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RESUMO: A mobilidade urbana é um tema de pesquisa das áreas de engenharia de trânsito, arquitetura e 

urbanismo, no entanto, observa-se que diversos aspectos estão atrelados a tal problema. O presente trabalho 

visa identificar aspectos interdisciplinares da mobilidade urbana e apresentar estudos realizados na 

Universidade Federal do Rio Grande que podem contribuir com o tema. Por fim, é abordada uma breve 

análise sobre o Plano de Mobilidade Urbana de Rio Grande - RS. 
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INTRODUÇÃO 

A Cidade de Rio Grande passa por um momento de expansão. A consolidação do Polo naval trás 

reflexos para a economia e crescimento da cidade, os investimentos no setor naval, somente por parte de 

negócios ligados a Petrobras, incluindo as plataformas P-55 e P-63, o Dique Seco, e a construção de cascos, 

devem gerar em cinco anos, cerca de 40 mil empregos diretos e indiretos. Atualmente, cerca de 70% da mão 
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de obra da empresa responsável pela construção das plataformas são de rio-grandinos enquanto que 30% são 

de pessoas que migraram para a cidade em busca de oportunidades (MAZUI, 2011). 

Além do aumento da população, a melhora do poder aquisitivo e o descontentamento da população 

com o transporte público propiciaram um aumento do número de automóveis na cidade. Em três anos a frota 

de veículos aumentou em 50% apresentando em 2010 um veículo para cada três habitantes (IBGE, 2010). 

Tais fatores acarretam problemas na mobilidade urbana do município. 

A mobilidade trata da movimentação de pessoas e bens, de suas origens aos seus destinos em 

conjunto ao ambiente inserido. Atualmente os rio-grandinos se deparam com a implementação do 

estacionamento rotativo em função da diminuição do número de vagas no centro da cidade. Em 

determinados horários há congestionamento de veículos nas principais vias e o número de acidentes é 

crescente. Com a tentativa de amenizar os impactos causados pelo crescimento da frota de veículos da 

cidade, a prefeitura municipal criou em 2011 através da empresa Marchioro Arquitetura e Urbanismo  o 

Plano de Mobilidade Urbana do Rio Grande. 

Diante da atual situação da cidade e as previsões de agravamento da mobilidade local, o presente 

trabalho tem como objetivo geral analisar a importância da interdisciplinaridade na elaboração de um plano 

de mobilidade urbana. 

Os objetivos específicos são: 

 Elaborar uma revisão bibliográfica sobre Interdisciplinaridade e Mobilidade Urbana; 

 Identificar como eixo de pesquisa a Mobilidade Urbana na Cidade do Rio grande; 

 Debater com pesquisadores de áreas correlatas o Plano de Mobilidade Urbana da cidade de 

Rio Grande; 

 Investigar áreas do conhecimento que podem contribuir com a construção de um plano de 

Mobilidade Urbana; 

 Verificar possíveis relações das pesquisas realizadas na Universidade Federal do Rio Grande 

com o tema principal; 

 Realizar uma taxonomia de trabalhos relacionados com assunto; 

 Abordar a contribuição destes trabalhos com o eixo de pesquisa principal; 

 Identificar importância da interdisciplinaridade sobre a Mobilidade Urbana; 

O eixo de pesquisa foi identificado através da disciplina de Atividades Interdisciplinares do 

Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional da Universidade Federal do Rio Grande. A 

disciplina é obrigatória a todos os ingressos ao programa e sua abordagem norteia os alunos sobre a 

importância de interação entre os pesquisadores para a resolução de problemas complexos.  
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A primeira fase da disciplina trata da apresentação do trabalho de cada pesquisador, onde todas as 

propostas são discutidas de forma colaborativa pelos demais pesquisadores. Com o término da primeira fase 

é realizado um encontro, onde propostas próximas formam eixos de pesquisa, nesse processo foram 

identificados três segmentos, entre eles a “Mobilidade Urbana” que contava com dez trabalhos. 

A partir desse momento foram discutidos todos os trabalhos e a sua relação com o plano de 

Mobilidade Urbana da cidade de Rio Grande – RS. Os trabalhos apresentados e agrupados no eixo não 

possuem ligação direta com o problema de mobilidade urbana da cidade (em sua maioria), ou seja, não 

tratam de um ponto focal ou adotam o problema da mobilidade urbana da cidade como objeto de pesquisa. 

As pesquisas são abrangentes e suas aplicações podem ser utilizadas para outros contextos, como por 

exemplo, a descentralização de locais de interesse, a simulação virtual do tráfego, o cálculo da emissão de 

poluentes, problemas que envolvem roteamento. 

1. Mobilidade Urbana 

A mobilidade urbana é definida como a capacidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço 

urbano para a realização de suas atividades cotidianas (trabalho, abastecimento, educação, saúde, cultura, 

recreação e lazer), em um tempo considerado ideal, de modo confortável e seguro (VARGAS, 2008). 

O problema a princípio parece ser apenas de responsabilidade da engenharia de tráfego, porém, ao 

longo dos anos, vários fatores contribuíram para o aumento da complexidade deste tema, como por exemplo: 

aumento da população, aumento das viagens, falta de investimento em transporte público. A preocupação 

sobre o problema não ocorre apenas nas cidades do Brasil, mas principalmente nos países emergentes que 

tem sua economia aquecida e não possuem infraestrutura necessária para suportar os deslocamentos diários 

da sua população. 

Vânia Barcellos afirma que o crescimento da população urbana tem como consequência um 
aumento da necessidade por mobilidade e para satisfazer esta demanda não será possível somente 

crescer em infraestrutura, haverá necessidade de se implantar estratégias que reduzam a demanda de 

viagens, principalmente por transporte individual e implantar sistemas de transporte coletivo mais 

adequados e associados ao contexto socioeconômico da região. Isto significa uma “oferta inteligente 

de transporte”, ou seja, atrair demanda para um sistema coletivo que atenda as necessidades da 
população. Em relação ao estudo, para atrair tal demanda, deve-se visualizar o passageiro de 

transporte público coletivo como cliente, visando atender principalmente os seguintes fatores: tempo, 

custo, conforto, segurança e acessibilidade (CAMPOS, 2006) . 

Além dos meios de transportes, é necessária a preocupação com a infraestrutura viária e o controle 

do trânsito. A gestão urbana trabalha com a definição da localização de facilidades, com a qualidade do 

espaço construído, com a fiscalização e controle do funcionamento das atividades urbanas e de seus 

cidadãos, com o comportamento dos indivíduos em relação à educação no trânsito para todos (baseada no 

princípio que os motoristas também são pedestres). Por outro lado, há também a necessidade de estudos e 

pesquisas em relação ao meio ambiente para que possamos utilizar os meios sem prejudicar gerações 

futuras, pois se observa que em certos lugares não existe mais espaço para o deslocamento, onde o uso 

indiscriminado da ocupação do solo nos leva aos cenários vistos diariamente em grandes centros (CAMPOS, 

2006). 

2. Mobilidade Urbana na cidade de Rio Grande 
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A cidade de Rio Grande possui um formato de península, localizada entre a Laguna dos Patos e o 

Oceano Atlântico. Por sua história e geografia, a cidade se desenvolveu ao redor do Porto Velho, onde a 

busca por melhores localizações para os estabelecimentos comerciais na cidade faz com que a área central 

seja predominantemente ocupada por serviços como bancos, supermercados, comércio, hotéis e hospitais. À 

medida que a cidade foi crescendo, a única possibilidade de instalação de novos bairros era no sentido 

oposto à península e consequentemente, oposto ao centro da cidade. Mesmo após 276 anos de fundação, o 

centro da cidade permanece sendo o local em que diariamente a maioria da população se desloca em busca 

de serviços e comércio.  

Em função do Centro da cidade ser o local onde se concentram todos os serviços, há uma disputa 

pelo espaço urbano por parte desta crescente população, diminuindo a mobilidade e comprometendo o fluxo 

de veículos nas áreas centrais. Em 2011, a Secretaria Municipal da Segurança dos Transportes e do Trânsito 

da Prefeitura Municipal de Rio Grande, responsável pelo departamento de Mobilidade Urbana da cidade, 

buscou um plano de mobilidade e verba para atender as necessidades do município para facilitar o acesso 

aos diversos pontos ao centro da cidade. 

O Plano abrange os seguintes programas: o Programa Calçada Legal, priorizando a ação do pedestre 

na cidade; o Sistema Cicloviário, através das rotas cicláveis do Rio Grande; prognóstico, projeto e 

implementação da Troncalização e Integração do Transporte Coletivo Urbano e Distrital; projeto 

arquitetônico das Estações Principais de Integração que permitem o transbordo de passageiros do transporte 

coletivo urbano integrado; o Tratamento dos Pontos Críticos do Rio Grande, enlaçando todas as etapas do 

plano de mobilidade (MARCHIORO, 2011). 

3. Pesquisas realizadas que podem contribuir com o tema 

Diversos fatores contribuem para a falta de mobilidade dos municípios e grandes centros, ressaltando 

a importância do caráter interdisciplinar para a resolução do problema. Entende-se por interdisciplinaridade 

a convergência de duas ou mais áreas do conhecimento, não pertencentes à mesma classe, que contribua 

para o avanço das fronteiras da ciência e tecnologia, transfira métodos de uma área para outra, gerando 

novos conhecimentos ou disciplinas e faça surgir um novo profissional com um perfil distinto dos existentes, 

com formação básica sólida e integradora (CAPES, 2010). 

O que quer dizer concretamente ensinar interdisciplinaridade? Com certeza, não se pode pensar de 

modo interdisciplinar seguindo meramente algumas “receitas” metodológicas. Implica, mais 

fundamentalmente, a adoção de uma nova postura intelectual em face da natureza complexa dos problemas. 

(PHILIPPI JR. e SILVA NETO, 2011)  

Além da Engenharia de Tráfego, Arquitetura e Urbanismo, poderão contribuir de forma 

interdisciplinar na elaboração de um programa de mobilidade urbana a física, a matemática, a ciência e 

engenharia da computação, a engenharia de produção, sociologia, geografia, educação e cultura, entre 

outros. Abaixo seguem alguns trabalhos desenvolvidos que podem contribuir para a melhoria da mobilidade 

na cidade de Rio Grande. 

3.1 BioTraffic: um modelo de animação comportamental para simular o tráfego de veículos em 

ambientes virtuais 
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A criação de um modelo de simulação requer um grande esforço, porém, quando desenvolvido 

permite representar inúmeras situações em pouco tempo e a baixo custo (POYARES, 2000, apud 

PORTUGAL, 2005), para que o resultado de um modelo de simulação se torne o mais fiel possível da 

realidade é necessário que a informação repassada ao mesmo seja a mais próxima possível do ambiente real, 

pois de nada adianta possuir modelos ou ferramentas robustos e de alto padrão de desempenho se as 

informações não condizem com a realidade. 

Atualmente o Brasil não possui nenhuma ferramenta para a gestão do tráfego de veículos. Os estudos 

realizados para qualquer tipo de alteração em relação à infraestrutura é realizado com ferramentas 

encontradas no mercado, como por exemplo, simuladores de tráfego oriundos da Alemanha e Espanha. 

A maioria dos métodos é designada para explorar fenômenos específicos como, congestionamento, 

pára e anda, ou para avaliar as configurações da rede para auxílio na engenharia de tráfego (SEWALL, 

2010). A categoria mais popular de modelos de simulação de tráfego é a simulação microscópica que 

consiste em tratar o comportamento de cada agente individualmente, tendo como vantagem sobre outros 

modelos o detalhamento de ações de cada veículo.  

Será desenvolvido um arcabouço baseado no algoritmo de colonização do espaço introduzido por 

Runions (RUNIONS et al, 2005), originalmente proposto para modelar padrões de nervuras em folhas 

vegetais e de ramificações em árvores. Adaptado para a simulação de multidões, o método de simulação 

proposto utiliza o princípio da competição por espaço entre nervuras ou ramificações durante o 

deslocamento dos humanoides (BICHO, 2009). A mesma lógica será implementada no BioTraffic para 

simular a competição por espaço durante o tráfego dos veículos. 

O trabalho visa construir um método capaz de simular o movimento de veículos em vias urbanas 

com a possibilidade de verificar resultados decorrentes das mais diferentes situações hipotéticas em relação 

ao trânsito nas vias da cidade. O BioTraffic (modelo de simulação de tráfego de veículos) é baseado no 

modelo BioCrowds (modelo de simulação de multidões). Com a implementação do método será possível 

desenvolver um arcabouço virtual de simulação e controle de veículos.   

Várias ações referentes a mudanças na estrutura da cidade podem ser melhores definidas adotando-se 

uma ferramenta robusta que permita simular situações hipotéticas que podem vir a ocorrer com o passar do 

tempo. 

Com o modelo são esperados os seguintes resultados: 

 Prover um mecanismo para validação de resultados em relação as ferramentas de simulação 

de tráfego encontradas no mercado; 

 Validação dos resultados da implementação do BioTraffic em relação ao BioCrowds; 

 Exportar resultados obtidos pelo modelo para um melhor entendimento por pesquisadores de 

áreas correlatas; 
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 Demonstrar resultados decorrentes das mais diferentes situações hipotéticas em relação ao 

trânsito nas ruas, avenidas e rodovias, proporcionando a partir do ambiente virtual o auxílio na tomada de 

decisões. 

3.2 Problemas de Localização e Perspectivas Futuras para a Cidade de Rio Grande 

Os problemas de localização têm como objetivo a tomada de decisão de onde localizar facilidades 

em uma rede que exista pontos de demanda a serem atendidos de acordo com um determinado objetivo a ser 

otimizado. Tais problemas estão divididos em três subproblemas que são os problemas de localização de 

centros, os problemas de localização de medianas e os problemas de localização de cobertura. 

A localização de p-centros se encaixa no caso emergencial, conhecido na literatura como minimax. O 

objetivo é localizar os p centros de forma a minimizar a máxima distância a qualquer um dos n pontos de 

demanda. Esta abordagem se adéqua a problemas de localização de postos policiais, bombeiros, ambulâncias 

e outros problemas onde o atendimento deve ser o mais rápido possível. 

O objetivo dos problemas de cobertura de conjuntos é minimizar o número de instalações de forma a 

atender (cobrir) todos os pontos de demanda e ainda determinar a localização ideal das facilidades. 

O problema da localização de p-medianas tem o objetivo de localizar p facilidades de tal forma que a 

distância entre estas p instalações e os n locais de demanda seja minimizada. Observa-se que não se trata de 

um caso emergencial, mas sim de minimização das somas das distâncias percorridas (minisum). 

Inúmeras são as aplicações dos problemas de localização, por exemplo, a localização de um depósito, 

fábrica, escolas, empresas, hospitais ou posto policial, passando pela localização de antenas, centrais 

telefônicas, estações de tratamento de água, até a localização de roteadores em redes de computadores. 

Especificamente, os problemas de p-medianas podem determinar a localização ideal de alguns serviços, 

como bancos, empresas, postos de saúde, de modo que a população se desloque a menor distância possível.  

Para a solução do problema de p-medianas, diversos métodos heurísticos podem ser adotados. 

Segundo diversas literaturas, especificamente em (HÖRNER, 2009), o método de Teitz e Bart é o método 

mais eficiente na busca da determinação de p-medianas. Método de Teitz e Bart foi apresentado em 1968 por 

Michael B. Teitz e Polly Bart no artigo Heuristic Methods for Estimating the Generalized Vertex Mediano f 

a Weinghted Graph. O algoritmo é conhecido como Método de Substituição de Vértices que parte de uma 

solução inicial aleatória e inicia uma comparação dos vértices da solução inicial com os demais até que o 

vértice candidato que propiciar a maior redução da função objetivo entra na solução. Este procedimento é 

repetido até que não se obtenha mais melhorias. 

Analisando a situação em que a cidade de Rio Grande vive, frente à perspectiva da população dobrar 

em um futuro próximo, unindo ao fato da geografia da cidade fazer com que o bairro Centro já não comporte 

o deslocamento diário da maioria da população que busca serviços bancários, comércio, hospitais, entre 

outras facilidades que atualmente estão concentrados neste bairro, observa-se que uma alternativa para a 

mobilidade do município é instalar unidades de serviços de maneira que a população se desloque o mínimo, 

evitando o deslocamento ao centro, desafogando as principais vias, aumentando as vagas de estacionamento, 



 

Simpósio Internacional sobre Interdisciplinaridade no 
Ensino, na Pesquisa e na Extensão – Região Sul 

 
 

7 
 

etc. Dessa forma a pesquisa tem como objetivo realocar facilidades ou alocar novas facilidades de modo que 

a população deixe de frequentar o bairro Centro. 

Os métodos adotados são: 

 Modelar a cidade de Rio Grande através de um grafo não dirigido, onde os vértices são 

compostos pelos bairros da cidade e as arestas são as principais vias rodoviárias que unem os bairros; 

 Ponderar os vértices com o número de habitantes de cada bairro da cidade e as arestas com as 

distâncias entre os bairros; 

 Analisar, de acordo com as possibilidades de novos investimentos de comércios na cidade, 

como por exemplo, a abertura de uma nova rede de supermercados ou shopping center, utilizar o algoritmo 

de Teitz e Bart para a determinação da melhor localização de modo que a maioria da população se desloque 

o mínimo possível a estes locais; 

 O governo municipal incentivar a implantação das facilidades no local apontado como 

solução do método. 

Os resultados esperados através do método é o surgimento de novos centros comerciais em 

determinados bairros, fazendo com que a maioria da população deixe de frequentar o bairro centro, 

melhorando a mobilidade urbana da cidade de Rio Grande através do incentivo da instalação de novas redes 

de comércio, proporcionando a instalação de comércios menores ao redor dos bairros, em seguida agências 

bancárias, unidades de atendimento de saúde e novas unidades residenciais. Além da busca pelo comércio 

próximo, visa-se também estimular a abertura de vagas de emprego nas proximidades das residências e com 

isso diminuir o fluxo de veículos e melhorando a mobilidade do município. 

3.3  A Otimização de Redes aplicada ao Transporte Público Urbano 

No Brasil, um número muito grande de pessoas se desloca diariamente de suas origens a seus 

respectivos destinos. A maior parte desta movimentação é feita com a utilização de um meio de transporte e, 

dos mais de 79 milhões de veículos que circulam no Brasil (DENATRAN, 2013), somente 533 mil são de 

ônibus. Todos estes veículos em circulação geram um caos no trânsito que poderia ser diminuído se práticas 

eficientes fossem adotadas. 

Diaz (2013) explica que de maneira geral, são doze os principais fatores que influem na qualidade do 

transporte público urbano: acessibilidade, frequência de atendimento, tempo de viagem, lotação, 

confiabilidade, segurança, características dos veículos, características dos locais de parada, sistema de 

informações, conectividade, comportamento dos operadores e estado das vias. 

Para atrair tal demanda o passageiro de transporte público coletivo deve ser visto como um cliente 

onde lhe sejam oferecidos todos os fatores que influem na qualidade. Desta maneira as empresas de 

transporte coletivo conquistariam muitos usuários que não hesitariam em substituir seu transporte individual, 

pois saberiam que iriam chegar pontualmente ao seu destino desfrutando dos benefícios oferecidos. O 

governo federal, buscando minimizar os congestionamentos, publicou no Diário Oficial da União a medida 

provisória 617/2013 que isenta as companhias de ônibus do pagamento dos impostos PIS/Cofins podendo 
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este ônus ser convertido na redução do preço das passagens favorecendo a clientela a pagar um preço justo 

(DOU, 2013). 

Senne (2000) explica que localização de p-medianas é um problema clássico de otimização 

combinatória onde o objetivo é localizar em uma rede p nós (denominados medianas), de forma a minimizar 

a soma das distâncias de cada nó de demanda até sua mediana mais próxima. Ferreira (2006) relata que 

roteamento de veículos consiste na definição de trajetos que minimizem a distância total percorrida pelos 

veículos. 

As redes de transporte coletivo operam em um espaço que envolve problemas de localização de p-

medianas e roteamento que podem ser reduzidos se forem desenvolvidos modelos e algoritmos onde se 

reorganize as linhas de ônibus através de uma rede de terminais estrategicamente planejados, estabelecendo 

um conjunto de rotas e associando a frequência do serviço. Estas estratégias de forma otimizada seriam 

importantes aplicações práticas que reduziriam os custos com deslocamentos, o tempo de espera e o gasto 

com veículos.  

Em Pereira (2011) encontramos a explicação de que a teoria dos grafos estuda objetos combinatórios 

-os grafos- que são um bom modelo para muitos problemas em vários ramos da matemática, da informática, 

da engenharia, da química, da psicologia e da indústria.  

Logo, a teoria dos grafos é uma ferramenta simples e acessível que ajuda na construção dos modelos 

de resolução dos problemas relacionados, arranjando objetos discretos, explorando os recursos de sistemas 

de informações geográficas e, combinando-os com a tecnologia. 

Espera-se através deste estudo melhorar o desempenho operacional do sistema de transporte, 

racionalizando as rotas, reduzindo a quantidade de ônibus em circulação na área central, reduzindo a 

quilometragem rodada e o custo de operação. Estas ações proporcionarão economia significativa para o 

município, melhoria na circulação viária, benefício aos usuários com a integração tarifária, redução do 

tempo despendido no ônibus e nos pontos de transbordo, além de contribuir para a redução dos níveis de 

poluição ambiental e a preservação do patrimônio histórico da cidade do Rio Grande. Por isso procuramos 

demonstrar os resultados esperados.  

 

3.4 Um Estudo de caso do Estacionamento Rotativo na cidade de Rio Grande 

Neste estudo é proposto uma metodologia baseada em técnicas de otimização para implantação de 

estacionamento rotativo em vias urbanas públicas na cidade de Rio Grande. Estudos mostram a necessidade 

de implantação de Estacionamento Rotativo na medida em que as cidades crescem, uma vez que o espaço 

para estacionamento em vias públicas torna-se escasso aumentando a demanda por vagas. Nesse contexto, a 

motivação da pesquisa nessa área é a investigação de técnicas de otimização necessárias para a implantação 

de um serviço de Estacionamento Rotativo, visando diagnosticar as possíveis inadequações atuais do sistema 

de estacionamento rotativo de veículos na cidade de Rio Grande. 

A implantação do estacionamento rotativo é uma medida que contribui diretamente para a 

sustentabilidade em áreas urbana, uma vez que o estacionamento objetiva uma melhoria na qualidade dos 

transportes e da vida urbana, pois ao implantar este serviço rotativo, as vagas existentes são utilizadas de 

maneira mais democrática, permitindo que um número maior de pessoas utilizem esses espaços. 
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Além disso, o estacionamento rotativo é implantado com a intenção de aumentar a oferta de vagas 

em regiões de grande concentração de atividades comerciais, de serviços e de lazer. Nesses locais, a 

quantidade de veículos que necessita estacionar geralmente excede o número de vagas existentes. Assim, ao 

limitar o tempo máximo de permanência, o estacionamento rotativo é uma forma de melhorar as condições 

de trânsito, reduzir o número de veículos estacionados em locais proibidos ou circulando 

desnecessariamente à procura de vagas e estimula as atividades de comércio, oferecendo aos motoristas a 

facilidade de estacionamento, além de contribuir para melhorar a qualidade de vida através da fluidez do 

trânsito. 

Vale ressaltar que alguns princípios da mobilidade envolvem a qualidade de vida, o dinamismo 

econômico, a inclusão social e a acessibilidade ao centro da cidade. Sendo assim, o estacionamento rotativo 

contribui positivamente para a mobilidade pois facilita o deslocamento das pessoas no meio urbano para 

realizar suas atividades e isto,  influencia fortemente nos aspectos sociais e econômicos do desenvolvimento 

urbano. 

 Através deste estudo pretende-se: 

 Diagnosticar as inadequações do atual sistema de estacionamento rotativo de veículos na cidade de 

Rio Grande; 

 Estudar algoritmos para implantação de serviço de estacionamento rotativo de veículos; 

 Estudar técnicas de otimização combinatória utilizadas em problemas de localização de facilidades, 

formação de agrupamentos, algoritmos genéticos e busca tabu. 

Em suma, o estacionamento rotativo garante maior mobilidade, fluidez e segurança no transito, 

contribuindo para a redução do nível de estresse da população além de garantir melhores condições de 

segurança aos motoristas ciclistas, pedestres, idosos e deficientes que atualmente, em alguns trechos, são 

obrigados a disputar entre si espaço na via pública.  

3.5 Poluição Atmosférica gerada por veículos: Estudo de caso para implementação na cidade do Rio 

Grande 

A poluição atmosférica é geralmente concentrada em áreas metropolitanas densamente povoadas, 

especialmente nos países em desenvolvimento onde as normas ambientais são menos restritivas ou 

inexistentes. No entanto, mesmo os países desenvolvidos e com normas e legislação ambientais avançadas 

se pode verificar níveis elevados de poluentes atmosféricos (JACOBSON, 2002).  

Grande parte da poluição atmosférica em ambiente urbano é proveniente direta ou indiretamente do 

setor dos transportes, embora enquanto nos países desenvolvidos a legislação tenha tendência a limitar a 

capacidade poluente dos mesmos, e a afastar as indústrias potencializadoras de poluição, nos países 

subdesenvolvidos ou em via de desenvolvimento, tal situação não se verifica, sendo por isso mesmo que as 

metrópoles mais poluídas situam-se tendencialmente em zonas fora do chamado mundo desenvolvido 

(SCHWELA, 2006). 

A redução dos níveis de emissão de poluentes por veículos novos é fator fundamental de controle da 

poluição do ar, mas, por si só, não garante a melhoria da qualidade do ar; é necessário assegurar que os 

veículos sejam mantidos pelos usuários dentro dos padrões recomendados. Com este objetivo foi 

implantado, em 1997, o Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos, uma parceria Feema/DETRAN, 

que colocou o Estado do Rio de Janeiro numa posição pioneira, ao adotar os testes de medição dos gases 

poluentes emitidos pelos veículos, quando de sua vistoria anual. Por enquanto, apenas em caráter educativo, 
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o programa, ao mesmo tempo em que tem cumprido seu principal objetivo, que é promover a melhoria da 

qualidade do ar, também tem recebido o apoio da população, não apenas na realização dos testes, como 

também na melhoria da manutenção de seus veículos.  

3.5.1 Teste de medição de gases poluentes, o exemplo do estado do Rio De Janeiro 

O teste de medição de gases poluentes é feito por ocasião da vistoria anual do veículo, em 17 postos 

de vistoria do DETRAN na Cidade do Rio de Janeiro e em 12 cidades do interior do Estado. 

O teste é realizado por equipamentos ligados a um computador que mede, automaticamente, os níveis 

de hidrocarbonetos (HC), monóxido de carbono (CO) e sua diluição (CO+CO2), permitindo obter resultados 

imediatos e exatos.  

No caso de o veículo ser reprovado no teste de emissão de gases, o Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo sairá com a seguinte ressalva: Apto com restrições. Neste caso, o proprietário do 

veículo está contribuindo para aumentar a poluição do ar. 

Todos os equipamentos de medição de gases são homologados pelo Instituto Nacional de Metrologia 

e Qualidade Industrial - Inmetro e possuem sistema de segurança que impede que os operadores tenham 

acesso a controles que permitam a alteração dos critérios de aprovação e reprovação. 

Os operadores são treinados periodicamente pelos técnicos da Feema para atualização das novas 

tecnologias empregadas. Além da supervisão técnica do programa, a Feema também divulga diariamente o 

Boletim da Qualidade do Ar.  

3.5.2 A qualidade do ar depende também de seu carro. O que você deve fazer? 

Mantenha seu veículo regulado de acordo com as especificações do fabricante. Além de reduzir a 

poluição, você prolonga a vida do motor e economiza combustível; 

Observe o período de troca do(s) filtro(s) de ar. Filtro sujo aumenta o consumo de combustível e o 

veículo polui mais; 

Evite transitar por vias congestionadas, procurando, sempre possíveis caminhos alternativos. O pára 

e anda do trânsito congestionado aumenta o consumo de combustível e a emissão de poluentes. 

Procure utilizar meios de transporte coletivo, sempre que possível. 

Se o seu veículo utiliza diesel, mantenha o sistema de injeção de combustível regulado, conforme 

especificação do fabricante. 

Quando parado no tráfego, não acelere seu veículo desnecessariamente. Acelerando, você aumenta a 

emissão dos poluentes. 

3.5.3 Resultados da experiência do estado do Rio de Janeiro 
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A experiência adquirida ao longo desses quatro anos de realização dos testes de emissão de gases 

poluentes realizados pelo DETRAN, com assessoria técnica da Feema, na frota de veículos automotores em 

uso no Estado, permite concluir que: 

Há uma tendência declinante dos índices de reprovação em função da idade dos veículos. Cerca de 

70% dos veículos mais antigos foram reprovados e, entre os mais novos, cerca de 10% foram reprovados, o 

que reflete as melhorias tecnológicas introduzidas na construção dos motores e representa estímulo à 

renovação da frota. Cabe ressaltar que os limites de emissão para a frota mais moderna são mais restritos, 

fazendo desta parcela da frota, embora de maior expressão numérica, a de menor impacto poluidor, enquanto 

que a parcela mais antiga da frota é menos expressiva numericamente, porém muito mais poluidora. 

Há altíssimos índices de reprovação na seção mais antiga da frota e níveis ainda bastante altos na 

fatia mais nova, mesmo com as melhorias técnicas introduzidas nos motores. Isto demonstra que a atitude do 

usuário é, em geral, pouco atenta ao bom funcionamento do seu veículo, pouco atenta aos gastos excessivos 

com combustível e à necessidade de zelar pela manutenção do motor em benefício próprio e da coletividade. 

Ainda há muito por fazer para reduzir mais as emissões veiculares, devendo-se incluir, entre outras 

medidas: incentivos para retirada de circulação dos veículos velhos, mais poluentes; limites mais rigorosos 

para os veículos novos; aplicação sistemática de melhorias tecnológicas nos motores; desenvolvimento de 

combustíveis mais limpos; implantação de sistema punitivo para os veículos reprovados nos testes. 

3.5.4 Dicas para a redução de CO2 

Deixe o carro em casa, use o transporte público, a bicicleta ou opte pela caminhada. 

Prefira veículos movidos a álcool ou bicombustíveis. 

Fique de olho na manutenção do seu veículo. Um motor mal cuidado pode consumir 50% a mais de 

combustível e produzir 50% mais CO2. 

A poluição gerada por veículos automotivos é uma das principais responsáveis por vários impactos 

ambientais, tais como: aquecimento global, efeito estufa, redução da camada de ozônio, chuvas ácidas entre 

outras. Além dos problemas ambientais citados acima, também, afetam a saúde humana causando entre 

outras doenças à cardiorrespiratória. 

Logo, é de total importância pesquisar meios de reduzir a quantidade de CO2 no ambiente seja por 

meios individuais (e esse requer também uma educação e pensamento ambiental) como citado nas dicas de 

redução de CO2,seja o país criando normas rigorosas para as empresas automotivas no que decorre a 

emissão de CO2, seja utilizando o mesmo sistema do estado do Rio de Janeiro, seja utilizando novos tipos 

de energia não tão poluentes como o biodiesel, motores a ar entre outros e/ou pesquisando e planejando 

novas tecnologias que filtrem os tipos de poluentes ou novos tipos de motores que não emitam nenhum tipo 

de poluente.  

Estas conclusões são gerais no que se refere á melhor qualidade devida. Logo, devem ser colocadas 

em prática tanto na cidade do Rio Grande, levando o exemplo do estado do Rio de Janeiro, como também 

em todo o país. 
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3.6 Problemas de Roteamento de Veículos 

Os conceitos sobre roteamento de veículos têm sido estudados por muitos pesquisadores com 

aplicações reais em empresas de transporte coletivo, de transporte de produtos diversos, além de serem 

também aplicados no tráfego aéreo e na rede viária de grandes metrópoles. De acordo com Ferreira (2006), o 

problema de roteamento de veículos (PRV), de forma geral, consiste na definição de rotas que minimizem a 

distância total percorrida pelos veículos reduzindo os custos com transporte. 

Neste contexto, desenvolveu-se um estudo sobre a programação de veículos em problemas de coleta 

e entrega aplicados numa situação real que envolve a logística de distribuição de veículos para atendimento 

de necessidades dos polos presenciais na Educação à Distância da FURG. O objetivo do estudo foi elaborar 

uma ferramenta computacional que possibilitasse elaborar rotas para os veículos analisando os custos de 

transporte, os tempos de viagem, os veículos utilizados e os intervalos de tempos necessários nas rotas para 

refeições, pernoites, embarques e desembarques (GAUTÉRIO, 2013). 

No desenvolvimento da ferramenta computacional, foram utilizadas algumas heurísticas para a 

construção das rotas e programação dos horários, bem como, o algoritmo Recozimento Simulado. Estes 

métodos permitiram análises interessantes sobre as rotas resultantes, visto que em alguns casos as rotas 

geradas nos testes computacionais resultaram em menor custo de transporte do que as rotas efetuadas no 

problema real. Esta implementação realizada e os métodos utilizados, podem ser aplicados em outros 

problemas reais auxiliando na tomada de decisão. Cita-se como exemplo, o problema da mobilidade urbana 

na cidade de Rio Grande. 

Através de uma breve análise do Plano de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Rio 

Grande, percebeu-se a existência de diferentes ideias projetadas para mudanças no trânsito da cidade, no 

sentido das vias, na expansão e melhorias de ruas e avenidas, com a construção de ciclovias e melhorias do 

transporte coletivo. Porém, em relação à segurança dos pedestres no trecho da rodovia entre o pórtico de 

entrada da cidade até o Trevo de acesso, foi pouco planejada. 

Poderia ser utilizada a ferramenta desenvolvida para realizar uma breve análise do sistema de 

transporte coletivo do município, verificando os períodos de parada, os tempos de viagem entre origem e 

destino, as rotas utilizadas e quais podem ser alteradas e as janelas de tempo entre os horários de início da 

rota e final, embarques e desembarques. Além disso, é possível determinar os custos mínimos destes 

coletivos em relação aos percursos nos horários de maior movimento. 

Observa-se que o tráfego no trecho mencionado anteriormente, aumentou significativamente e para 

realizar a travessia na rodovia, nos horários de tráfego intenso, o pedestre espera muito tempo no 

acostamento. Isto acarreta também no atraso do ônibus do transporte coletivo. As soluções apontadas pelo 

Plano de Mobilidade são as instalações das faixas de segurança para os pedestres, mas na rodovia o trânsito 

fica lento implicando em congestionamento. Acredita-se que duas possíveis soluções para o problema dos 

pedestres e o congestionamento seria a construção de uma via de trânsito rápido com início no Pórtico de 

entrada até o Trevo de acesso à cidade e a construção de passarelas para pedestres e viadutos em alguns 

pontos da rodovia, como ocorre em grandes centros urbanos. 
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Nas várias sugestões apontadas no PMU, os conceitos de roteamento de veículos podem ser inseridos 

para análise das propostas. O roteamento pode contribuir na definição das melhores rotas com custo mínimo 

entre dois pontos, bem como, no incremento de restrições e a o estudo realizado sobre programação de 

veículos com o desenvolvimento da ferramenta computacional auxilia o tomador de decisão.  

Neste contexto, os conceitos de interdisciplinaridade e modelagem estão bem inseridos. 

Interdisciplinar, pois para estudo e construção da via estarão envolvidos os matemáticos, engenheiros, os 

geógrafos (em caso de serra, planalto), entre outros, e Modelagem, pois de acordo com o trajeto da via a ser 

construída, podemos modelar as inclinações, a estrutura que será utilizada, os riscos no trajeto, enfim, todos 

os detalhes da construção poderão ser modelados computacionalmente a fim de analisarmos os resultados. 

3.7 Otimizando serviços postais através de pesquisa operacional 

Esta pesquisa tem como objetivo aperfeiçoar o serviço de entrega de correspondências, realizada 

pelos correios na cidade do Rio Grande. A proposta é desenvolver uma solução eficaz desde o processo de 

separação e ordenação dos objetos até a entrega dos mesmos. Deve-se lembrar que estes procedimentos são 

feitos manualmente pelos funcionários da empresa e por isso há uma grande necessidade de encontrar uma 

solução melhor para o processo ou contribuir para o método já utilizado pelos correios. 

Na última parte do processo, entrega de correspondências serão utilizadas técnicas de pesquisa 

operacional e o problema será tratado como problema de roteamento de veículos, com o objetivo de 

diminuir gastos com esta parte do processo. 

Este estudo baseia-se na proposta de Bertholdi Costa (1997), e será aplicado na cidade de Rio 

Grande. Outra proposta na qual o estudo se assemelha é a de Daganzo (1984) e Graciolli (1996) que dividem 

uma região maior em sub-regiões apresentando formulações para zoneamento, dividindo uma área em 

zonas, objetivando a minimização da distância média percorrida por ponto de parada. 

Uma das propostas nesse projeto de pesquisa consiste em dividir a central dos correios em filiais, 

com o intuito de minimizar a distância percorrida pelos carteiros e também veículos dos correios que fazem 

entregas por Sedex. A ideia deste estudo é determinar rotas, que beneficiem tanto os correios quanto os 

pedestres. 

Acredita-se que através desta pesquisa a  empresa dos correios possa ser beneficiada nos custos de 

locomoção dos seus veículos além de possibilitar aos carteiros um melhor percurso e por consequência 

melhores condições de trabalho. Esses fatores podem contribuir positivamente nos aspectos econômicos e 

sociais na cidade de Rio Grande. 

4. Conclusão 

 Em análise ao Plano de Mobilidade Urbana contratado pela cidade, descartando saber qual o escopo 

definido pela Prefeitura para a sua criação, foi constatado que o mesmo apresenta-se como um todo bem 

elaborado, porém para resolução de problemas a curto prazo e pontuais. Diante da análise feita no trabalho, 

seguem as seguintes observações: 
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O Programa Calçada Legal identifica como um de seus diagnósticos para o Fator de Gestão – 

Equipamentos de Transportes, a chegada de maneira facilitada dos ônibus à estação rodoviária, mas não 

aborda solução para o trânsito entre pedestres, ônibus e demais veículos que circulam na rua de saída da 

estação compartilhando o mesmo espaço. 

O Sistema Cicloviário tem considerações pertinentes quanto à parte de integração modal entre centro, 

estações de transbordo e espaço para as ciclovias, mas não prevê o aumento da demanda do número de 

ciclista ao longo do tempo e nem a implantação da mesma na RS-734, ficando subentendido que os ciclistas 

devem circular na rodovia. 

O Plano de Integração Tarifária do Transporte Coletivo não beneficia o usuário que percorre  

distâncias mais curtas, pois a tarifa é única.  

As Estações Principais de Integração beneficiam o usuário com conforto térmico, luminoso, acústico, 

com coleta seletiva de lixo, sanitários, quiosques para exploração comercial, mas não mencionam o tempo 

de espera entre um ônibus e outro. 

O Tratamento dos Pontos Críticos consolida todas as ações do Plano de Mobilidade do Rio Grande, 

busca articular as atividades humanas e urbanas, mas não abrange a região do balneário Cassino.  

A Mobilidade Urbana passou a ser tratada nos últimos por inúmeros fatores, como um “problema 

complexo” e dependente de interações de diversas áreas do conhecimento para a sua resolução. 

Como ideia Interdisciplinar, o Plano de Mobilidade Urbana poderia: envolver profissionais de outras 

áreas do conhecimento para sua elaboração e implantação, fazer uso do que dispomos localmente como 

universidades e pesquisadores, solicitar apoio ao Grupo de Estudos e Transportes da FURG (GETRANS), 

grupo que possuí mais de 10 anos de experiência e também ao Programa de Pós – Graduação em 

Modelagem Computacional, onde foram identificados todos os trabalhos de pesquisas supracitados para 

contribuição de resolução ao problema da Mobilidade Urbana na cidade de Rio Grande. 

Com tantas previsões como: aumento da população, investimentos em massa e crescimento da frota 

de veículos, o Plano de Mobilidade Urbana poderia ter sido contratado com um escopo mais exigente para 

assegurar toda a demanda futura. 
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