, ambientalmente corretas e promotoras da economia. A promoção da mobilidade
pode contrariar interesses, em parte na sua implementação, mas é necessário estabelecer prioridades e
ganhar o apoio dos cidadãos para essas decisões.

O Comitê CGLU sobre Mobilidade Urbana pretende apoiar essas decisões como uma plataforma para as
mudanças e como iniciador de projetos inovadores. Ao mesmo tempo, a comissão quer funcionar como
um lobby para as cidades nos níveis nacional e internacional. Assim, o trabalho desta comissão se justifica.

Todas as cidades são convidadas a contribuir ativamente para o trabalho da comissão.

Este texto foi traduzido pelo Fórum Desenvolve Londrina a partir de documento produzido
pela entidade internacional United Cities and Local Governments (UCLG), que representa os interesses de
cidades localizadas em mais de 127 países, e que interage com organizações como as Nações Unidas, a
UNESCO e o Banco Mundial. Outras informações sobre a UCLG podem ser obtidas no endereço:

http://www.cities-localgovernments.org.
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ACIDENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE EM MUNICÍPIO DA REGIÃO SUL DO BRASIL
SELMA MAFFEI DE ANDRADE E MARIA HELENA P. DE MELLO JORGE

Resumo

Introdução

s (CID-10).

Métodos

Foram estudadas as características dos acidentes de transporte terrestre, com 3.643 vítimas, ocorridos
no primeiro semestre de 1996, em Londrina, PR. O tipo de acidente mais freqüente foi a colisão com
carro/caminhonete. A frota de motocicletas foi a que gerou a maior taxa de vítimas (cerca de sete vezes
a apresentada por carros/caminhonetes). Maior risco de óbito foi evidenciado entre motociclistas que
colidiram com objeto fixo (letalidade de 29,4%), seguido por pedestres atropelados por caminhão ou
ônibus (22,2%), muito superiores ao coeficiente médio (1,8%). O conhecimento desses aspectos é
elemento norteador de políticas públicas para a redução da morbimortalidade por essa causa.

Apesar da redução dos coeficientes de mortalidade por acidentes de trânsito nas principais capitais
brasileiras nos últimos anos, estes se mantêm ainda como importante causa de morbimortalidade em
diversas cidades do País. Conhecer, com o maior detalhamento possível, como esses eventos ocorrem é
indispensável para que ações de prevenção específicas possam ser planejadas e postas em prática.

Informações sobre esses acidentes, relacionadas à população envolvida, à frota de veículos, às
circunstâncias em que se verificam e ao que acontece com as vítimas, possibilitam detectar situações
de riscos diferenciados para a ocorrência desses eventos, bem como para desfechos graves, como a
morte, em diferentes localidades.

A presente nota objetiva relatar as características de acidentes de transporte terrestre ocorridos em
Londrina, PR, especificamente em relação às taxas de vítimas produzidas por tipo de veículo, local e
momento (dia da semana e horário) do acidente. A gravidade dos diferentes tipos de acidente também
é analisada, medida em termos do coeficiente de letalidade. Do ponto de vista populacional, aborda
aspectos ligados à qualidade da vítima em relação ao tipo de acidente, fato que só se tornou possível,
em 1996, com a implantação da décima revisão da Classificação Internacional de Doença

As características dos acidentes de transporte terrestre foram estudadas durante o período de 1 de
janeiro a 30 de junho de 1996 e dentro dos limites geográficos do município de Londrina, áreas urbana
e rural, originando-se 3.643 vítimas. Detalhes a respeito da metodologia encontram-se em publicação
anterior.

A frota de veículos registrada no município foi obtida com o Departamento de Trânsito. Para o cálculo
da taxa de vítimas por mil veículos, foram agrupadas todas as vítimas resultantes de acidente por tipo
de veículo (exemplo: automóvel/caminhonete, motocicleta, bicicleta e transporte pesado, como ônibus
e caminhão).

Para o cálculo do coeficiente de letalidade, foi observada ocorrência ou não de morte em um prazo de
180 dias após o acidente, para cada uma das vítimas. A análise baseou-se na Classificação Internacional
de Doenças (CID-10).
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Resultados

O tipo de acidente mais freqüente foi a colisão com automóvel ou caminhonete para, praticamente,
todos os tipos de vítimas, com exceção dos ocupantes de ônibus, caminhão e pessoas montadas em
animais ou ocupantes de veículos de tração animal ou agrícola, para os quais os principais
determinantes das lesões foram os acidentes sem colisão.

Desconsiderando os ocupantes de trator, pelo reduzido número de casos, a frota de motocicletas,
apesar de representar apenas 18,5% dos veículos automotores, foi responsável pela maior taxa (63,7
vítimas por mil motocicletas), sendo cerca de sete vezes a produzida por automóveis/caminhonetes
(9,5 por mil veículos). Destaca-se o valor elevado da taxa relativa a vítimas de acidentes por ônibus
(39,2 vítimas por mil veículos).

Com relação ao risco de morte em até 180 dias após o acidente, a Figura mostra que motociclistas que
colidiram contra objeto fixo (poste, muro etc.) foram os que apresentaram maior letalidade (29,4%),
seguidos por pedestres que foram atropelados por caminhão ou ônibus (22,2%), taxas bastante
superiores à observada para o conjunto das vítimas (1,8%).

Observou-se uma maior média de vítimas/dia nos finais de semana (sábado e domingo), exceto nos
horários compreendidos entre 6h e 9h e das 13h às 14h. Durante os dias úteis, o pico de vítimas/dia
ocorreu no horário das 18h às 19h e, durante os finais de semana, das 20h às 21h.

Quanto ao local de ocorrência, 95,5% das vítimas acidentaram-se no perímetro urbano do município, e
as restantes (4,5%), em rodovias, estradas vicinais ou distritos rurais. Elevada proporção (56,1%)
acidentou-se em avenidas ou rodovias da área urbana, e uma parcela considerável traumatizou-se nas
proximidades de sua própria residência, especialmente pedestres (48,7%) e ciclistas (42,5%).
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Discussão
Embora possa ter havido alguma perda de vítimas de acidentes no período analisado, esta não deve ter
comprometido a interpretação dos resultados, pois, possivelmente, essa perda foi mínima, tratando-se
de pessoas que tiveram apenas lesões superficiais.

A frota de motocicletas cresce em diversas cidades e, em Londrina, apesar de representar apenas
18,5% dos veículos, foi, proporcionalmente, a que gerou mais vítimas. Possivelmente, esse fato se dá
em decorrência da maior exposição corpórea de seus ocupantes, da maior dificuldade de visualização
da motocicleta e da maior prevalência de comportamentos inadequados de motociclistas no trânsito
urbano, em comparação a outros usuários da via pública.

O perfil de letalidade reflete a gravidade dos acidentes, e seu valor depende, fundamentalmente, do
tipo de vítima envolvida e do tipo de acidente. A maior taxa (29,4%) foi apresentada por motociclistas
que colidiram com objeto fixo, tipo de acidente que ocorre, em geral, após perda de controle do
veículo pelo condutor, por estar desenvolvendo alta velocidade, com elevada energia transferida ao
corpo da vítima no momento do impacto, o que favorece a ocorrência de desfechos mais graves.  Esse
fato é importante à medida que, por ser a motocicleta um veículo bastante ágil e mais barato que o
automóvel, seu uso vem se difundindo não só para passeio e lazer, mas principalmente como meio de
transporte para o trabalho.

Além da velocidade, o tamanho (massa) do veículo envolvido no acidente também é responsável por
parcela significativa do valor dessa energia transferida, sendo, portanto, esperadas maiores taxas de
óbitos entre pessoas traumatizadas em confrontos com veículos pesados (caminhão ou ônibus), como
os observados, na presente investigação, para pedestres atropelados e ciclistas que colidiram com
esses veículos.

A respeito do número médio de vítimas geradas nos diferentes horários do dia e dias da semana, os
achados coincidem com os relatados no meio nacional e no exterior, geralmente maior nos finais de
semana e à tarde e à noite. Nos dias úteis, o aumento do número de vítimas observado nos horários de
ida ao trabalho e à escola ou de retorno desses lugares, principalmente no horário de retorno (18h às
19h), sugere que, além da elevação do fluxo de veículos, o aumento da fadiga, durante o decorrer do
dia, pode exercer um papel importante na ocorrência de acidentes e vítimas.

Os resultados evidenciaram uma parcela considerável de vítimas acidentadas nas proximidades ou de
fronte à própria residência, especialmente pedestres e ciclistas, situação compatível com a menor
possibilidade de deslocamentos em longas distâncias desses usuários da via pública. Há que se
ressaltar que pedestres se constituem, sobretudo, por crianças e idosos, grupo que apresenta maior
restrição à sua mobilidade, tornando-se, conseqüentemente, mais exposto a acidentes nos arredores
de sua própria residência. Além disso, a falta de espaços específicos para o lazer de crianças pode levá-
las a competir com os veículos a motor pelo espaço da via pública, aumentando, portanto, o risco de
ser traumatizadas em acidentes. É possível que essa falta de espaços para o lazer de crianças esteja
associada a áreas de baixo nível socioeconômico; no entanto, essa possibilidade não foi verificada no
presente estudo.
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Chama atenção a proporção (56,1%) de vítimas que se acidentaram em avenidas ou rodovias que
cruzam o perímetro urbano, onde a prioridade é o tráfego de veículos automotores de transporte
individual, com possibilidade de desenvolvimento de altas velocidades, situações em que os motoristas
têm menos tempo para tentar evitar colisões ou atropelamentos, e as lesões resultantes são muito
mais severas.

Foram mostrados alguns caminhos para intervenções que podem colaborar na redução da
morbimortalidade por acidentes de transporte terrestre. A análise da letalidade revela que ocupantes
de motocicletas e condutores de meios de transporte pesado (ônibus e caminhão) constituem grupos
prioritários para intervenções educativas e de fiscalização, e para tomar medidas que visem tornar o
trânsito mais seguro nas avenidas e rodovias urbanas, onde ocorrem a maior parte dos acidentes com
vítimas.

Fonte: Rev Saúde Pública 2001;35(3):318-320 - www.fsp.usp.br/rsp
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Exemplo de boas práticas:

O Grupo de Trânsito de Londrina, criado com o objetivo de conscientizar a população da cidade para
promover a paz e a segurança no trânsito, promoveu a realização de uma sondagem com a
comunidade londrinense, com o intuito de entender a percepção da mesma em relação ao trânsito da
cidade. As principais indicações desta pesquisa foram:

Não é fluído

Falta fiscalização

As pessoas não respeitam a sinalização

Andam acima da velocidade permitida

Não sinalizam seus movimentos

Pedestres andam entre os carros, sem utilizar faixa de pedestres

Motoristas não respeitam a faixa de pedestres

Sou cuidadoso como motorista, mas não como pedestre

Faço minha parte: respeito e não faço com os outros o que não quero que façam comigo

O londrinense tem consciência, mas não a pratica

Sabe que está errado, mas não se esforça em mudar
“Falta atitude, consciência todos têm”.

Campanha de educação nas escolas

Envolvimento da comunidade

Punição e multa pesada para infrações

Ter atitude (cada um fazer a sua parte)

Com base nas respostas acima, conclui-se que, apesar de consciente, falta despertar a atitude e o
desejo da mudança. Um processo educativo com nicho específico no pedestre, elo mais frágil na
corrente do trânsito, daí a criação de uma campanha com os moldes de “Pé na faixa – atitude depende
do primeiro passo”, campanha direcionada em tom educativo e boa visibilidade, destinada a
mobilização das pessoas no sentido da mudança de atitude, produzindo um cenário de melhora no
fluxo, bem como nos indicadores do trânsito. É bom lembrar que campanhas semelhantes a esta em
Brasília – DF produziram uma redução de 50% nas mortes por atropelamento em 4 anos.

Sobre o trânsito:

Sobre a atitude:

Sobre a conscientização:

O que fazer:

Conclusão

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Campanha Pé na faixa - atitude depende do primeiro passo
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