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RESUMO 

 

O intenso processo de urbanização das sociedades nas últimas décadas revela a 
necessidade de cuidar das cidades para que seus espaços urbanos ofereçam uma 
boa qualidade de vida, o que inclui condições adequadas para a mobilidade de 
pessoas e bens. Para satisfazer esta demanda não será possível somente crescer em 
infraestrutura, haverá necessidade de se implantar estratégias que reduzam a 
demanda de viagens no transporte individual e para o transporte de carga. Neste caso, 
a logística da cidade desempenha um papel importante na criação de sistemas de 
transporte de carga urbanos eficientes. O objetivo deste trabalho foi investigar as 
práticas adotadas na implantação de Unidade de Consolidação de Cargas (UCCs), 
como forma de viabilizar a sustentabilidade da mobilidade urbana. Buscou-se 
identificar as iniciativas internacionais de uso de Unidade de Consolidação de Cargas 
(UCCs) e compará-las com estudos brasileiros, propondo um passo a passo avaliativo 
para a implementação de uma Unidade de Consolidação de Cargas (UCCs) para a 
cidade de Curitiba. Mediante uma revisão bibliográfica e documental, buscou-se 
extrair dados que colaborassem na compreensão sobre os desafios enfrentados na 
elaboração de uma Unidade de Consolidação de Cargas (UCCs), bem como os 
principais agentes necessários para a sua implantação. Constituído como um estudo 
de caso comparativo, esta pesquisa apresenta um viés qualitativo descritivo e enfoque 
exploratório. A captura de artigos e relatórios, foi realizado por meio da técnica de 
bibliometria totalizando um universo de 217 textos científicos. Ao longo do processo 
de pesquisa, foram identificadas mais de 100 (cem) cidades espalhadas pela 
Comunidade Europeia (CE), Japão, Canadá e Estados Unidos da América, onde há 
ou houve evidência de consideração ou interesse no estabelecimento de uma Unidade 
de Consolidação de Cargas (UCCs). A estratégia de análise dos artigos foi orientada 
pelos princípios da análise de conteúdo, chegando a uma base de 4 UCCs possíveis 
de comparação com os estudos brasileiros, dando condições para a elaboração do 
modelo e do  passo a passo de Gestão e Planejamento de avaliação para a 
implementação da Unidade de Consolidação de Cargas (UCCs) para a cidade de 
Curitiba. 

 
Palavras-Chave: Sustentabilidade, Mobilidade Urbana, Logística da Cidade e 
Unidades de Consolidação de Cargas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The intense process of urbanization of societies in recent decades reveals the need to 

treat cities for their urban spaces that offer a good quality of life, or that include the 

conditions allowed for the mobility of people and property. To require this demand, it 

will not be possible to increase the infrastructure, there will be a need to implement 

restrictions that reduce the demand for travel in individual transport and for cargo 

transport. In this case, city logistics plays an important role in creating efficient urban 

cargo transport systems. The objective of this work was to investigate the practices 

adopted in the implementation of the Cargo Consolidation Unit (CCUs), to make the 

sustainability of urban mobility feasible. It seeks to identify as international initiatives of 

use of the Cargo Consolidation Unit (CCUs) in comparison with the Brazilian studies, 

proposing a step by step for the implementation stage of a Cargo Consolidation Unit 

(CCU) for the city of Curitiba. Through a bibliographic and documentary review, you 

can extract data that collaborate in understanding the challenges faced in the 

preparation of a Cargo Consolidation Unit (CCUs), as well as the main agents used for 

its implementation. Constituted as a comparative case study, this research presents a 

qualitative descriptive summary and exploratory focus. The capture of articles and 

reports was carried out using the bibliometric technique, totaling a universe of 217 

scientific texts. After a long research process, more than 100 (one hundred) cities 

throughout the European Community (EC), Japan, Canada and the United States of 

America were identified, where there is or was evidence of consideration or interest in 

the establishment of a Consolidation Unit (CCUs). An article analysis strategy was 

guided by the principles of content analysis, reaching a base of 4 possible CCUs for 

comparison with Brazilian studies, providing conditions for the creation of models and 

the stage of management and evaluation planning for an implementation of the Cargo 

Consolidation Unit (CCUs) for the city of Curitiba. 

 

Keywords: Sustainability, Urban Mobility, City Logistics and Cargo Consolidation 

Units 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 O transporte urbano de mercadorias tem papel fundamental no 

desenvolvimento das cidades na medida em que estimula o comércio e impacta 

diretamente o estilo de vida da população (OLIVEIRA, et al., 2016). 

 De acordo com Crainic, Ricciardi e Storchi (2004), os veículos que realizam as 

entregas competem por espaço com os veículos de passeio, contribuindo 

significativamente para o aumento dos congestionamentos, da poluição atmosférica e 

sonora. São estes alguns dos transtornos causados no dia a dia aos habitantes que 

vivem e/ou convivem próximos às áreas centrais e que recebem estas entregas, de 

alimentos secos, refrigerados, vestuários, remédios entre tantos outros.   

Dentro desse contexto, os transportadores necessitam prestar um serviço 

eficaz, ágil, de boa qualidade e com baixos custos. Existem diversos conceitos e 

definições relacionados ao termo “mobilidade”, cabe aqui uma reflexão, uma vez que 

mobilidade pode ser entendida como qualidade daquilo que é móvel, ou faculdade de 

se mover. No que tange ao espaço intraurbano, ela denota significado relacionado ao 

fluxo de deslocamentos de pessoas e mercadorias em seu território. 

Inicialmente “mobilidade urbana” era um termo utilizado como sinônimo de 

transporte. No entanto, essa visão tem sido cada vez mais substituída por outra mais 

abrangente. De acordo com Taniguchi (2014), a mobilidade está ligada à capacidade 

de deslocamento de pessoas e bens nas cidades por meio da articulação e união de 

várias políticas de transporte, circulação, acessibilidade, trânsito, desenvolvimento 

urbano, uso e ocupação do solo. 

De acordo com Bergman e Rab (2005, p.10), a mobilidade urbana é um atributo 

da cidade, resultado da interação dos fluxos de deslocamento (motorizados e não 

motorizados) de pessoas e bens no espaço urbano, determinado principalmente pelo 

desenvolvimento socioeconômico, pela apropriação do espaço e pela evolução 

tecnológica.  

Na mobilidade urbana, a noção de sustentabilidade passa a ser inserida na 

medida em que se percebe a influência que os transportes exercem sobre aspectos 

de ordem ambiental, como a poluição atmosférica e sonora, como os baixos índices 

de mobilidade e acessibilidade. Entretanto, há alternativas que possam contribuir para 
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uma racionalização do uso das estruturas existentes, ou seja, avaliar o uso da parte 

imobiliária (terrenos e ou edificações) de modo a diminuir os congestionamentos e, 

consequentemente, minimizar as externalidades negativas do transporte de cargas no 

ambiente urbano e organizar os processos logísticos nas cidades (FREITAS, et al., 

2015, p. 4). 

Neste contexto, pode-se avaliar o conceito de Unidade de Consolidação de 

Cargas, como uma instalação logística, situada relativamente próxima a área urbana, 

em que as entregas são consolidadas e realizadas dentro desta área, podendo assim 

diminuir os impactos negativos da distribuição de produtos como a poluição do ar e o 

consumo de combustíveis além de reduzir o número de veículos em circulação em 

regiões congestionadas (NOVAES; TAKEBAYASHI; BRIESEMEISTER, 2015).  

Quando avalia-se as abordagens da Ação de Coordenação Europeia sobre 

“Melhores Soluções para o Transporte Urbano de Mercadorias” (BEST Urban Freight 

Solutions - BESTUFS), lembrando que o seu principal objetivo é o de identificar, 

descrever e difundir as melhores práticas, critérios de sucesso e estrangulamentos 

das soluções para o transporte urbano de mercadorias, eles apresentam outros 

conceitos que levam a outras metodologias e propostas. Em termos gerais o propósito 

chave identificado para a Unidade de Consolidação de Cargas é evitar a necessidade 

de veículos para entregar de cargas parciais em centros urbanos, proporcionando 

instalações que podem ser consolidadas para entrega subsequente na área, num 

veículo apropriado com um elevado nível de utilização da carga e garantindo o melhor 

serviço final (BROWNE, et al., 2005).  

 

1.1 Questão norteadora 

 

Considerando a abordagem apresentada, esta pesquisa tem como questão 

norteadora verificar: Como uma Unidade de Consolidação de Cargas pode se tornar 

uma proposta viável para a melhoria da mobilidade urbana na zona central de 

Curitiba? Para responder esta questão, elaborou-se os seguintes objetivos: 

 

1.2 Objetivos  

 
1.2.1 Objetivo Geral 
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Investigar as práticas adotadas na implantação de Unidade de Consolidação 

de Cargas, como forma de viabilizar a sustentabilidade da mobilidade urbana.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

• Identificar as iniciativas nacionais e internacionais de uso de Unidade de 

Consolidação de Cargas; 

 

• Analisar as iniciativas de Unidade de Consolidação de Cargas internacionais 

com estudos brasileiros; 

 

• Propor um passo a passo de avaliação para o debate público para a 

implementação da Unidade de Consolidação de Cargas para a cidade de 

Curitiba. 

 

1.3 Justificativa  

 
A sociedade de consumo tem sua base no modo de vida urbano e está apoiada 

num sistema capitalista produtor de mercadorias. Ortigoza e Cortez (2009, p.22) 

relatam que o espetáculo, o efêmero, a moda e a obsolescência impõem novas e 

consecutivas necessidades. Vivemos um tempo em que a produção de mercadorias 

não visa só atender à demanda, mas também criar a necessidade.   

O aumento da demanda e o consumo acelerado afeta diretamente todo o 

processo logístico da cadeia de consumo, e por consequência, o transporte de carga 

urbana tem piorado nos últimos anos. Dentre as causas dessa piora, destacam-se: a 

falta de políticas promovidas pelas autoridades públicas, uma vez que estas atuam de 

forma antiquada nas restrições à circulação em função do tipo de veículo de carga, na 

criação de horários e delimitação de áreas para carga e descarga; o aumento da frota 

de veículos e as mudanças do processo de distribuição urbana, uma vez que em 

função de restrições de solo, a tendência dos terminais logísticos é de se deslocarem 

do centro da cidade para as áreas metropolitanas (OLIVEIRA, et al., 2016). Este 

fenômeno de dispersão dos terminais logísticos também ocorre em Curitiba, com a 

expansão de armazéns logísticos para a região de Pinhais, São José dos Pinhais entre 

outros municípios, onde estes se afastam até a periferia das áreas metropolitanas, 
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tipicamente próximas a rodovias. Os armazéns também se tornaram maiores. Esta 

expansão logística aumenta a distância percorrida pelos veículos de carga, aumenta 

o efetivo da frota em função do nível de serviço ofertado ao varejo e residências em 

áreas centrais da cidade de Curitiba. Por consequência, tem-se aumento nas 

emissões de CO2, congestionamento e a poluição sonora, fazendo surgir a 

necessidade de buscar soluções para minimizar os impactos socioambientais.  

Assim sendo, o conceito de Unidade de Consolidação de Cargas propõe a 

incorporação e otimização das atividades logísticas afim de minimizar esses impactos, 

customizando o transporte de mercadorias, bem como permitindo que conexões de 

maior capacidade entre eles sejam mais práticas (TANIGUCHIA; THOMPSON; 

YAMADA, 2014). A gestão urbana não é mais uma questão apenas do setor público, 

deve envolver cada vez mais o setor privado e as Parcerias Público-Privadas (PPP) 

(ALLEN; THORNE; BROWNE, 2007) . O modelo de gestão por meio de Parcerias 

Público-Privadas (PPP) deve viabilizar projetos que de outra forma não seriam 

executados e, compartilhando os riscos implícitos a novos empreendimentos 

(CORREIA, 2011). 

Neste sentido, esta pesquisa se justifica uma vez que realizado o estudo 

proposto para a viabilidade da Unidade de Consolidação de Cargas, se possa 

contribuir no atendimento das demandas do Plano Diretor da cidade de Curitiba e as 

expectativas do plano Curitiba 2035 em relação a sustentabilidade da mobilidade 

urbana no município. 
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 
Uma vez definido o escopo e o objetivo central do trabalho no entendimento 

dos conceitos de temas que permeiam esta pesquisa, no que tange aos temas da 

sustentabilidade e mobilidade, o foco para a construção do referencial teórico foi a 

literatura que contextualiza e investiga esta prática presente em livros, artigos 

científicos, dissertações, teses e relatórios, políticas, conceitos, estudos de caso e 

sistemas de avaliação que exemplifiquem estas práticas. Complementarmente, e 

associadas de forma direta com as questões de pesquisa, surge a necessidade do 

entendimento da Unidade de Consolidação de Cargas. 

 

2.1 Sustentabilidade 

 
A sustentabilidade implica na utilização racional de recursos necessários para 

o atingimento de determinado fim (consumo), de tal maneira que não afete sua 

capacidade de recuperação e de esgotamento para uso futuro (ALMEIDA, 2012).  

A expressão “desenvolvimento sustentável” se tornou mundialmente conhecida 

quando foi adotada como principal bordão do “Nosso futuro comum”, mais conhecido 

por “Relatório Brundtland”. 

Em 1983, o Secretário-Geral da Organizações das Nações Unidas (ONU) 

convidou a médica Gro Harlem Brundtland, mestre em saúde pública e ex-Primeira 

Ministra da Noruega, para estabelecer e presidir a Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. Brundtland foi uma escolha natural para este papel, à 

medida que sua visão da saúde ultrapassava as barreiras do mundo médico para os 

assuntos ambientais e de desenvolvimento humano. Em abril de 1987, a Comissão 

Brundtland, como ficou conhecida, publicou um relatório inovador, “Nosso Futuro 

Comum” – que traz o conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso público 

(ONU, 2019). Principais conceitos do Relatório Brundtland (1987): 

 

O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as 
necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de 
atender suas próprias necessidades. Na sua essência, o desenvolvimento 
sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, 
o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 
tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual 
e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2FNews%2Fdh%2Fhlpanel%2Fbrundtland-bio.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmvknOEAu2U6BpYB4PuND-yOlrgQ
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
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O documento “Nosso Futuro Comum”, foi uma referência para os debates que 

aconteceram na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD) popularmente nominada Rio-92 ou Eco-92. Para Dias 

(2015, p.48) a definição “o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que 

encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações 

de atender suas próprias necessidades”, começa a ser difundida mundialmente como 

um referencial necessário para ser utilizado no desenvolvimento de políticas públicas 

e inserido nas metas e objetivos das empresas privadas (DIAS, 2015).  

A mudança de paradigma proposto a partir do Relatório Brundtland, está 

conectada ao desenvolvimento sustentável, discurso hegemônico na esfera mundial 

desde sua publicação em 1987. “Pensar globalmente e agir localmente” tornou-se o 

lema da Agenda 21, que deu início a um pensamento voltado para a sustentabilidade 

urbana. A Assembleia Geral da ONU realizou uma sessão especial em 1997, 

chamada de “Cúpula da Terra +5” para revisar e avaliar a implementação da Agenda 

21, e fazer recomendações para sua realização.  

Estabelecidos no ano 2000, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM) incluíam 8 (oito) objetivos a serem alcançados até o final de 2015. Desde 

então, progressos significativos foram realizados. Os ODM fizeram uma verdadeira 

diferença na vida das pessoas, e esse progresso foi expandindo na maioria dos países 

com forte liderança e responsabilidade. Em 2015 os países se adaptaram e adotaram 

uma nova agenda de desenvolvimento para os próximos 15 (quinze) anos em áreas 

de importância crucial para a humanidade e para o planeta, denominada então de 

Agenda 2030 (AGENDA 2030, 2019). 

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 

prosperidade. Busca fortalecer a paz universal com mais liberdade, reconhecendo que 

a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio 

global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2019). 

Houve a construção sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, na 

Assembleia geral da ONU em setembro de 2014, um relatório estabelecendo os 17 

(dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, Figura 1) e 169 metas, 

que buscam concretizar os direitos humanos de todos.  

 

 

http://www.un.org/esa/earthsummit/
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Figura 1 - Objetivos Desenvolvimento Sustentável

 
Fonte: Nações Unidas do Brasil (2015) 

 

Entre os objetivos propostos,  a ODS de número 11 (onze) tem como principal 

escopo tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis, sendo estratificado em mais 7 (sete) metas, sendo a 11.3 e 

a 11.6, que enfatizam a urbanização inclusiva e sustentável  e a atenção à qualidade 

do ar, em que o setor dos transportes tem papel essencial e positivo a desempenhar 

no desenvolvimento econômico e social, e como as necessidades de transporte irão 

aumentar, serão necessários vários esforços no sentido de diminuir a fonte de 

emissões atmosféricas. Estas duas metas estão diretamente ligadas a este estudo, 

tendo em vista o tema relacionado com a mobilidade urbana, o aumento da eficiência 

e melhora do desempenho ambiental dos sistemas de transporte de carga urbana. 

 

2.2 Mobilidade urbana sustentável 

 
O desenvolvimento de uma cidade é determinado por um conjunto de forças e 

interesses, tanto do Estado como das organizações privadas, que estruturam uma 

complexa trama. O principal conceito a ser observado é a relação entre usos e 

ocupação do solo, características físicas e sociais, e o sistema de transporte e trânsito 

que estabelecem sinergias e impactos numa permanente interação (BRASIL. 

MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013, p. 19).    

Os principais agentes e fatores que explicam o desenvolvimento urbano e suas 

relações com o transporte e trânsito são abordados pela Corporation Andina de 

Fomento (CAF, 2010, p. 22): 
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• Sistema político: num sistema político como o brasileiro com três poderes, executivo, 
legislativo e judicial, atuando harmonicamente no território nacional, deve ser analisada 
a atuação do Estado em relação a suas políticas, através do conjunto de decisões e 
ações tomadas em cada setor como educação, justiça, saúde, desenvolvimento urbano 
e mobilidade;   

• Setor privado: representado principalmente pela indústria da construção, a indústria 
automotiva e pelos capitais financeiros, industriais e comerciais, todos com interesses 
específicos no processo de desenvolvimento urbano; 

• Indivíduos: pessoas independentes ou associadas a algum tipo de organização, com 
suas necessidades e interesses específicos; 

• Sistema da mobilidade urbana: sistemas de transporte e trânsito com suas 
características físicas e de ofertas de serviços, que condicionam as decisões das 
pessoas acerca de como usar a cidade; 

• Processos migratórios: que podem implicar aumento ou diminuição da população de 
uma cidade, com impactos de toda ordem no desenvolvimento urbano. Estes impactos 
são fortemente relevantes, sobretudo se consideramos as enormes diferenças sociais, 
políticas e econômicas existentes no Brasil;  

• Valor da terra: que condiciona a localização das atividades e da população; 

• Dinâmica da economia: principalmente referente ao nível de emprego, ingresso per 
capita e abertura de novo negócios na cidade (CAF, 2010, p. 22). 

 

O relacionamento entre todos esses agentes é dinâmico e a Figura 2 demonstra 

como os agentes e processos mencionados interagem de maneira complexa, 

“produzindo” o espaço urbano e influenciando a maneira pela qual os sistemas de 

transporte e trânsito são ordenados e utilizados (CAF, 2010). 

Figura 2 - Agentes envolvidos na construção e uso da cidade 

 

Fonte: CAF(2010), adaptado pelo autor 
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O desafio de acordo com a CAF (2010, p 23) é, em cada situação específica, 

analisar como esse processo da organização socio espacial se desenvolve, quais 

problemas relacionados com o trânsito e transporte são provocados por ele e, como 

estes podem diminuir ou ser eliminados. Os principais agentes e fatores que podem 

explicar o desenvolvimento urbano e suas relações com transporte e trânsito são o 

sistema político e econômico sob um estado de direito democrático e uma economia 

capitalista, envolvendo grande número de empresas privadas que operam e fazem 

negócios em áreas urbanas (CAF, 2010). 

A urbanização é um processo que trata de múltiplos aspectos que se 

manifestam por meio de rápidas mudanças pela relação entre a população e a 

superfície do território (ALMEIDA, 2012). Como a revolução industrial impulsionou 

avanços tecnológicos e o surgimento de um estilo de vida, os hábitos de consumo 

podem sair do controle e converterem-se em consumismo (BRAGA FILHO, 2015). 

 Nos últimos anos, as pessoas melhoraram suas condições econômicas, 

ascendendo a classe média. Como os padrões de vida sobem, as consequências 

ambientais do crescimento populacional são ampliadas com a quantidade de pessoas 

que almejam ter uma vida cada vez melhor e com a migração das zonas rurais para 

as zonas urbanas (DIAS, 2015).  

Em qualquer nível de desenvolvimento, o impacto humano sobre o meio 

ambiente é uma função do tamanho da população e do consumo per capita. Outro 

ponto relevante além do conceito do consumo, é que as pessoas utilizam recursos 

produzidos em territórios que estão fora de suas áreas de convivência. Os impactos 

que isto provoca no ambiente natural são ampliados pelo processo da globalização 

da economia, e a liberação dos mercados aumentaram as distâncias entre a fonte de 

matéria-prima, a transformação dos produtos e o consumidor final (DIAS, 2015).  

Assim, como ocorre não só o aumento do transporte de mercadorias, mas 

também o aumento das distâncias, é preciso somar esforços para reduzir a relação 

existente entre os transportes e o crescimento econômico (MACHADO; PICCININI, 

2018). Em regiões centrais das grandes cidades, a falta de uma infraestrutura 

adequada para uma operação logística eficaz provoca atrasos e engarrafamentos, 

poluição do ar, ruídos, necessitando o equilíbrio inteligente para o crescimento das 

atividades urbanas. Algumas medidas estão sendo tomadas pelos governos locais, 

porém de forma corretiva e punitiva como: restrições de áreas para circulação de 

produtos perigosos, restrição de horários de acesso à região central, restrições à 
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circulação em função do tipo de veículo de carga, criação de horários e áreas para 

carga e descarga (SANCHES, 2008).  

A adaptação das cidades às novas funções econômicas, através da 

reordenação da oferta de transporte, é um fenômeno comum, apesar do pouco 

reconhecido. O intenso processo de urbanização das sociedades nas últimas décadas 

revela a necessidade de cuidar das cidades para que seus espaços ofereçam uma 

boa qualidade de vida, o que inclui condições adequadas para a mobilidade de 

pessoas e bens.  

A mobilidade pode ser entendida como qualidade daquilo que é móvel, ou 

faculdade de se mover; associada ao conceito logístico relacionada ao fluxo de 

deslocamento de pessoas e mercadorias.  

Para Bergman e Rab (2005) a mobilidade urbana torna-se um atributo da 

cidade, resultado da interação dos fluxos de deslocamento (motorizados e não 

motorizados) de pessoas e bens no espaço urbano e determinado principalmente pelo 

desenvolvimento socioeconômico, pela apropriação do espaço e pela evolução 

tecnológica. Quando aplicada ao conceito de sustentabilidade na área de transportes, 

de acordo com Seabra et al. (2013), significa “garantir o atendimento das 

necessidades de acessibilidade e mobilidade atuais e futuras com reflexos positivos 

no meio ambiente, na economia e na sociedade” (p.01).  

Para complementar a contextualização Seabra et al. (2013), salienta que: 

Cada dimensão da sustentabilidade envolve um sistema complexo de 
interesses e objetivos que devem ser compatibilizados. Recentemente as 
principais cidades brasileiras encenaram diversos conflitos que colocaram a 
mobilidade urbana na pauta das negociações entre governo e sociedade, na 
busca de soluções para o setor. O desequilíbrio do sistema de interesses 
evidenciou a ineficiência da gestão da mobilidade urbana (p. 2). 

 

No Brasil, de acordo com Freitas et al.(2015, p. 9) a mobilidade urbana é tratada 

muitas vezes de forma setorial e especializada, por exemplo, no município de Porto 

Alegre o plano setorial de transporte para ônibus (desconsiderando os demais 

modos), plano setorial de bicicletas e o plano setorial de acessibilidade tratou de forma 

isolada o planejamento e a regulação do transporte coletivo, trânsito, logística urbana, 

infraestrutura viária, bicicletas, pedestres, etc. (BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2013, p. 20).  
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A precariedade da infraestrutura da mobilidade brasileira veio à tona quando o 

país sediou a Copa do Mundo de 2014. O Brasil alinhou-se à política internacional de 

mobilidade por meio do Projeto Apoio aos Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil, 

coordenado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento. Esse Projeto 

almejava a transferência de experiências, conhecimento e consolidação dos pactos 

sociais dos Planos de Mobilidade Urbana Sustentáveis das cidades europeias para as 

brasileiras (BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013b).  

É preciso, portanto, transformar significativamente a construção e a gestão dos 

espaços urbanos para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado. O 

transporte é fundamental para o desenvolvimento das cidades e, paradoxalmente, é 

responsável por externalidades negativas, que impactam diretamente na economia e 

na qualidade de vida urbana (MACHADO; PICCININI, 2018, p. 73). 

Um sistema de transporte sustentável é aquele que: 

• Permite responder às necessidades básicas de acesso e desenvolvimento de 
indivíduos, empresas e sociedades, com segurança e de maneira compatível com a 
saúde humana e o meio ambiente, e fomenta a igualdade dentro de cada geração e 
entre gerações sucessivas; 

• Resulta acessível, opera equitativamente e com eficácia, oferece uma eleição de 
modos de transporte e apoia uma economia competitiva, assim como o 
desenvolvimento regional equilibrado; 

• Limita as emissões e os resíduos dentro da capacidade do planeta de absorvê-los, usa 
energias renováveis, minimiza o impacto sobre o uso do solo e a geração de resíduos 
(BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013, p. 23). 

Importante é a descrição das responsabilidades que compete à união, aos 

estados e aos municípios mesmo que as atribuições sejam específicas quanto ao 

planejamento e gestão dos sistemas de mobilidade, mobilidade urbana sustentável e 

o plano de mobilidade urbana (BERGMAN; RAB, 2005). Cabe ressaltar a necessidade 

de estar integrado ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. A Figura 2 apresenta 

a integração das políticas setoriais de desenvolvimento urbano nos objetivos globais 

da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) e como esta interage com 

o conceito da sustentabilidade, como eixo transversal a toda a política (BRASIL. 

MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013b). 

Figura 3 - Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e a Sustentabilidade 
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Fonte: Ministério das Cidades (2013, p23), adaptado pelo autor 

 

A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) está estruturada na 

elaboração de Políticas para Habitação, Saneamento e Mobilidade Urbana com foco 

na sustentabilidade. Barreiras contribuem para as desigualdades socioespaciais nas 

áreas urbanas, incluindo a discriminação contra grupos vulneráveis e desfavorecidos. 

Essas barreiras não são apenas de natureza técnica ou financeira, mas surgem de 

fatores políticos, sociais e institucionais que impedem o progresso em direção a 

sistemas de mobilidade urbana socialmente sustentáveis.  As cidades brasileiras nas 

últimas décadas vêm padecendo gradativamente de uma crise de mobilidade urbana, 

exigindo do governo mudanças substanciais no planejamento e gestão (BRASIL. 

MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013). 

A falta de uma política de mobilidade que integre os instrumentos de gestão 

urbanística, interface com a sustentabilidade, eficiência, qualidade, inclusão social 

etc., fez com que as cidades brasileiras, tenham ineficácia, inequidade no uso do 

espaço público, sobretudo, produzindo cidades socialmente exclusivas. Esta crise de 

mobilidade urbana pode ser sintetizada pelas taxas de motorização crescente, a 
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estagnação do transporte público, os altos custos de congestionamento, da poluição 

atmosférica, dos acidentes de trânsito e do consumo de fontes não renováveis de 

energia; pela exclusão social, territorial e economicamente; uma baixa integração 

modal (física, operacional e tarifária) e com uma maior abrangência territorial (serviço 

metropolitano); um transporte público ineficiente para responder às rápidas mudanças 

de comportamento da demanda; a ausência de fontes alternativas de financiamento 

para o sistema de transporte público; pela fragilidade da gestão pública nos municípios 

e escassez de articulação das políticas públicas setoriais; e por fim pela carência de 

recursos humanos nos órgãos de planejamento e gestão da mobilidade (BRASIL. 

MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013). 

Em 2012, o Governo Federal promulgou a Lei 12.587, que estabelece as 

diretrizes para a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), centrada no 

desenvolvimento sustentável das cidades e na priorização dos investimentos federais 

dos meios não motorizados e dos modos coletivos, incluindo a regulação dos serviços 

e da política tarifária. Diante desta determinação, os municípios com mais de vinte mil 

habitantes estão obrigados a entregar o Plano de Mobilidade Urbana (PMU), como 

condição para receber recursos federais destinados a projetos de mobilidade urbana 

(BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2012).  

A Lei estabelece princípios, diretrizes e objetivos da PNMU de forma clara e 

concisa, facilitando a sua aplicabilidade. Quando correlacionados ao ODS 11 (onze), 

entre os 9 (nove) princípios definidos destaca-se a eficiência, eficácia e efetividade na 

prestação dos serviços de transporte urbano. Ao analisar as 7 (sete) diretrizes, 

observa-se que estas contemplam a integração entre os modos e serviços de 

transporte urbano e a mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos 

deslocamentos de pessoas e cargas na cidade; e  quando se toma como referência 

os 5 (cinco) objetivos concentram-se os esforços para proporcionar melhoria nas 

condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade; 

promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e 

socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e  consolidar 

a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do 

aprimoramento da mobilidade urbana (BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2012). 

O PMU deve apresentar as ações para materializar os objetivos e metas dos 

problemas que pretendem resolver e as necessidades da população, identificados por 

meio de diagnósticos e da participação da comunidade. Também deve contemplar os 
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prazos, especificar as fontes de aporte financeiro, bem como discriminar os 

indicadores que possibilitarão o monitoramento das ações. Toma ainda o alinhamento 

das expectativas quanto a política tarifária no transporte público coletivo, serviços de 

transporte público e o direito dos usuários (BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2012). 

De acordo com Machado e Piccinini (2018, p.80), as propostas dos planos 

devem integrar os diferentes meios de transporte e obter o apoio dos diferentes níveis 

de governo. A competência da implantação, bem como o estabelecimento de 

mecanismos para garantir a qualidade e a validade do PMU dentro da esfera da 

sustentabilidade, fica a cargo da autoridade local. A Comissão Europeia por meio de 

ciclos (Figura 4) vem promovendo discussões e difundindo o conceito dos Planos de 

Mobilidade Urbana Sustentável (SUMP) em grande escala por meio da elaboração de 

um conjunto de diretrizes e da organização de oficinas de sensibilização para 

multiplicadores nacionais e de seminários de formação técnica para os planejadores 

e executores, em mais de 25 (vinte e cinco) países europeus (BRASIL. MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2013, p. 79).  

Figura 4 - Ciclo de elaboração do Plano de Mobilidade da CE. 

 
Fonte: MACHADO; PICCININI, (2018), adaptado pelo autor 
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O Guia SUMP adotado pelo Ministério das Cidades, utiliza o ciclo de 

planejamento acima, para ilustrar os elementos e as atividades necessárias para o 

desenvolvimento e a implementação de um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, 

que segue a definição e as características anteriormente descritas. O Estatuto da 

Cidade de acordo com a lei Nº 10.257/2001, artigo 41, define que o plano diretor é 

obrigatório para cidades com mais de 20 (vinte) mil habitantes; integrantes de regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas (BRASIL. MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 2016). 

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) pela Secretaria Nacional de 

Transporte e da Mobilidade Urbana (SNTMU) realizou em dezembro de 2014 um 

levantamento junto a 3.341 dos 5.569 municípios brasileiros, mais o Distrito Federal 

(BRASIL. IBGE, 2013), solicitando informações sobre a elaboração de seus Planos 

de Mobilidade Urbana. Em janeiro de 2016 um novo levantamento foi realizado, com 

um reenvio para os não-respondentes em abril de 2016. Os municípios que 

participaram do levantamento são municípios com mais de 20 (vinte) mil habitantes 

de acordo com a estimativa para 2014 do IBGE; municípios que fazem parte de 

Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Regiões Integradas de 

Desenvolvimento Econômico; Municípios em área de interesse turístico, conforme a 

Pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros Municípios 2012 do IBGE; Municípios em 

área de impacto ambiental inclusos na  Pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros  

Municípios 2012 do IBGE e Municípios que participaram de alguma capacitação 

presencial da SEMOB desde 2013. Estes municípios participaram do levantamento 

apenas em 2016 (BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 

2016).  

O levantamento sobre os PMU atingiu cerca de 60% do total dos municípios 

brasileiros (3.341), obtendo uma taxa de resposta de 63% (2.090 municípios 

responderam aos ofícios). O levantamento conduzido pela Secretaria Nacional de 

Transporte e da Mobilidade Urbana (SNTMU) identificou que 197 municípios (9% dos 

respondentes) declararam possuir o PMU elaborado, correspondendo a municípios 

que concentram 27% da população brasileira. Nos municípios com mais de 250 mil 

habitantes, a taxa que declarou ter elaborado PMU é maior (36 municípios - 36% dos 

respondentes). Só estes municípios representam 21% da população de todo o país. 

O Gráfico 1 mostra o percentual de participação dos municípios pela sua população, 

sendo de 25% de adesão para os municípios com até 1 milhão de habitantes. 

http://www.cidades.gov.br/mobilidade-urbana/planejamento-da-mobilidade-urbana/233-secretaria-nacional-de-transporte-e-da-mobilidade/planejamento-da-mobilidade-urbana/4119-capacitacao-dos-municipios
http://www.cidades.gov.br/mobilidade-urbana/planejamento-da-mobilidade-urbana/233-secretaria-nacional-de-transporte-e-da-mobilidade/planejamento-da-mobilidade-urbana/4119-capacitacao-dos-municipios
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Gráfico 1 - % de Municípios que possuem PMU por tamanho

 
Fonte: Site Ministério do Desenvolvimento Regional - http://www.mdr.gov.br 

 

Dos 197 municípios que declararam possuir PMU, 161 deles estão nas regiões 

Sul e Sudeste. A pesquisa também mostra que 658 municípios (31% dos 

respondentes) declararam possuir PMU ou estar em processo de elaboração. O 

número indica que uma parcela significativa dos municípios foi ao menos sensibilizada 

a elaborar seus respectivos PMU como mostra Gráfico 2. Esses municípios 

representam 54% da população de todo o país. 

  

Gráfico 2 – Porcentagem de municípios na elaboração do PMU

 
Fonte: Site Ministério do Desenvolvimento Regional - http://www.mdr.gov.br 

 

A preocupação com o planejamento na área de mobilidade urbana é ainda mais 

perceptível nos municípios com maior número de habitantes, onde os problemas nos 
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deslocamentos cotidianos são mais perceptíveis. Se for considerado apenas 

os municípios com mais de 250 mil habitantes, o percentual de municípios que 

declararam possuir PMU ou estar em processo de elaboração é de 84%. Estes 

municípios representam 36% da população de todo o país. O levantamento também 

verificou junto às prefeituras se os Planos de Mobilidade Urbana haviam sido 

aprovados em Lei Municipal. A quantidade verificada foi de 116, ou seja, mais da 

metade dos que declararam possuir Plano de Mobilidade Urbana (59% dos municípios 

que declararam possuir Plano de Mobilidade Urbana), disseram já tê-lo aprovado em 

lei. Entre os municípios menores, a taxa de aprovação em lei é mais alta. No entanto, 

é preciso cautela. Mesmo os Planos de Mobilidade Urbana aprovados em lei podem 

não ter cumprido todo o conteúdo estabelecido no texto da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012). Cabe salientar que é possível que os 

municípios que declararam ter aprovado o Plano de Mobilidade Urbana em lei podem, 

na verdade, tê-lo somente em Decreto Municipal e não em lei municipal aprovada pelo 

Legislativo (BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 2016). 

Quando estratificadas estas informações e alocadas para uma avaliação 

regional, têm-se no Paraná que, entre os 399 municípios, apenas 16 possuem 

efetivamente o PMU e 4 não tem a aprovação final, estando Curitiba entre estes, uma 

vez que o seu PMU foi elaborado em 2006 e estava em processo de revisão no 

período de envio do referido ofício em 2014.  No dia 17 de dezembro de 2015, foi 

publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba a lei Nº 14.771, que dispõe sobre 

a revisão do plano diretor de Curitiba de acordo com o disposto no art. 40, § 3º, do 

estatuto da cidade, para orientação e controle do desenvolvimento integrado do 

município. Desde seu plano diretor de 1966, depois com a implementação do primeiro 

calçadão para pedestres até a Rede Integrada de Transporte (RIT), o Plano de 

Mobilidade Urbano apresentando para o exercício de 2013 a 2017, buscou manter o 

nível de excelência e oferecer, a quem se interessar, um suporte estruturado para 

implementação de soluções similares (CURITIBA. PREFEITURA MUNICIPAL, 

IPPUC, 2013-2017). 

 Este documento foi dividido em 11 (onze) tópicos, que se entrelaçam e 

completam, com a forma de um arranjo que permita a localização de pontos 

específicos como o estudo de viabilidade do  metro; intervenção da linha verde Norte; 

a Linha Verde Sul  devido a expansão populacional que vem ocorrendo na região sul 

de Curitiba, bem como no município de Fazenda Rio Grande; o Inter 2 adequando 
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uma linha radial de “ligeirinho”; o aumento da Capacidade das canaletas; a mobilidade 

não motorizada constituída de ações previstas que incluem calçadas, ciclovias, 

ciclofaixas, vias acalmadas, para-ciclos, bicicletários e outros projetos capazes de 

conceder à cidade uma dimensão mais humana; o 3º Anel Viário  que visa requalificar 

vias em pista única existentes na periferia urbana de Curitiba, e que compõem um 

circuito natural com a extensão total de 61,3 km; o Contorno Sul prevê a revitalização 

da marginal existente e a implantação da via marginal sentido Norte-Sul; obras 

estruturantes do transporte como um Bonde Turístico, a readequação da travessa 

Nestor de Castro, obras complementares ao PAC-Copa (Programa de Aceleração do 

Crescimento); requalificação da Av. Candido de Abreu e o aumento de terminais de 

transporte; por fim o monotrilho interligando o aeroporto a rodoferroviária (CURITIBA. 

PREFEITURA MUNICIPAL, IPPUC, 2013-2017). 

 Curitiba ao longo dos anos e de seus gestores municipais é reconhecida 

internacionalmente como inovadora à criação de soluções inteligentes no urbanismo 

e no transporte público. A aspiração é continuar inovando, e esse processo tem 

história, pois se inspira no estudo prospectivo Curitiba 2030, lançado em 2010, e que 

se configurou em um marco da estruturação do pensamento coletivo curitibano em 

uma perspectiva de longo prazo. A capital paranaense, com uma perspectiva de 

construção de políticas de desenvolvimento sustentável para a cidade para os 

próximos 20 anos, com base nas conquistas e com o propósito de explicitar o futuro 

almejado pela sociedade e reorientar o processo de desenvolvimento sustentável da 

cidade, o processo Curitiba 2035 busca injetar vitalidade no planejamento de longo 

prazo por meio de novas estratégias de participação social, tendo como principais 

objetivos : 

• Construir coletivamente uma reflexão prospectiva para Curitiba orientada ao 

horizonte de 2035;  

• Revisitar o estudo prospectivo Curitiba 2030, considerando as evoluções 

sociais, econômicas e tecnológicas dos últimos anos, de forma a identificar e 

incluir novas áreas temáticas estratégicas para o devir da cidade;  

• Mobilizar especialistas e cidadãos e comprometê-los com o futuro da cidade;  

• Elaborar um Roadmap (mapa de caminho) para a cidade de Curitiba orientado 

ao horizonte de 2035, por meio de um processo participativo de proposição de 

ações em curto, médio e longo prazos;  
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• Induzir a criação de governança para a concretização das propostas previstas 

no Curitiba 2035;  

• Desenvolver um dashboard (painel de controle) com indicadores para 

acompanhamento e divulgação da evolução da cidade (CURITIBA. 

PREFEITURA MUNICIPAL, CURITIBA 2035, 2017). 

O propósito do Curitiba 2035 é “preparar o município para um crescimento 

ordenado e em sinergia com os princípios de sustentabilidade, aproveitando de forma 

consciente as oportunidades e os investimentos inerentes à cidade, priorizando a 

qualidade de vida e o bem-estar da população” (CURITIBA. PREFEITURA 

MUNICIPAL, CURITIBA 2035, 2017, p. 8). 

A metodologia utilizada no Curitiba 2035 foi a Prospectiva Estratégica que 

busca a “reflexão e a criação coletiva com vistas a iluminar a ação, em particular 

aquela de caráter estratégico. A abordagem propicia o planejamento de longo 

prazo...”, e no método Roadmapping ou Mapas do Caminho, um método com 

“abordagem estruturada que faz interagir grupos de especialistas e induz, de forma 

compartilhada, a criação de visões prospectivas e a elaboração de conjuntos de ações 

temporal de curto, médio e longo prazos...”  (CURITIBA. PREFEITURA MUNICIPAL, 

CURITIBA 2035, 2017, p. 9).  

A condução dos trabalhos se estruturou em torno das seguintes etapas 

metodológicas: a articulação de parcerias estratégicas; a realização de estudos 

preparatórios; o engajamento de atores-chave em encontros reflexivos; a produção 

de inteligência coletiva e pôr fim a sistematização e validação das construções 

coletivas. Com a finalidade de guiar o Curitiba 2035, proporcionando orientação 

estratégica, acompanhamento e cooperação técnica, foram instituídos um Comitê 

Executivo e um Comitê Gestor. Para subsidiar as reflexões dos processos de 

inteligência coletiva, o Observatório Sistema FIEP (Federação das Indústrias do 

Estado do Paraná) produziu estudos e pesquisas. Os conteúdos elaborados foram:  

• Panoramas Quantitativos: sistematização de indicadores, séries históricas e 

estatísticas relacionados à situação atual da cidade e das áreas temáticas 

consideradas importantes no processo de planejamento.  

• Estudos de Tendências: identificação de fenômenos sociais e tecnológicos 

relacionados a dinâmicas presentes e futuras da vida nas cidades.   
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• Benchmarking de Cidades: pesquisa sobre experiências inspiradoras de 

cidades inovadoras, consideradas como referências no contexto global, 

(CURITIBA. PREFEITURA MUNICIPAL, CURITIBA 2035, 2017). 

No processo de construção, nove temas foram priorizados (CURITIBA. 

PREFEITURA MUNICIPAL, CURITIBA 2035, 2017): Cidade da Educação e do 

Conhecimento; Desenvolvimento Socioeconômico; Mobilidade e Transporte; Saúde e 

Qualidade de Vida; Meio Ambiente e Biodiversidade; Coexistência em uma Cidade 

Global; Planejamento e Gestão Urbana; Segurança e Governança. 

A temática “Cidade em Rede”, de 2030, teve seus princípios absorvidos no 

espectro de outras temáticas priorizadas para 2035. Em resposta às transformações 

e às novas dinâmicas da municipalidade, foram incluídas as temáticas “Segurança”, 

“Planejamento e Gestão Urbana” e “Desenvolvimento Socioeconômico”. 

Para efeitos deste trabalho, das nove áreas temáticas, dar-se-á abordagem a: 

Mobilidade e Transporte, que está subdividida em quatro fatores críticos de sucesso: 

Gestão, Infraestrutura, Legislação e Políticas Públicas. 

 

• Gestão possui 58 ações assim divididas: 

 Curto  Prazo (2017-2020): 35, sendo que possui correlação ao tema 

 Médio Prazo (2021-2027): 17 

 Longo Prazo (2028-2035): 06 

• Infraestrutura possui 32 ações assim divididas: 

 Curto Prazo (2017-2020): 14 

 Médio Prazo (2021-2027): 14 

 Longo Prazo (2028-2035): 04 

• Legislação possui 19 ações assim divididas: 

 Curto Prazo (2017- 2020): 10 

 Médio Prazo (2021-2027): 06 

 Longo Prazo (2028-2035): 03 

• Políticas Públicas possui 23 ações assim divididas: 

 Curto Prazo (2017-2020): 14 

 Médio Prazo (2021-2027): 14 

 Longo Prazo (2028-2035): 04 

(CURITIBA. PREFEITURA MUNICIPAL, CURITIBA 2035, 2017). 
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Quando analisado as propostas do plano Curitiba 2035, identifica-se 

congruência junto ao plano diretor de Curitiba e no conceito do PMU. No aspecto 

conceitual e teórico os planos apresentam subsídios para a ordenação e redução dos 

problemas relacionados a ODS 11, com visões de curto, médio e longo prazo. Assim, 

busca-se analisar as ações para o atendimento do PMU, com foco específico ao tema 

mobilidade, de forma a contribuir com esta pesquisa na elaboração de proposta de 

uma Unidade de Consolidação de Cargas (UCCs) a fim de mitigar os problemas de 

mobilidade urbana no desenvolvimento da cidade. 

 

• Gestão: 

 Curto Prazo   

MT 28 Ampliação de convênios e parcerias com universidades no 

desenvolvimento de novas tecnologias para mobilidade; 

MT 33 Capacitação do corpo técnico municipal e metropolitano, com 

atuação na área de mobilidade, em temas inovadores. 

 Médio Prazo  

MT 39 Proposição e implantação de modelo metropolitano de 

governança integrada em mobilidade e transporte. 

 Longo Prazo  

MT 57 Implementação de programas inovadores com foco na 

mobilidade ativa. 

• Legislação: 

 Curto Prazo  

MT 92 Regulamentação do Plano de Mobilidade em legislação 

específica; 

MT 95 Regulamentação de novos modelos de transporte comercial < 

Exemplo para esse setor é: Uber, Cabify, Televo e WillGoetc. 

 Médio Prazo 

MT 102 Intensificação de incentivos para substituição da frota por 

veículos que utilizem energias limpas; 

MT 103 Elaboração de regulamentação para a restrição do acesso de 

veículos particulares em regiões com fluxo elevado de pedestres. 

• Políticas Públicas: 

 Curto Prazo  

 MT 110 Adequação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana à 

Política Nacional de Mobilidade. 

 Médio Prazo 

MT 122 Criação do plano logístico de transporte de cargas na RMC; 
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MT 123 Realização de balanço e revisão das políticas de mobilidade e 

transporte; 

MT 126 Proposição de regras para diferenciação de horários de 

circulação de veículos em locais de grande movimento; 

MT 128 Implantação de programa de logística ambiental na cidade. 

 Longo Prazo 

MT 132 Implementação de políticas inovadoras em mobilidade e 

transporte. 

 

2.3 Logística: alguns pressupostos 

 
O processo logístico vem sendo desenvolvido desde o começo da civilização, 

e a implementação de melhores práticas é um desafio para as áreas operacionais no 

gerenciamento logístico. Por meio do processo logístico materiais fluem dentro da 

capacidade de produção, e produtos são distribuídos aos consumidores. O objetivo 

central desta área é o de apoiar compras, produção às necessidades operacionais da 

distribuição de mercado. Dentro de uma empresa, envolve gerenciamento de 

processamento, inventário e transporte de pedidos, e a combinação entre 

armazenamento, manuseio de materiais, tudo integrado por meio de uma rede de 

instalações concentrada em servir o consumidor (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 

2006, p. 44).  

A logística agrega valor ao processo da cadeia de suprimentos (Figura 5), 

quando o inventário é estrategicamente posicionado para atender às vendas. Neste 

processo o interessante dentro da proposta não é a contenção ou a redução de custo, 

e sim do entendimento de como as empresas usam a competência logística para 

alcançarem vantagem competitiva. Pode-se considerar que é possível alcançar 

diversos, senão na totalidade, melhores níveis de serviço, uma vez que a empresa 

esteja disposta a comprometer os recursos exigidos (BOWERSOX; CLOSS; 

COOPER, 2006, p. 44).  
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Figura 5 - Modelo de Cadeia de Suprimentos 

 

Fonte: Oliveira e D´agosto (2018) 

 

O conceito de cadeia de suprimentos demonstrado no diagrama acima, está 

relacionando as empresas participantes. O arranjo exemplifica as fases que integram 

o sistema abastecedor por fornecedores primários ao fabricante, e este, de acordo 

com o seu modelo de go to Market, conecta a companhia e suas redes de distribuição 

e de fornecedores indiretamente aos clientes finais. 

Nesse cenário, o fator limitante está nos aspectos econômicos, sendo a 

tecnologia um fator facilitador. Por exemplo, pode-se alocar um estoque exclusivo a 

um cliente e ainda, que atenda a sua demanda geográfica. Pode-se deixar uma frota 

exclusiva de prontidão à medida que os pedidos são realizados e faturados para 

entregas em tempo real. Com este alto grau de nível de serviço logístico, um produto 

poderá ser entregue em minutos, uma vez identificado a necessidade do cliente e do 

consumidor. 

De acordo com Bowersox, Closs e Cooper (2006, p. 48): 
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... a logística existe para mover e localizar o inventário de maneira a alcançar 

os benefícios desejados, local e posse, a um custo total mínimo. O inventário 
possui valor limitado até que seja disponibilizado no tempo certo e no local 
certo, para apoiar a transferência de propriedade ou a criação de valor 
agregado (grifo nosso). 

 

A disponibilidade, nada mais é do que ter o nível de inventário necessário para 

atender a demanda de cada cliente. A criação de valor agregado, surge pelo 

reconhecimento do cliente no desempenho operacional logístico de cada fornecedor. 

Este desempenho pode ser caracterizado na velocidade da entrega, na consistência 

da entrega, ou até mesmo pela apresentação da frota de entrega. Para obter a ganho 

efetivo na confiabilidade do serviço, faz-se necessário a elaboração de objetivos a 

serem estabelecidos, uma vez que cada serviço tem sua relevância para cada cliente 

(D´AGOSTO; OLIVEIRA, 2018).  

Estes objetivos são traduzidos em indicadores de performance que passam a 

medir o nível de serviço entregue a um cliente, tornando-se a base de sustentação de 

qualquer operação logística. Esta visão se enquadra em alguns indicadores 

operacionais que medem o atendimento do pedido como: On Time in Full (OTIF); On 

Time; In Full; Fill Rate; Devoluções; Armazenagem e Tempo de Ciclo do Pedido 

(INBRASC, 2019).  

Há indicadores referentes ao controle da gestão de transporte, como: custo de 

transporte sobre porcentagem de vendas; custo do frete por unidade; coletas no 

prazo; utilização da capacidade de carga de caminhões; avarias no transporte; não 

conformidades no transporte; e a acuracidade no conhecimento do frete (GATTORNA, 

2009).  

Uma vez definidos os indicadores, pode-se identificar o mínimo de serviço 

esperado pelo cliente, lembrando que o indicador compara a métrica com uma 

“baseline” ou um resultado esperado, e a uma variável que pode ser ajustada a  

determinado estado, obtendo como base resultados de um processo ou ocorrências 

em condição específica. A métrica é a comparação entre duas ou mais medidas 

(INBRASC, 2019). Desta forma, o foco para obter a liderança logística é aprimorar a 

arte de combinar estes indicadores com suas métricas, em relação às expectativas e 

necessidades dos clientes. Este arranjo de indicadores em uma estrutura de custo 

ajustada, constitui a proposta de valor logístico que é o comprometimento de uma 

empresa com seu cliente. O desafio constante do empreendimento de todo tipo é a 

flexibilidade, ou seja, a habilidade de manter a capacidade da proposta de valor 
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logístico. As empresas são historicamente criadas para entregar um tipo de proposta 

de valor, ainda mais quando chega ao formato de indicadores e métricas claras e 

efetivas. No entanto, o cliente tem um conjunto holístico de expectativas (ou valores 

de compra) que se manifestam em atributos hierarquicamente organizados e que 

incluem, entre outros, preço, velocidade, marca, inovação, continuidade de 

fornecimento, qualidade e suporte (GATTORNA, 2009). Para o autor: 

... se os clientes modificarem seu comportamento de compra sob pressão ou 
novas condições operacionais em seus respectivos mercados, isso 
simplesmente significará que eles se mudarão para o domínio de outro 
comportamento de compra previamente identificado para aquela categoria de 

produto ou serviço (p.36). 
 

Portanto, o alinhamento e a manutenção da proposta de valor devem estar 

acompanhando as expectativas dos clientes. Quando se trata de alcançar uma 

performance maior, Hau Lee (2004) apud Gattorna (2009) salienta que: 

...a maioria das empresas já tem infraestrutura para criar cadeias de valor 
TRIPLO – A. O que elas precisam é de uma nova atitude e uma nova cultura, 
para que suas cadeias de valor tenham performance TRIPLO – A, Adaptação, 

Agilidade e Alinhamento (p.38). 
 

Para estar alinhado com a tendência de uma operação sustentável e com foco 

na geração de valor ao processo logístico, não mais deve estar focada no conceito 

Triplo A e sim construir um novo modelo com o quarto (4º) A, de ambiente, “meio 

ambiente”. Desta forma, inicia-se o entendimento de logística da cidade, onde há 

necessidade de gerar valor aos stackholders. Pode-se dar o início a uma proposta de 

imagem verde das empresas obtendo uma boa reputação no mercado (GATTORNA, 

2009). De acordo com Taniguchi (2014), várias empresas de transporte e logística 

obtiveram a certificação ISO9001 (gestão da qualidade) e a certificação ISO14001 

(gestão do meio ambiente), “uma vez que essa certificação fornece às empresas de 

logística uma boa oportunidade para instruir os funcionários sobre ações para o 

desenvolvimento de sistemas logísticos mais ecológicos” (p.311). 

 

2.4 Logística da cidade  

 
O objetivo de uma estratégia para um sistema de transportes sustentável é o 

de “responder na medida do possível, à forma como a sociedade quer disponibilizar 

as oportunidades de satisfazer as necessidades econômicas, ambientais e sociais de 
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forma eficiente e justa, minimizando os impactos negativos e os seus custos a uma 

determinada escala espacial e temporal.” (MESA REDONDA SOBRE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – Reino Unido – 1996). 

De acordo com Dutra (2004, p. 103), o problema gerado pela movimentação de 

mercadorias em áreas urbanas, mesmo não sendo novo, raramente fora considerado 

no planejamento de transporte urbano. Durante os anos 1990, alguns países europeus 

(notadamente, Alemanha, Holanda, Bélgica, Suíça e Dinamarca) deram início a 

projetos-piloto referentes a modelos alternativos para a distribuição nos centros 

urbanos, mais conhecidos como city logistics (TANIGUCHI; RUSSELL; YAMADA, 

2001). 

O Instituto de Logística da Cidade (ICL) foi estabelecido em Kyoto, Japão, em 

1999. O objetivo mais importante deste Instituto é ser o centro de excelência para a 

pesquisa e desenvolvimento na Cidade Logística e transporte urbano de mercadorias. 

O ICL realiza as investigações fundamentais e faz com que seja aplicável à realidade 

local, fornecendo a plataforma para o intercâmbio de conhecimentos, experiências e 

informações sobre City Logístic e transporte urbano de mercadorias (TANIGUCHI; 

THOMPSON; YAMADA, 2003) 

Outra fonte de informações, pesquisas e contribuições é o Consórcio BESTUFS 

(BEST Urban Freight Solutions). O BESTUFS é uma iniciativa de acompanhamento 

que visa manter e expandir uma rede europeia aberta entre especialistas em 

transporte urbano de mercadorias, grupos e associações de usuários, representantes 

de administrações nacionais, regionais e locais e operadores de transporte, a fim de 

identificar, descrever e disseminar boas práticas, critérios de sucesso e gargalos com 

relação às soluções de logística da cidade (CLS). Está ativo desde 2.000 e é mantido 

pelo financiamento da Comunidade Europeia (CE) (ALLEN; THORNE; BROWNE, 

2007). 

Os seminários são organizados pelos parceiros do BESTUFS na maioria dos 

países europeus e em alguns outros países do mundo. Diferentes focos temáticos são 

tratados (por exemplo, plataformas de transporte urbano, entrega noturna) e para 

cada tema abordado definições são dadas, o status atual é resumido, as tendências 

e desenvolvimentos são demonstrados e as conclusões e recomendações são dadas. 

Ao longo destes anos, o grupo elaborou “O Guia de Boas Práticas do BESTUFS”, 

sendo um manual consolidado que contém um conhecimento resumido e as melhores 
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práticas para todas as partes envolvidas no transporte urbano de mercadorias 

contribuindo com as seguintes mudanças:  

 

• Redução de problemas de congestionamento e poluição associados a “city 

freight logistics” – espécies de terminais intermodais de carga;  

• Integração dos serviços de coleta e entrega urbanos no transporte porta a porta 

e em canais logísticos, com o conhecimento conjunto do transporte urbano de 

carga com o intermodal;  

• Aumento da qualidade de vida das áreas urbanas por meio da análise de 

métodos construtivos ambientalmente amigáveis e compatíveis com 

estratégias que reduzam a intensidade do transporte de carga (ALLEN; 

THORNE; BROWNE, 2007). 

 

A logística da cidade além de contribuir na melhoria do meio ambiente nos 

grandes centros, tem como objetivo buscar uma melhoria contínua da economia local.  

Ela pode e deve ser usada para estabelecer o aumento da eficiência e melhorar o 

desempenho ambiental dos sistemas de transporte de carga urbana, propondo 

soluções para a criação de cidades mais sustentáveis e habitáveis. Taniguchi et al., 

(2001) definem logística da cidade como: 

O processo para otimizar totalmente as atividades de logística e transporte 

de empresas privadas com suporte de sistemas avançados de informação 
em áreas urbanas considerando o ambiente de tráfego, o congestionamento 
do tráfego, a segurança do tráfego e a economia de energia uma economia 
de mercado (p.311). 
 

 

De acordo com Taniguchi (2014), três elementos são essenciais para promover 

a logística da cidade: a aplicação de tecnologias inovadoras de TIC (Tecnologia da 

Informação e Comunicação) e ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte); a mudança 

de mentalidade dos gestores de logística e as Parcerias Público-Privadas. 

Nos grandes centros urbanos, surgem demandas relacionadas com o 

transporte urbano de mercadorias a partir da procura de níveis mais elevados de 

serviço em termos de tempo de chegada das mercadorias. As políticas de logística da 

cidade são necessárias para fornecer melhores serviços com menores custos para os 

clientes, além de reduzir os impactos ambientais negativos e melhorar a segurança 

(TANIGUCHIA; THOMPSON; YAMADA, 2014). 
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2.5  Soluções de Logística da Cidade: alguns instrumentos para o transporte de 

cargas 

 

A Comissão Européia (CE) estabeleceu a Ação de Coordenação (CA) sobre 

BEST Urban Freight Solutions II (BESTUFS) em 2004, objetivando a sintetização de 

informações fornecidas por especialistas de transporte de mercadorias: É uma 

iniciativa de acompanhamento das melhores soluções de frete urbano realizadas entre 

2000 e 2003. O conceito de uma Ação de Coordenação busca, performar a coleta e 

análise de resultados de projetos europeus existentes, tomando trabalhos anteriores 

como ponto de partida (SUGAR, 2011).  

Em julho de 2009 na cidade de Atenas na Grécia aconteceu a reunião do 

projeto SUGAR e mesa redonda de boas práticas nas operações junto à Comunidade 

Europeia. As atividades se concentraram em abordar o problema de ineficiência e 

ineficácia na gestão da distribuição de frete urbano, um componente crítico do sistema 

geral de transporte urbano e uma fonte primária de emissão de poluentes dos 

veículos. Para atingir esse objetivo, os projetos promoveram o intercâmbio, a 

discussão e a transferência de experiências, conhecimentos e boas práticas de 

políticas e planejamento no campo da gestão de frete urbano (SUGAR, 2011).  

A logística da cidade desempenha um papel importante na criação de sistemas 

de transporte de carga urbanos eficientes, favoráveis ao meio ambiente e seguros. 

São necessárias novas abordagens de modelagem para projetar esquemas que 

possam reduzir os impactos ambientais e sociais. Por meio de um sistema de 

informação avançado é possível oferecer uma distribuição mais eficiente, utilizando a 

roteirização e a programação de sistemas de coleta/entrega de mercadorias em áreas 

urbanas. Esta solução reduz o número de veículos que são necessários para a 

distribuição das mercadorias ou oferecer o melhor nível de serviço para os clientes 

em comparação com os sistemas convencionais (TANIGUCHI; THOMPSON; 

YAMADA, 2016). Estratégias para usar ITS e gerenciar melhor o transporte de 

mercadorias se desenvolverão no futuro, à medida que os sistemas se tornarem mais 

precisos e menos caros. Os ITS são especialmente eficientes na aplicação de 

medidas de acesso, mas também podem se tornar cruciais na coleta de dados e 

informações em tempo real para motoristas de caminhão sobre condições de trânsito 

e estacionamento (SUGAR, 2011). 
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No Brasil, de acordo com Oliveira (2012, p.1327) a utilização de um sistema de 

informação avançado para coleta de informações é utilizada por grande parte das 

empresas de transporte, contudo os dados não estão disponíveis para o planejamento 

urbano. Além disso, os dados obtidos não permitem fornecer em tempo real as 

condições de tráfego, o que prejudica o planejamento de novas rotas. 

Uma série de outras boas práticas como centros de consolidação urbana;  

regulamentos de acesso, tráfego e estacionamento a centros urbanos; entregas fora 

de pico ou entregas noturnas e os sistemas inteligentes de transporte (ITS); todos 

foram testados e implementados em áreas urbanas de cidades ao redor do mundo 

para atingir as metas de logística urbana; mobilidade, sustentabilidade e 

habitabilidade (TANIGUCHIA; THOMPSON; YAMADA, 2014).  

Essas boas práticas se mostraram cruciais para aumentar a conscientização 

entre as empresas de transporte de mercadorias. O fornecimento de fóruns para 

discussão pode garantir que uma política direcionada ao transporte de mercadorias 

torne-se bem-sucedida. Desta forma serão tratados a seguir alguns exemplos 

abordados na literatura afim de consolidar o entendimento e a metodologia da logística 

da cidade. 

 

2.5.1 Regulamentos de acesso, tráfego e estacionamento a centros urbanos 

 

Os transportadores necessitam prestar um serviço eficaz, de boa qualidade e 

com baixos custos. Essa é uma situação desafiadora, que, de acordo com Crainic et 

al. (2004) “as autoridades promovem poucas políticas em relação ao transporte de 

mercadorias nas grandes cidades, atuando somente através de regulamentações 

restritivas à circulação e ao estacionamento de veículos” (p.120). 

Cita Oliveira (2012, p.1.329), que a restrição de acesso, amplamente utilizada 

na Europa, surgiu devido à proteção aos locais históricos e a melhoria do meio 

ambiente. Atualmente, esta medida pode ser executada controlando o formato, o peso 

(tara) do veículo, chegando até a possível emissão de gases do veículo; o tempo de 

acesso e permanência em áreas pré-determinadas; regulamentação de zonas 

restritas a carga e descarga; chegando à regulamentação quanto a licença de tráfego. 

Essas medidas de regulamentos de acesso, são as menos caras que qualquer 

governo local pode tomar, e extremamente básicas, mas podem gerar impactos 

importantes no meio ambiente da cidade, usados sozinhos ou combinados desde que 
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a aplicação seja suficiente. As regras de acesso a caminhões com base em políticas 

de peso ou tamanho tendem a promover veículos de pequena capacidade (vans, 

caminhões), aumentando o congestionamento total e reduzindo a eficiência do 

transporte de mercadorias. 

Tais medidas quando comparadas às operações no Brasil, Oliveira, (2012, p. 

1.329) relata que a restrição de formato, peso e nível de emissão do veículo é a mais 

comum, sendo aplicada em várias cidades brasileiras como: São Paulo, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e Curitiba, entre outras. 

Em São Paulo, os caminhões são proibidos de transitar na zona de máxima 

restrição de circulação como mostra a Figura 6 - Zona de Restrição de Tráfego em 

São Paulo. 

 

Figura 6 - Zona de Restrição de Tráfego em São Paulo

 
Fonte: Site PM São Paulo, adaptado pelo autor 

 

Para prover a distribuição de mercadorias, a Prefeitura de São Paulo criou, 

através do inciso I do artigo 2º do Decreto Municipal nº 48.338, de 10 de maio de 2007, 

o veículo urbano de carga (VUC), que é um caminhão de menor porte apropriado para 

áreas urbanas, com largura máxima de 2,20m, comprimento máximo de 6,30m e 

limites de emissão de poluentes. Os VUCs (Veículo Urbano de Carga) não sofrem 

com a restrição, mas precisam respeitar o rodízio municipal de veículos e, podem 
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circular mediante cadastro prévio (SÃO PAULO. PREFEITURA MUNICIPAL, 2019). 

Para o sindicado dos transportadores de carga de São Paulo, tal medida não trouxe 

benefícios e prejudicou a distribuição urbana (GATTI, 2011). 

Para Gatti (2011), as medidas não foram suficientes para reduzir os 

congestionamentos e relaciona possíveis impactos das novas determinações da 

prefeitura: 

Positivos: 

• melhora da fluidez do tráfego em até 15% durante o dia; 

• menos interrupções por conta de acidentes causados por veículos 

pesados; 

• menor número de vias bloqueadas por carga e descarga em local 

proibido; 

• queda da poluição gerada pelos caminhões parados no engarrafamento. 

 

Negativos:  

• aumento do trânsito e do barulho a partir das 21h e na madrugada, por 

conta da concentração de entregas;  

• cargas sujeitas a roubos;  

• atrasos na entrega de materiais de construção;  

• atraso de entregas de eletrodomésticos em domicílio e,  

• eventualmente falta de produtos nas lojas;  

• aumento dos custos de frete, com repasse nos preços finais dos 

produtos (GATTI, 2011, p. 216). 

 

Contudo, para a CET (2009) as medidas reduziram em 19% a lentidão na zona 

de restrição. 

Na cidade do Rio de Janeiro, Oliveira (2012, p. 1332), menciona o decreto nº 

29.231, de 24 de abril de 2008, que proibiu a circulação de veículos de carga, assim 

como as operações de carga e descarga nos horários de 6 às 10 horas e das 17 às 

20 horas, nos dias úteis, na orla marítima e 23 vias de grande movimentação da 

cidade. 

A cidade de Fortaleza, por meio da Portaria nº 08/2010 (FORTALEZA. 

PREFEITURA MUNICIPAL, 2015), restringiu a circulação de caminhões com tara 
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acima de 2,5 toneladas nos corredores de tráfego e áreas relacionadas (OLIVEIRA, 

2012, p. 1332). 

De acordo com a narrativa de Dutra (2004, p. 80), o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) de Porto Alegre engloba as mais 

variadas partes de um planejamento urbano. Existe, nesse projeto, uma parte voltada 

à “mobilidade urbana”, inserida na forma de lei (Lei Complementar Nº 434, do 

PPDUA). A mobilidade urbana, além de tratar das questões referentes ao transporte 

público de passageiros (estações de transbordo, integração de itinerários e tarifas), 

ciclovias, calçadões, infraestrutura viária e estacionamentos, trata da criação das 

“centrais de transferência de cargas” (PDDUA, 2003). No entanto Freitas et al. (2015, 

p.13) pontua que o PDDUA da cidade de Porto Alegre, foi elaborado de forma 

independente, ou seja, existe um plano setorial de transporte para ônibus 

desconsiderando os demais modos, outro de bicicletas e outro de acessibilidade; 

tratou, portanto, de forma isolada o planejamento e a regulação do transporte coletivo, 

trânsito, logística urbana, infraestrutura viária, bicicletas, pedestres, etc. 

Para promover uma fluidez mais harmônica e segura no trânsito de Belo 

Horizonte, foi regulamentada a operação de carga e descarga e circulação de 

caminhões nas vias do município consolidando novas regras. A Portaria 138/2009 e 

077/2014 estabelece as vias ou trecho de vias em que são proibidas a circulação de 

veículos pesados, além dos horários em que eles podem circular a Figura 7 mostra a 

região delimitada pela Prefeitura Municipal (BELO HORIZONTE. PREFEITURA 

MUNICIPAL, 2019). 

A restrição veicular foi implementada em 2009, para priorizar a utilização de 

veículos de carga menores, com quatro objetivos sendo: incentivar o uso de veículos 

mais ágeis; proporcionar maior rotatividade nas vagas de carga e descarga; garantir 

maior segurança no trânsito e preservar o pavimento da cidade. 
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Figura 7 - Zona de Restrição de Tráfego em Belo Horizonte 

 
Fonte: Site PM Belo Horizonte, adaptado pelo autor 

 

Na cidade de Curitiba, o DECRETO Nº 934 de 11 de setembro de 1997, vigente 

até a presente data, disciplina o serviço de carga e descarga de mercadorias na área 

central da cidade, assim denominada de "Zona Central de Tráfego (ZCT)" a área 

abrangida e limitada por diversos logradouros públicos.  
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Figura 8 - Mapa de restrição e operações de carga e descarga em Curitiba 

 
Fonte: IPPUC (2012) 

 

O serviço de carga e descarga na "ZCT", definida no referido decreto, obedece 

aos seguintes horários, de acordo com a capacidade de carga útil e comprimento dos 

veículos em operação (CURITIBA. PREFEITURA MUNICIPAL, 1997):  

• Veículos utilitários de até 1,8 toneladas: é livre em qualquer horário, em 

espaços demarcados para estacionamento de automóveis; 

• Veículos de carga com capacidade entre 1,8 e 7,0 toneladas e comprimento 

máximo de 7,0 metros: é permitido somente em espaços demarcados para 

carga/descarga, em dias úteis das 19h30 às 08h30 e fins de semana das 13h30 

de sábado às 08h30 de segunda feira e 

• Veículos de carga com capacidade entre 7,0 e 14,0 toneladas, e comprimento 

máximo de 14,0 metros: é permitido somente em espaços demarcados para 

carga/descarga, em dias úteis das 19h30 às 07h30 e fins de semana das 13h30 

de sábado às 07h30 de segunda feira (CURITIBA. PREFEITURA MUNICIPAL, 

1997). 
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2.5.2 Entregas fora de pico ou entregas noturnas 

 

Na Holanda, em 25 cidades-piloto, o governo forneceu ajuda financeira aos 

operadores que investem nos veículos e equipamentos de manuseio com baixo ruído, 

para serem usados nas entregas noturnas (ou de manhã cedo) para supermercados. 

Os testes mostraram que as empresas podem economizar até 30% no custo de 

entrega e 25% no consumo de diesel. Este programa está sendo duplicado agora em 

outras cidades europeias: Barcelona, Dublin e Paris (SUGAR, 2011). O programa 

utilizado na Holanda com o objetivo de reduzir os ruídos deve fornecer subsídios 

técnicos às empresas transportadoras para aquisição de tecnologias silenciosas 

visando minimizar o incômodo causado aos moradores dos arredores onde ocorrem 

as operações de carga e descarga (ANTP; CET, 2015). A limitação de ruídos para 

entrega de caminhões no período das 23h às 07h passou a ser de 60 db(A) o que 

impulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias no setor de transporte para que 

seus equipamentos estivessem dentro das limitações impostas.  

No Brasil, também é considerado a possibilidade de entrega noturna de cargas 

como uma das alternativas restritivas para o acesso de caminhões junto ao centro 

urbano. Algumas empresas já realizam a entrega noturna, principalmente no setor de 

bebidas, contudo, um dos principais entraves para a disseminação desta prática é a 

segurança pública (OLIVEIRA, 2012, p. 1333). 

 A redução do ruído gerado pelas entregas e a promoção de entregas pela noite 

(ou de manhã cedo / tarde da noite) são um novo alvo das políticas de frete urbano. 

Algumas cidades implementam uma política que combina a promoção de 

equipamentos silenciosos e regulamentos de ruído. Em janeiro de 2014, a Secretaria 

Municipal de transporte de São Paulo, tomou a iniciativa de preparar um projeto-piloto 

de entregas noturnas na cidade. Assim, a Secretaria formou um grupo técnico misto 

para planejar, coordenar e avaliar o projeto, com participação do setor privado e da 

academia. Esse foi primeiro passo para a construção de um plano de mobilidade do 

transporte de cargas na cidade (ANTP; CET, 2015).  

Para o operador logístico, como resultado da análise do projeto-piloto, há a 

necessidade de desenvolver um modelo de negócio que aperfeiçoe a sua operação, 

com redução de custos totais de transporte, aumento de produtividade e melhor 

utilização dos ativos (ANTP; CET, 2015).  
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Para o recebedor, verificou-se como desvantagem o aumento de custo de mão 

de obra noturna ou necessidade de investimento em estruturas e tecnologias para 

fazer o recebimento noturno. Por outro lado, existe a possibilidade de se beneficiar 

com a redução dos custos de transporte. Cabe, como perspectiva futura, avaliar as 

mudanças necessárias no recebedor e os custos envolvidos para estas mudanças 

(ANTP; CET, 2015). Por fim, Oliveira (2012), relata que: 

As políticas públicas adotadas nas cidades brasileiras focam-se na restrição 
da circulação de veículos de carga e a regulamentação das vagas de carga e 
descarga por parte do poder público. Contudo, estas soluções são paliativas e, 
na maioria dos casos, quando implementadas de forma isolada não atingem os 
objetivos propostos além de poderem contribuir para o aumento dos custos das 
empresas e perda de competitividade econômica das cidades (p.1333). 

 

Desta forma, o que vem ocorrendo nos últimos anos é a circulação de mais 

veículos utilitários de até 1,8 toneladas, uma vez que estes estão liberados em 

qualquer horário, em espaços demarcados para estacionamento de automóveis; bem 

como o efeito pendular, onde devido ao volume de entregas, os caminhões de maior 

porte deslocam-se ao centro urbano diariamente, permanecendo um curto espaço de 

tempo nas áreas centrais e retornando a suas rotas originais. Isto faz com que ocorra 

um aumento no tráfego de veículos de menor porte emitindo maior quantidade de CO2 

e por consequência um aumento do custo operacional (AUTOR, 2019). 

 

2.5.3 Esquemas de consolidação de cargas  

 

O custo total do transporte de mercadorias e logística é significativo e tem uma 

influência direta na eficiência de uma economia. O papel que desempenha no apoio e 

manutenção das atividades industriais e comerciais torna-se essencial para a geração 

de outras atividades criadoras de riqueza e, por si só, um importante gerador de 

empregos.  

Com base ao exposto, Correia (2011) ressalta que a complexidade operacional 

das entregas urbanas, em virtude de restrições impostas pelo poder público no 

ambiente dos centros urbanos, dos congestionamentos e da alta dispersão de 

pedidos, pode ser um fator inibidor das iniciativas de muitas empresas no que se 

referem ao atendimento das novas demandas. E para isto a contextualização de 

alguns conceitos referentes ao Estoque Logístico Urbano e o Centro de Consolidação 

de Cargas Urbano faz-se necessário. 
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Quando se trata do conceito de estoque, entende-se a funcionalidade de 

armazenagem, focado no recebimento e despacho de mercadorias, considerando um 

nível de estoque adequado com a demanda local. Para que isto possa ser gerido de 

forma eficiente, tem-se a necessidade de uma estrutura física adequada a fim de cobrir 

este déficit, além é claro da movimentação de caminhões abastecedores deste 

estoque (NOVAES; TAKEBAYASHI; BRIESEMEISTER, 2015). Como citado 

anteriormente, a restrição do uso do solo junto aos grandes centros a cada dia vem 

se agravando, tanto na possibilidade de terrenos disponíveis quanto ao custo do m². 

Os terminais logísticos estão sendo deslocados para fora do centro da cidade com 

destino as áreas metropolitanas, enfrentado então um conflito efetivo de conceito e 

aplicabilidade  (OLIVEIRA, et al., 2016). Entre os conceitos mais populares de logística 

urbana estão os centros de consolidação urbana (CCU) ou também denominado 

Unidade de Consolidação de Cargas (UCCs), destinados a fornecer um serviço 

específico de entregas agrupadas e coordenadas (BJÖRKLUND; JOHANSSON, 

2018). 

Existem semelhanças entre UCCs e outras operações, como pontos de coleta 

de bairros para entregas em domicílio, terminais intermodais, centros de distribuição 

tradicionais e centros de encomendas expressas. Na tratativa de se obter uma 

correlação entre estas boas práticas, busca-se entender melhor a literatura da referida 

unidade.  

Uma Unidade de Consolidação de Cargas (UCCs) é uma instalação de logística 

localizada próxima ao centro da cidade (ou qualquer tipo de área comercial densa), a 

partir da qual são realizadas entregas consolidadas e uma série de outros serviços de 

logística agregando valor ao varejo (ALLEN; THORNE; BROWNE, 2007). 

De acordo com Sinarimbo (2005, p.24), uma unidade de consolidação de 

distribuição de mercadorias ou uma UCCs permite reduzir o número de veículos 

utilizados para a operação, através da consolidação da carga, auxiliando na redução 

dos impactos negativos da atividade como: redução de custos na distribuição de 

mercadorias e redução do número de veículos pesados.  

Neste conceito, as mercadorias destinadas ao centro da cidade são desviadas 

para instalações de transbordo, com distribuição local, sendo transportados através 

de veículos especializados, pequenos, silenciosos e menos poluentes (OLIVEIRA, 

2012). O esquema da Figura 9 demonstra claramente o fluxo das entregas no sistema 

tradicional comparado ao uso de uma UCCS. 
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                     Figura 9 - Comparação do sistema tradicional e da UCCs 

 
Fonte: Oliveira (2012), adaptado pelo autor 

 

De acordo com Browne, et al.,(2005, p.03) existem diferentes definições ao 

longo do tempo e entre países, há variações entre as definições de esquemas ou 

propostas específicas, dificultando a classificação. Desta forma, torna-se apropriado 

ver o conceito da Unidade de Consolidação de Cargas como uma variedade de 

aplicações em potencial independente do controle e do envolvimento dos setores 

público e privado. Abaixo os termos usados para se referir a UCCs: 

• depósito de distribuição pública; 

• ponto central de classificação de mercadorias; 

• centro de transbordo urbano; 

• depósito de usuários urbanos compartilhado; 

• plataformas de frete; 

• sistema de entrega cooperativa; 

• centro de consolidação (às vezes específico, por exemplo, varejo, construção); 

• centro de distribuição urbano; 

• logística da cidade (ou logistik city); 

• centro logístico; 

• local de entrega da pick-up; 

• conceito de suporte logístico externo, (BROWNE, et al., 2005). 
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Para Browne et al.(2005, p.03), uma UCCs é melhor descrita como “uma 

instalação logística situada próxima à área geográfica em que pode servir, o centro da 

cidade, uma cidade inteira ou um local específico (por exemplo, shopping center), de 

quais entregas consolidadas são realizadas dentro dessa área”. 

Uma vez alinhado os conceitos, a discussão volta-se agora para o 

entendimento dos principais objetivos da UCCs. Browne et al., (2005, p. 04), descreve 

os principais fatores que influenciam a natureza de uma UCCs, como uma proposta 

logística na redução dos níveis de tráfego rodoviário de mercadorias, por meio da 

maximização das atividades de armazenamento e logística de mercadorias em 

instalações urbanas, reduzindo os impactos ambientais associados à atividade de 

veículos, através da redução de viagens totais e/ou o uso de veículos ecológicos; 

melhorar a eficiência das operações de transporte urbano de mercadorias através da 

melhoria do fator de carga e da necessidade de menos entregas; que seja uma 

iniciativa independente podendo ser feito por apenas um operador ou joint venture, ou 

incorporada ao quadro político do município, uma vez  regulamentado uma área ou 

região urbana para sua operação. Estes serviços podem ser obrigatórios ou 

voluntários. 

Quando voluntário os usuários decidem se desejam ou não que suas entregas 

fluam por meio da UCCs. Como alternativa, uma UCCs pode ser obrigatório (24 horas 

por dia ou em horários específicos durante o dia) e as mercadorias devem ser 

entregues por meio dela em vez de trafegarem diretamente às instalações do 

destinatário. A flexibilidade da operação é fundamental, podendo atuar em horários 

fixos de entrega ou sob encomenda; podendo ter uma grande variedade de produtos 

manipulados, como por exemplo alimentos secos, vestuários, bebidas, utensílios e 

muitos outros. 

Com diferentes definições da literatura sendo revisada, surge um número de 

questões positivas e negativas sobre UCCs também devem ser ponderadas. Para isto, 

elaborou-se, com base em Browne et al.( 2005) um resumo das Quadro 1 - Vantagens 

e desvantagens quanto a utilização de UCCs. 

 

Quadro 1 - Vantagens e desvantagens quanto a utilização de UCCs 

Principais vantagens Principais desvantagens 

Benefícios ambientais e sociais resultantes 
de operações de transporte mais eficientes e 
menos invasivas em áreas urbanas. 

Custos de configuração potencialmente altos (e às 
vezes altos custos operacionais). 
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Melhor planejamento e implementação da 
operação logística, com oportunidade de 
introduzir novos sistemas de informação ao 
mesmo tempo que o centro de consolidação 
melhor controle de estoque, disponibilidade 
de produtos e atendimento ao cliente. 

Grande parte do frete urbano já está consolidado no 
nível intraempresa ou por transportadoras de 
encomendas, benefícios limitados (ou mesmo 
consequências negativas) por tentar canalizar esses 
fluxos através de um centro de consolidação. O 
escopo potencial para UCCs pode, portanto, ser 
limitado. 

Pode facilitar a troca de logística push-pull por 
meio de melhor controle e visibilidade da 
cadeia de suprimentos. 

 

É difícil para um único centro ser capaz de lidar com 
a grande variedade de mercadorias que entram e 
saem de uma área urbana, por exemplo, devido a 
diferentes requisitos de manuseio e 
armazenamento. 

Potencial para vincular-se a iniciativas 
políticas e regulatórias mais amplas. 

A maioria dos estudos relata um aumento nos custos 
de entrega devido a um estágio adicional na cadeia 
de suprimentos que impõe uma penalidade de custo 
(e muitas vezes um tempo), embora isso dependa 
claramente de quão bem o centro está integrado à 
cadeia de suprimentos e até que ponto todos os 
custos e benefícios são considerados. 

Benefícios de custo teórico da contratação da 
“última milha”. 

É improvável que um único centro de consolidação 
de uma área urbana seja atraente para os fluxos de 
muitos fornecedores devido ao grau de desvio 
exigido da rota normal (e, portanto, pode anular a 
economia de transporte para distribuição posterior). 

Benefícios de relações públicas para os 
participantes. 

Falta de aplicação da regulamentação para veículos 
não incluídos no regime de consolidação. 

Potencial para permitir um melhor uso dos 
recursos nos locais de entrega. 

Problemas organizacionais e contratuais geralmente 
limitam a eficácia. 

Vantagens específicas de transporte. Potencial para criar situações monopolistas, 
eliminando a concorrência e talvez levando a 
questões legais. 

Oportunidade para a realização de atividades 
de valor agregado. 

Perda da interface direta entre fornecedores e 
clientes. 

Fonte: Adaptado de Browne et al.( 2005) 

 

Huschebeck e Allen (2005, p.06), categorizam as UCCs, sendo esta 

identificada de três formas distintas, a primeira para projetos especiais, a segunda 

para atender uma cidade ou micro regiões e a terceira para operações específicas em 

locais únicos com um proprietário. As UCCs para projetos especiais, podem ser 

operadas em sites únicos, em qualquer escala geográfica junto a área urbana e por 

tempo determinado. São modelos usados para fins não comerciais como por exemplo 

UCCs de materiais de construção como em Heathrow e Estocolmo (HUSCHEBECK; 

ALLEN (2005).  
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As UCCs que atendem uma cidade podem variar em termos de área geográfica 

(grandes ou pequenas) podendo servir um distrito pequeno, um centro histórico com 

ruas estreitas, uma área específica de varejo, até uma cidade inteira. A exemplo desta 

operação, incluem esquemas logísticos das cidades alemãs, La Rochelle na França e 

Bristol no Reino Unido. Quanto a gestão o número de empresas que operam o 

esquema UCCs pode ser uma única empresa (por exemplo, La Rochelle), ou várias 

empresas (por exemplo, esquemas de logística de cidades alemãs). 

As UCCs em locais únicos com um proprietário incluem operações em 

aeroportos e lojas em centros comerciais. A exemplo, UCCs de varejo de Heathrow e 

shopping center Meadowhall. Essas diferem de outras de varejo das seguintes 

maneiras:  

• esses sites são construídos como um único desenvolvimento para a UCCs, 

com foco para o planejamento do local; 

• o “senhorio” tem o potencial de insistir para que os inquilinos usem a UCCs; 

• os pontos de descarga no destino tendem a estar localizados fora da rua em 

uma área de entrega especialmente projetada, com acesso por uma única rota;  

• a operação da UCCs pode ser autofinanciada por meio de estruturas de aluguel 

e encargos de manuseio (HUSCHEBECK; ALLEN, 2005). 

Cada um desses três tipos de UCCs, para projetos especiais, a segunda para 

atender uma cidade ou micro regiões e a terceira para operações específicas em 

locais únicos com um proprietário, pode oferecer serviços de consolidação 

relativamente básicos ou oferecer uma gama mais ampla de atividades logísticas de 

valor agregado, como instalações de estoque, devolução de mercadorias, logística 

reversa e até serviços de coleta de lixo. Da mesma forma, cada um dos três tipos de 

UCCs também poderia oferecer instalações comunitárias de coleta e ponto de entrega 

(para outros produtos de consumo e comerciais), e as operações de entrega em 

domicílio também poderiam ser operadas a partir desta (HUSCHEBECK; ALLEN, 

2005). 

Browne et al.(2005 p. 17), Faz menções quanto a classificação das UCCs. Os 

autores após ampla revisão identificam grande variedade de fatores que pode variar 

entre as UCCs. Isso significava que seria possível produzir uma classificação muito 

detalhada contendo um grande número de tipos de UCCs, o que seria pouco útil na 
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tentativa de transmitir informações e ideias sobre UCCs. Sendo assim, apresenta-se 

(Quadro 2) um resumo proposto por alguns autores. 

 

Quadro 2 - Sistemas de classificação UCC  

Autor Descrição Comentários 

Köhler, U. (2001) Classifica seis formas 
fundamentais de cooperação para 
esquemas de UCC (“logística da 
cidade”) na Alemanha. 

Baseado apenas na experiência alemã. 
Refere-se apenas aos esquemas alemães 
de “logística da cidade”, nos quais as 
empresas de distribuição compartilham 
sua capacidade de depósito e veículo. 
 

Ministère de 
l’Equipement 
(2002) 

Classifica três "modelos" da UCC: 
• "Modelo Mônaco"  
• "Modelo holandês"  
• "Modelo alemão". 

O modelo holandês é baseado no 
licenciamento de veículos e não na UCC 
física. Não cobre UCCs estabelecidas e 
operadas em particular, como os de 
Heathrow. 

Klaus, P. (2005) Classifica três tipos de iniciativas 
de “logística de carga no centro da 
 cidade” tentadas na Alemanha na 
década de 1990:  
• Esquemas de tipo redondo de 
leite para um único varejista; 
• Esquemas de logística da 
cidade; 
• Esquemas que utilizam 
telemática e tecnologias 
alternativas de transporte. 
 

Baseado apenas na experiência alemã. 

BESTUFS (2002) Classificação de plataformas de 
carga em nível urbano, regional, 
nacional e internacional. Define 
três tipos de plataforma de frete 
possíveis em escala urbana: 
• UCCs de uma empresa; 
• UCCs de várias empresas; 
• Aldeias de frete. 
 

Lida com todas as plataformas de carga, 
não apenas na área urbana. As aldeias de 
carga são definidas como focadas no 
transporte bimodal, que estão em grandes 
locais geralmente fora da área urbana e 
trabalham em escala regional. 

Fonte: Adaptado de Browne, et al. (2005) 

 

A literatura apresentada por Browne et al. (2005, p.07) sugere que o uso de um 

centro de consolidação ou uma UCCs pode potencialmente resultar em benefícios 

substanciais de transporte, embora claramente dependente do nível de aceitação e 

da natureza do esquema. Os principais benefícios desse recurso podem ser a redução 

na quantidade de veículos necessários dentro da área atendida pelo centro de 

consolidação, facilitando a forma e a capacidade de separar as entregas locais, 

viabilizando o uso de modos e tipos de veículos ecológicos e alternativos como por 

exemplo, bicicletas ou vans elétricas na área urbana. Há uma melhor utilização de 

volume e peso por veículos nas entregas e por consequência nos fluxos internos dos 

fornecedores, reduzindo assim os custos unitários de transporte para a etapa final da 
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entrega, contemplados pela redução no número de viagens de veículos, reduzindo a 

quilometragem percorrida, por consequência a diminuição na emissão de gases na 

atmosfera. Por fim, facilita o acesso para os fornecedores realizarem suas entregas, 

reduzindo o tempo gasto no transporte até o endereço de entrega e acessando o ponto 

de entrega pelo motorista, que pode ter apenas uma pequena quantidade ou um único 

item para entregar em qualquer caso e ainda, a oportunidade para obter receitas com 

frete de retorno ou logística reversa. 

Existem ainda mais algumas evidências apresentadas por Browne et al., (2005, 

p.09) referente a literatura, de que as UCCs podem oferecer o potencial de melhorar 

o gerenciamento da cadeia de suprimentos (Anexo 1) e os benefícios potenciais 

dessas atividades. Se as UCCs puderem ser usadas para melhorar o gerenciamento 

da cadeia de suprimentos, isso poderá levar a reduções nos custos e melhorias na 

qualidade do serviço (BERGMAN; RAB, 2005).  

De uma perspectiva econômica, as UCCs podem ajudar a aumentar o volume 

de mercadorias transportadas em veículos que entram em uma determinada área 

urbana, reduzindo assim os custos unitários de transporte para a fase final de entrega, 

o número de entregas que precisam ser recebidas em um local e reduzir o tempo 

gasto dirigindo até o endereço de entrega (MILENA; NDIAYE, 2017). 

Do ponto de vista ambiental e da qualidade de vida, as UCCs podem ajudar a 

reduzir o número de veículos de mercadorias melhorando o fator de carga e a 

movimentação de veículos vazios ou de meia carga, reduzindo assim os movimentos 

do veículo e a distância percorrida, reduzindo o combustível consumido e, portanto, 

as emissões de veículos e a geração de ruído na entrega de mercadorias; oferecer a 

oportunidade de operar veículos ambientalmente sensíveis na etapa final da cadeia 

de suprimentos urbana; tornar a área mais adequada para pedestres (BROWNE; 

ALLEN; LEONARDI, 2011). 

Esses benefícios em potencial devem ser comparados aos custos associados 

à consolidação, que podem incluir: os custos de capital e operacionais das UCCs uma 

vez que poderá ter mais um  estágio de manuseio adicional na cadeia de suprimentos; 

questões de segurança, responsabilidade e atendimento ao cliente associados a 

empresas adicionais que manipulam mercadorias. (BJÖRKLUND; JOHANSSON, 

2018).  

Quanto aos arranjos financeiros e econômicos para a implementação das 

UCCs há relativamente pouca discussão na literatura revisada. Algumas UCCs 
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dependem de financiamento público do governo central, regional ou local, é o caso de 

Amsterdã e Mônaco, com os municípios contribuindo para o custo (SUGAR, 2011). 

Browne et al. (2005)  relata que algumas UCCs receberam financiamento de 

projetos da Unidade Européia (UE) como La Rochelle, Nuremberg e Broadmead, em 

Bristol. Enquanto isso, outras UCCs foram financiadas por meio de uma combinação 

de apoio financeiro de parceiros comerciais e contribuições dos varejistas locais que 

utilizam os serviços como por exemplo, o centro de consolidação de varejo de 

Heathrow. Algumas UCCs estão se esforçando para demonstrar que podem operar 

em uma base comercial sem a necessidade de subsídio como Meadowhall, Freiburg 

e Kassel.  

Os aspectos econômicos da UCCs podem ser críticos para a longevidade das 

iniciativas, apenas alguns artigos realmente abordam esta questão em profundidade. 

Exemplos de fatores de custo nos artigos são custo de pessoal (BROWNE; ALLEN; 

LEONARDI, 2011), eletricidade e energia (LIN; QIN; KAZUYA, 2014), terra quanto ao 

custo de operações no centro de atendimento das UCCs, aumento da administração 

e manuseio, o edifício (BROWNE; ALLEN; LEONARDI, 2011), aluguel e manutenção 

das instalações (LIN; QIN; KAZUYA, 2014). Para Blörklund, Johansson (2018) há 

necessidade de pesquisas para entender como financiar estas iniciativas, bem como 

a forma de conceber modelos de negócios bem sucedidos de soluções a UCCs. 

Quando é possível calcular os benefícios em valor monetário, as empresas podem 

colocar isso em relação ao custo de participar de um UCCs.  

Outro ponto importante para a avaliação financeira, econômica e estrutural de 

uma UCCs é a quantidade e a qualidade das informações operacionais e de gestão 

dos processos de gestão. A quantidade e cobertura dos dados de frete urbano 

disponíveis em todos os países pesquisados ainda é menor do que os dados de frete 

disponíveis em nível nacional e os dados de transporte urbano de passageiros. Cabe 

ressaltar que muitos dos dados de frete (urbano e em outros lugares) são mantidos 

por empresas privadas e não são disponibilizados por eles (BÁLSAMO, et al., 2014). 

Todos os níveis de governo concentram-se na coleta de dados de transporte de 

passageiros, e não nos dados de frete tanto nos níveis nacional, regional e urbano 

(ALLEN ; BROWNE, 2006). 

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 
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que reduzam a demanda de viagens no transporte individual, como principalmente 

para o transporte de carga associados ao contexto socioeconômico de uma região. 

A insustentabilidade e a iniquidade do atual modelo de mobilidade urbana 

podem ser medidas e avaliadas através da motorização crescente, dos modelos 

restritivos no transporte de cargas, declínio do transporte público, dos altos custos 

sociais dos congestionamentos, da poluição atmosférica, dos acidentes no trânsito e 

do consumo de fontes não-renováveis de energia. A indefinição de competências em 

alguns setores favorece a informalidade e dificulta o investimento público e privado, a 

ausência de fontes e instrumentos alternativos de financiamento e principalmente, a 

carência de recursos humanos capacitados nos órgãos de gestão da mobilidade, 

gerando uma baixa integração setorial, modal e territorial (BERGMAN; RAB, 2005).  

Visando transformar esse grave quadro de problemas urbanos, observa-se que 

no aspecto conceitual e teórico os planos e legislações apresentam subsídios para a 

ordenação e mitigação dos problemas relacionados à mobilidade, porém os resultados 

muitas vezes não são eficazes quando colocados em prática. Nesse sentido, a política 

municipal de mobilidade urbana tem o compromisso de facilitar os deslocamentos e a 

circulação de pessoas, cargas e serviços na cidade, de forma prática, em 

cumprimento às diretrizes elaboradas no plano diretor (SILVA, et al., 2017). Isto 

significa uma “oferta inteligente de transporte”, ou seja, atrair demanda para um 

sistema coletivo que atenda às necessidades da população.  

A implantação de medidas relacionadas com a política municipal de mobilidade 

urbana depende de uma atuação conjunta entre poder público e operadoras de 

transporte. Cabe ao poder público criar mecanismos que possibilitem uma melhor 

utilização do solo urbano dentro dos aspectos aqui abordados, bem como, incentivar 

uma maior qualidade no transporte ofertado, a integração de sistemas e o 

investimento em um novo modal de transporte de cargas. 

O capítulo do referencial teórico se conclui, portanto, em três importantes temas 

que se conectam aos objetivos do trabalho: Sustentabilidade, Mobilidade Urbana e a 

Logística da Cidade apontando alguns instrumentos para suportar o transporte de 

cargas com ênfase no entendimento das Unidades de Consolidação de Cargas. Após 

debate teórico envolvendo temas relevantes para o problema de pesquisa desta 

dissertação, passa-se para a terceira etapa do trabalho, o capítulo 3, que aponta a 

metodologia utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 



59 
 

 

3 METODOLOGIA 
 

3.1 Natureza da pesquisa 
 

Não podendo ter acesso direto ao fenômeno estudado, buscou-se na literatura 

material de pesquisa que desse conta de trazer respostas ao problema de pesquisa e 

aos objetivos propostos. 

Tal revisão bibliográfica e documental (Quadro 3), buscou extrair dados que 

colaborassem na compreensão sobre os desafios enfrentados na elaboração de uma 

Unidade de Consolidação de Cargas, bem como os principais agentes necessários 

para a sua implantação. Constituído como um estudo de caso comparativo, está 

pesquisa apresenta um viés qualitativo descritivo e enfoque exploratório.  

 

Quadro 3 - Matriz de análise teórica conceitual 

Objetivos Específicos Categoria Analítica 
Coleta de dados 

Principais autores 

Identificar as iniciativas 
nacionais e internacionais 
de uso de Unidade de 
Consolidação de Cargas 
(UCCs). 

Sustentabilidade; 
Mobilidade Urbana; 
Logística da Cidade; 
Soluções de Logística 
Urbana. 

Pesquisa 
Bibliográfica (Teses 
e artigos); 
Site ONU; 
IBGE, M.M.A; 
Agenda 2030 e 2035. 
 

Analisar as iniciativas de 
Unidade de Consolidação 
de Cargas internacionais 
com estudos brasileiros. 
 

Boas práticas e análise 
dos modelos literários 
das UCCs. 
 

Levantamento e 
entendimentos das 
UCCs em operação e 
estudos possíveis de 
implementação. 
 

Propor um passo a passo 
de avaliação para o debate 
público para a 
implementação da Unidade 
de consolidação de Cargas 
(UCCs) para a cidade de 
Curitiba. 
 

Diagrama de Blocos; 
Modelo de geração de 
carga. 

Revisão bibliométrica  
e documental. 
 

Fonte: O Autor, 2020 

 

A captura de artigos e relatórios, foi realizado por meio da técnica de 

bibliometria. A busca totalizou um acervo de 217 obras (Figura 10) restringindo-se 

inicialmente a exploração e compreensão nesta área de estudo, com foco em: 

sustentabilidade, mobilidade urbana, logística e modelos de armazenagem. 
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Figura 10 - Fluxograma para pesquisa bibliométrica 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020) 

 

A busca e identificação dos artigos de revista técnica, relatórios, periódicos, 

seção de livros e sites, foram realizadas na base de dados on line Science Direct, 

Emerald Insight, Scielo scientific eletronic library online, Spell scientific periodicals 

eletronic library, Scopus, Web of Science, CAPES/MEC e  Scholar Google, que além 

de uma base gratuita para consulta, disponibiliza estudos que passam por uma 

avaliação por pares, garantindo a qualidade do material pesquisado.  

A unidade de análise para pesquisa neste estudo foram artigos que incluem o 

UCCs e seus sinônimos, como "terminais de consolidação". Browne et al.(2005) 

fornece uma lista de sinônimos para o UCCs que foram usadas como base para 

identificar termos de pesquisa, sendo:  

• depósito de distribuição pública; 

• ponto central de classificação de mercadorias; 

• centro de transbordo urbano; 

• depósito de usuários urbanos compartilhado; 

• plataformas de frete; 

• sistema de entrega cooperativa; 

• centro de consolidação (às vezes específico, por exemplo: varejo e 

construção); 

• centro de distribuição urbano; 

• logística da cidade (ou logistik city); 

• centro logístico; 

• local de entrega da pick-up; 

• conceito de suporte logístico externo; 

• ELU (estoque logístico urbano). 

 

Alguns termos foram excluídos, como “centro logístico” e “conceito de suporte 

logístico”, por considerá-los generalistas  e resultarem, durante a busca, em  artigos 
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não relacionados à logística da cidade. Se o termo incluísse “urbano” ou “cidade”, 

ambos foram aplicados, pois são comumente usados como sinônimos.  

Chegou-se ao total de 107 (cento e sete) obras selecionadas. A inclusão e 

exclusão dos textos avaliados e validados teve como critério de escolha o fato de 

descreverem boas práticas e desafios a serem enfrentados na elaboração e ou 

implementação de uma Unidade de Consolidação de Cargas (UCCs), e que 

consideraram aspectos socioambientais. Se os artigos incluíam especificidades, como 

o custo das UCCs, relação público e privada ou ainda a contextualização na emissão 

de gases de efeito estufa eles foram incluídos.  

Na exclusão não foi usado delimitação geográfica. Cabe ressaltar também que 

o referido estudo não contempla as "soluções da última milha", uma vez que a última 

milha estabelece o link entre o processo de pedido (online) e a distribuição física para 

um ponto de entrega específico. Em contraste com as compras tradicionais baseadas 

em lojas. 

Toda a estrutura de busca ficou restrita a 49 (quarenta e nove) obras finais, 

sendo que as fontes de pesquisa contemplaram 19% Sites, 44% Artigos e 31% 

Relatórios Técnicos, 2% Dissertações de Mestrado e 4% Teses de Doutorado. 

O ano de publicação na literatura identificada varia de 2000 a 2019 (Gráfico 3) 

com mais da metade dos artigos publicados nos últimos seis anos, com maior 

concentração de publicações em 2014 e 2015.  

 

Gráfico 3 - Publicações por ano 

 
Fonte: Autor, 2020 

 

O artigo mais antigo identificado é do ano 2000, sugerindo que o campo é 

bastante novo do ponto de vista de pesquisa e está em expansão. 
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3.2 O método para validação da proposta de criação de UCCs para o município 

de Curitiba 

 

A proposta da logística da cidade é otimizar totalmente as atividades de 

logística urbana, considerando também os impactos sociais, ambientais, econômicos, 

financeiros e energéticos (TANIGUCHI; RUSSELL; YAMADA, 2001). Uma coleção 

abrangente de resultados de projetos de pesquisa financiados pela Comissão 

Européia inclui várias boas práticas e implicações políticas em relação às medidas de 

distribuição de frete urbano (ALLEN; THORNE; BROWNE, 2007). 

O conjunto de temas pesquisados foram definidos não só pelas iniciativas de 

acompanhamento da Urban Freight Solutions (BEST) realizadas entre 2000 e 2003, 

que por meio de uma coleta e análise de resultados de projetos europeus existentes 

que tomaram estes trabalhos anteriores como ponto de partida (BESTUFS II - BEST 

URBAN FREIGHT SOLUTIONS II, 2006), mas também pelos estudos da Universidade 

de Westminster (Allen, J., Thorne, G. e Browne, M), da Universidade de Kyoto 

(Taniguchi, Eiichi; Thompson, Russell G.; Yamada, Tadashi ) e uma ampla revisão 

bibliográfica europeia e brasileira, possibilitando a elaboração de um fluxograma para 

a revisão bibliográfica, como mostra a Figura 11. 

 

Figura 11 - Fluxograma para a revisão bibliométrica 

 
Fonte: O autor, 2020 
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 A estratégia de análise dos artigos foi orientada pelos princípios da análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977), com foco na identificação de categorias e subcategorias. 

Desta forma a elaboração de uma - Matriz investigativa dos principais autores e 

categoria (Quadro 4), facilitou o mapeamento e o entendimento dos temas 

correlacionados a pesquisa. Entre os artigos analisados foram identificados 6 (seis) 

categorias dominantes e outras 18 (dezoito) subcategorias. 

 

Quadro 4 - Matriz investigativa dos principais autores e categorias 

Categoria Sub categoria Autores  

Stakeholders Parceria Publico-Privada (PPP) (CRAINIC; RICCIARDI; STORCHI, 2004) 
(ALLEN, 2007); (BALLANTYNE; LINDHOLM; 
WHITEINGA, 2013); (BÁLSAMO, et al., 2014); 
(OLIVEIRA, et al., 2016); (OLIVEIRA, 2014); (DUTRA, 
2004); (SANCHES, 2008); (AWASTHI; CHAUHAN, 
2011); (ANTP; CET, 2015); 
  

Varejo  (JOHANSSON; BJÖRKLUND, 2017); (BROWNE, et al., 
2012); (DUTRA, 2004); (AWASTHI; CHAUHAN, 2011)  

 Operadores  (ALLEN ; BROWNE, 2006); (ALLEN; THORNE; 
BROWNE, 2007); (HUSCHEBECK; ALLEN, 2005) 
(MUSSO, 2006); (RUESCH; PETZ, 2008) 
(TANIGUCHI; THOMPSON; YAMADA, 2003) 
(BJÖRKLUND; JOHANSSON, 2018); (CRAINIC; 
RICCIARDI; STORCHI, 2004); (BROWNE, et al., 2005); 
(BROWNE, et al., 2012); (AWASTHI; CHAUHAN, 2011); 
(ANTP; CET, 2015); 
  

 Moradores (TANIGUCHI, 2014); (LIN; QIN; KAZUYA, 2014); 
(QUAK; BALM, 2014) 
 

Informação, 
Comunicação 
e Coleta de 

dados 

Coleta de dados (BALLANTYNE et al., 2013); (BESTUFS II - BEST 
URBAN FREIGHT SOLUTIONS II, 2006); 
(BJÖRKLUND; JOHANSSON, 2018); (HUSCHEBECK; 
ALLEN, 2005); (LIN, et al., 2013); (ROUTHIER; PATIER 
, 2006); (LIN, et al., 2013); (SINARIMBO, 2005); 
(DUTRA, 2004); (CRAINIC; RICCIARDI; STORCHI, 
2004); (SANCHES, 2008); (SANCHES.JR; LIMA.JR; 
RUTKOWSKI, 2009); (SUGAR, 2011) 
 

 Sistema de Informação 
 

(LIN; QIN; KAZUYA, 2014); (LIN, et al., 2013); (SEABRA, 
2013);(QUAK; BALM, 2014); (ALLEN, 2007) 
(BERGMAN; RAB, 2005); (BÁLSAMO, et al., 2014); 
(CRAINIC; RICCIARDI; STORCHI, 2004); (AWASTHI; 
CHAUHAN, 2011) 
  

 Indicadores  (BALLANTYNE ET AL, 2013); (SEABRA, 2013); 
(CORREIA, 2011); (SEABRA, 2013); (VERAS, et al., 
2011); (CRAINIC; RICCIARDI; STORCHI, 2004); 
(AWASTHI; CHAUHAN, 2011) 
  

Modelagem/ 
Estrutura de 
distribuição 

Roteirização (DUTRA, 2004); (CORREIA, 2011); (OLIVEIRA, et al., 
2016); (LIN, et al., 2013); (SINARIMBO, 2005); 
(CRAINIC; RICCIARDI; STORCHI, 2004); (VIANA; 
DELGADO, 2015); (AWASTHI; CHAUHAN, 2011) 
 

 Localização 
 

(CORREIA, 2011); (OLIVEIRA, et al., 2016); (LIN, et al., 
2013); (BROWNE, et al., 2012); (DUTRA, 2004); 
(VIANA; DELGADO, 2015); (AWASTHI; CHAUHAN, 
2011) 
 

 Instalações 
 

(OLIVEIRA, et al., 2016); (BROWNE, et al., 2012); 
(VERAS, et al., 2011); (DUTRA, 2004) 

 
Entrega Noturna (CET, COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, 

2009); (OLIVEIRA ET AL., 2016); (BROWNE, et al., 
2005); (BROWNE, et al., 2012); (ANTP; CET, 2015) 
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Categoria Sub categoria Autores 

Considerações 
ambientais e 

sociais 

Emissão de gases (BALLANTYNE; LINDHOLM; WHITEINGA, 2013); 
(BÁLSAMO, et al., 2014); (CORREIA, 2011); (ALLEN; 
THORNE; BROWNE, 2007); (BROWNE; ALLEN; 
LEONARDI, 2011);  
 

 Tipo de Combustível 
 

(BALLANTYNE; LINDHOLM; WHITEINGA, 2013); 
(OLIVEIRA, et al., 2016); (SINARIMBO, 2005); (ALLEN; 
THORNE; BROWNE, 2007); (BROWNE; ALLEN; 
LEONARDI, 2011)  

 Frota  (BROWNE, et al., 2005); (OLIVEIRA, et al., 2016); 
(BROWNE; ALLEN; LEONARDI, 2011) (OLIVEIRA, 
2014); (ALLEN; THORNE; BROWNE, 2007); (DUTRA, 
2004); (ANTP; CET, 2015) 
  

Considerações 
econômicas 

Custo 
 

(BALLANTYNE; LINDHOLM; WHITEINGA, 2013); 
(OLIVEIRA, et al., 2016); (MILENA; NDIAYE, 2017); 
(DUTRA, 2004); (LIN; QIN; KAZUYA, 2014); 
(JOHANSSON; BJÖRKLUND, 2017); (VERAS, et al., 
2011); (DUTRA, 2004)  

Instalações / Operação (OLIVEIRA, et al., 2016); (DUTRA, 2004); (AWASTHI; 
CHAUHAN, 2011) 
 

Estudo de 
Casos 

 

Estudo de Casos 
 

(AMBROSINI; ROUTHIER, 2007); (ALLEN ; BROWNE, 
2006); (BESTUFS II - BEST URBAN FREIGHT 
SOLUTIONS II, 2006); (BALLANTYNE; LINDHOLM; 
WHITEINGA, 2013) (BÁLSAMO, et al., 2014); 
(BJÖRKLUND; JOHANSSON, 2018); (BERGMAN; RAB, 
2005); (BROWNE, et al., 2012); (VERAS, et al., 2011); 
(DUTRA, 2004); (CRAINIC; RICCIARDI; STORCHI, 
2004); (AWASTHI; CHAUHAN, 2011); (SUGAR, 2011); 
 

Fonte: O autor, 2020 

 

A partir da m- Matriz investigativa dos principais autores e categorias, torna-se 

mais visível a identificação das obras; padronização da coleta de dados; identificação, 

avaliação e definição de possíveis indicadores e a elaboração de métricas claras para 

a elaboração de estudo técnico viável e muito próximo da realidade, contribuindo para 

o entendimento dos principais elementos para a modelagem. 

 

3.3 A análise dos dados 
 

Com base na- Matriz investigativa dos principais autores e categorias tornou-

se possível o mapeamento quantitativo e qualitativo das contribuições identificadas 

nos textos selecionados. A partir de então elaborou-se uma outra ma- Matriz 

investigativa a partir da pesquisa Bibliométrica, facilitando o entendimento dos temas 

correlacionados a pesquisa. Entre os artigos analisados, e com base nas 6 (seis) 

categorias dominantes e nas 18 (dezoito) subcategorias foram identificadas (Quadro 

5) a proporcionalidade das contribuições para cada subcategorias. 

 

 

 



65 
 

 

Quadro 5 - Matriz investigativa a partir da pesquisa Bibliométrica 

Categorias Subcategorias Total citações % citações 

Stakeholders  20 41% 
 Parceria Público-Privada 18 37% 
 Varejo 12 24% 
 Operadores 13 27% 
 Moradores 03 6% 

Informação e Coleta de dados  25 51% 
 Coleta de dados 13 27% 
 Sistemas de Informação 16 33% 
 Indicadores 14 29% 

Modelagem/ Estrutura distribuição   23 47% 
 Roteirização 14 29% 
 Localização 14 29% 
 Instalações / Estrutura 5 10% 
 Serviços 22 45% 
 Entrega Noturna 4 8% 

Considerações ambientais e sociais  23 47% 
 Emissão de Gases 12 24% 
 Tipo de Combustível 2 4% 
 Frota 11 22% 

Considerações econômicas  29 59% 
 Custo 

Instalações / Operação 
29 
4 

59% 
8% 

Estudo de casos 
 

 26 53% 

Estudo de casos 26 53% 

 Total 49 100% 

Fonte: O Autor, (2020) 

 

Existe uma grande contribuição e preocupação quanto as considerações 

econômicas com foco específico nos custos operacionais; no processo de informação 

com ênfase na coleta de dados e nos indicadores. Quanto a categoria que relata a 

questão ambiental, conclui-se que o tema tipo de combustível e emissão de gases de 

efeito estufa são menos pesquisados. Na proporcionalidade a categoria Stakeholders 

possui percentualmente a menor contribuição de citações, no entanto, quando se 

avalia as subcategorias, a Parceria Público-Privada (PPP) tem a maior contribuição 

demonstrando a preocupação, importância e a relevância do tema na elaboração de 

uma UCCs. Outras duas categorias relevantes em participação é a modelagem e o 

estudo de caso.  

A modelagem de processos ou Process Modeling é a representação gráfica de 

atividades, com o objetivo de documentar, entender e analisar os processos. Por meio 

da diagramação de processos é possível obter uma visão lógica das atividades e 

mostrar, de forma simples e intuitiva, como o trabalho é ou deve ser feito. A 

modelagem de processos pode resultar em um diagrama, mapa ou modelo, conforme 

o grau de detalhamento necessário ao seu objetivo. De acordo com Albuquerque 

(2012, p. 316), a análise dessa abordagem mostra que ela persegue dois objetivos de 
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difícil conciliação: à formalização dos processos em modelos a fim de estruturar 

efetivamente o trabalho e, por outro lado, visa dar flexibilidade ao projeto mantendo a 

sua capacidade de responder a situações novas e imprevistas.  

Quanto as contribuições de estudo de caso, existem trabalhos relacionados 

para diferentes UCCs, assim como, diferentes autores fazem menções delas em 

tempos distintos com propostas e simulações diferentes. Para o melhor entendimento, 

estes estudos analisados contém uma série de variáveis de interesse para a pesquisa, 

devido a ocorrência de múltiplas fontes de evidências e estarem baseadas em um 

modelo hipotético-dedutivo que orienta a análise de dados. 
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4  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

 Esse capítulo apresenta os resultados e discussões obtidos nesta pesquisa, na 

qual investigou-se o conhecimento das boas práticas no uso das UCCs aplicadas pelo 

mundo, o entendimento e a contextualização do tema para a realidade brasileira e 

posterior elaboração de uma proposta para a cidade de Curitiba num formato de um 

passo a passo para a implementação.  

 

4.1 Iniciativas internacionais que usam as Unidades de Consolidação de Cargas 

(UCCs) 

Ao longo da coleta, foram identificadas Quadro 5 - Matriz investigativa a partir da 

pesquisa Bibliométrica, contribuições dos autores na categoria estudo de caso, 

compreendendo cerca de 53% dos trabalhos encontrados. Identificou-se que existem 

mais de 100 (cem) cidades espalhadas pela Comunidade Europeia (CE), Japão, 

Canadá e Estados Unidos da América, onde há ou houve evidência de consideração 

ou interesse no estabelecimento de uma Unidade de Consolidação de Cargas (UCCs). 

Para facilitar a organização e o tratamento dos dados, foi elaborado um fluxograma 

(Figura 12) demonstrando a evolução e o afunilamento da pesquisa das UCCs em 

operação e com possibilidade de similaridade a uma estrutura comparativa. 

 

Figura 12 - Detalhamento funcionalidade das UCCs 

 

Fonte: O autor, 2020 
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Entre as 100 (cem) cidades que foram identificadas como casos de aplicação 

teórica, 33 (trinta e três) foram excluídas por não terem nenhum trabalho identificável 

(Quadro 6) e de possível mensuração qualitativa e quantitativa referente aos impactos 

ambientais e econômicos quanto a aplicabilidade do modelo de UCCs. Há pouca 

explicação sobre esses esquemas quanto a metodologia utilizada, e se os resultados 

apresentados referem-se a operações reais ou de modelagem e cálculos hipotéticos; 

tal fato dificulta a determinação da importância dos resultados relatados e por 

buscarem outras tratativas para melhorar seu esquema de tráfego urbano, que não as 

UCCs, como por exemplo: controle e regulamentação de tráfego; avaliação no uso 

para vagas de estacionamento e o uso de veículos amigos do meio ambiente (carros 

elétricos). 

 

Quadro 6 - Cidades que não tem nenhum trabalho identificável 

País Cidades / UCCs 

República Tcheca Praga 

Finlândia Tampere, Vaasa 

França 
Lyon, Lille-Douai-Arras, Castelnau d'Estretefonds 
(Toulouse), Rouen-Le Havre, Estrasburgo (Park & Ride) 

Alemanha 
Augsburg, Bielefeld, Dortmund, Duisburg, Gutersloh, 
Hamburgo, Koblnz, Keulen, Neuss, 

Itália Brescia, Roma, Turim, Parma,, Modena, Florença, Terni 

Países Baixos 
Eindhoven, Den Bosch, Den Helder, Dordrecht, Gouda, 
Nijmegen 

Espanha Maribou, Madrid 

Reino Unido Preston 

Fonte: (BROWNE, et al., 2005) adaptado pelo autor 

 

Assim, restaram 67 (sessenta e sete) cidades, com mais de uma referência em 

relação aos impactos ambientais e ganhos operacionais no processo de distribuição, 

individualmente no uso de uma UCCs, de acordo com o material elaborado por 

Browne (et al., 2005), Urban Freight Consolidation Centres Final Report da 

Universidade de Westminster. Das 67 (sessenta e sete) cidades, pode-se considerar 

a existência de 67 (sessenta e sete) UCCs. 

Com uma ampla gama de variáveis a serem medidas, há claramente muitas 

maneiras pelas quais as UCCs podem ser avaliadas, sem um único método 

apropriado para todas as circunstâncias. Assim, estas 67 (sessenta e sete) UCCs, 

inicialmente foram classificadas em 3 (três) estágios a entender: Pesquisa, Piloto e 

Operação e; categorizadas de acordo com a sua funcionalidade de 3 (três) formas 
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distintas, sendo a primeira para projetos especiais, a segunda para atender uma 

cidade ou micro região e a terceira para operações específicas em locais únicos com 

um proprietário (HUSCHEBECK; ALLEN, 2005, p. 6).  

Com base nos relatos apontados considerou-se uma UCCs como Pesquisa, 

uma vez que esta não foi implementada na prática, permanecendo apenas num status 

de projeto de pesquisa. A relação destas UCCs, e seus respectivos países (Quadro 

7) totalizam 25 UCCs. 

 

Quadro 7 - Relação de UCCs classificadas como Pesquisa 

País Cidades / UCCs 

Alemanha Munique 

Áustria Graz 

Bélgica Bruxelas 

País Cidades / UCCs 

Canadá Vancouver 

França Arras; Bordeaux; Dijon; Lilee; Marseilles 

Itália Genova 

Países Baixos Arnhem; Hague 

Reino Unido 
Aberdeen; Barnsley; Bradford; Camberley; Chester; 
Chichester; City of London; Hammersmith; Swindon; 
Winchester; Worcester 

Suécia Upsala 

USA Columbus, Ohio 

Fonte: (BROWNE, et al., 2005) adaptado pelo autor 
 

 Quando classificada como piloto (Quadro 8), esta UCCs foi testada por um 

determinado período não progredindo por diversos motivos, como por exemplo: a falta 

de interesse na Parceria Público-Privada, o elevado custo operacional e até mesmo a 

falta de adesão pelo comércio local. A relação destas UCCs e seus respectivos países 

totalizam 12 UCCs. 

 

Quadro 8 - Relação de UCCs classificadas como Piloto 

País Cidades / UCCs 

Alemanha Dusseldorf 

França Paris I; Paris II 

Itália Padua; Vicenza 

Japão Tokyo – Marunouchi; Osaka 

Países Baixos Masstricht 

Portugal Evora 
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Suécia Gothenburg 

Suiça Baselia; Zurich 

Fonte: (BROWNE, et al., 2005) adaptado pelo autor 

 

Quando classificadas como Operação (Quadro 9), as UCCs passaram pelos 2 

(dois) estágios iniciais (pesquisa e piloto) e de alguma forma mantiveram suas 

atividades em funcionamento ao longo dos anos, totalizando 30 UCCs, catalogadas 

nos países europeus e no Japão.  

 

Quadro 9 - Relação de UCCs classificadas como Operção 

País Cidades / UCCs 

Alemanha 
Aachen; Berlim, Bremen; Cologne; Essen; 
Frankfurt; Freiburg; Kassel; Nuremburg; 
Regensburg; Stuttgart; Ulm 

Espanha Malaga 

França la Rochelle 

Itália Ferara; Siena 

Japão Tenjin 

Monaco Mônaco 

Países Baixos Amsterdam; Groninge; Leiden; Utrecht 

Reino Unido 
Bristol; Hull; Bluewater, Kent; Heathrow – 
Const; Heathrow – Retail; Meadowhall, Yorks 

Suécia Hammarby-Const; Estocolmo - Cidade Velha 

Fonte: (BROWNE, et al., 2005) adaptado pelo autor 

 

O Quadro 10 resume dentro desta classificação o status de 15 (quinze) países, 

que de alguma forma buscaram o entendimento e a prática da UCCs em sua região, 

sendo que o Reino Unido apresenta a maior quantidade de UCCs estudadas 17 

(dezessete) seguido pela Alemanha com 14 (quatorze). 

 

Quadro 10 - Países com iniciativas de UCCs relacionadas 

 País Pesquisa Piloto Operação 

1 Alemanha 1 1 12 

2 Áustria 1 0 0 

3 Bélgica 1 0 0 

4 Espanha 0 0 1 

5 França 5 2 1 

6 Itália 1 2 2 

7 Mônaco 0 0 1 

8 Países Baixos  2 1 4 
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9 Portugal 0 1 0 

10 Reino Unido 11 0 6 

11 Suécia 1 1 2 

12 Suíça 0 2 0 

13 Japão 0 2 1 

14 USA 1 0 0 

15 Canadá 1 0 0 

 TOTAL 25 12 30 

Fonte: (BROWNE, et al., 2005), adaptado pelo autor 

 

De acordo com Quak e Balm (2014), em decorrência dos custos operacionais, 

algumas UCCs foram fechando quando os municípios não puderam mais subsidiá-

las. Os dados pesquisados demonstram que das 30 (trinta) UCCs que entraram em 

operação, 5 (cinco) encerraram suas atividades. A relação destas UCCs com seus 

respectivos países e o descritivo básico do motivo da interrupção dos serviços, estão 

relacionados no Quadro 11.  

 

Quadro 11 - Relação de UCCs que interromperam suas operações 

País Cidade / UCCs Motivo 

Alemanha 

Stuttgart 
A redução de custos de transporte resultantes da consolidação das 
cargas são menores do que os custos de manuseio tradicionais, 
tornando operação inviável. 

Colonia 
Grandes varejistas e operadoras de encomendas relutantes em 
participar por razões de concorrência e proteger as operações 
próprias de logística. 

Ulm 
Operadores reivindicaram maior eficiência operacional e melhor 
margem. 

Freiburg 
Durante o período não houve alteração no número de clientes 
atendidos e o número de remessas permaneceu constante. Custo 
operacional tornou-se inviável. 

Berlim, 
Potsdamer 

Site específico para canteiro de obra. Exemplo de execução na 
reconstrução da região central. 

Fonte: (BROWNE, et al., 2005) adaptado pelo autor 

 

De acordo com a sua funcionalidade há 3 (três) formas distintas de se 

categorizar uma UCCs, sendo a primeira para projetos especiais como o caso do site 

de Hammarby Const em Estocolmo na Suécia, destinado para atender as entregas de 

materiais de construção em um dos maiores empreendimentos imobiliários da região. 

As entregas são roteadas através do centro de consolidação, onde são rotuladas e 

armazenadas em curto prazo antes da entrega. A segunda forma de categorizar uma 

UCCs é para operações específicas em locais únicos como as 2 (duas) UCCs de 

Shopping centers e as outras 2 (duas) UCCs nos aeroportos no Reino Unido; e a 



72 
 

 

terceira categorização de uma UCCs é para atender uma cidade ou micro regiões a 

exemplo das demais 19 (dezenove) UCCs que mantem suas operações atendendo 

distritos geográficos (Quadro 12). A sua amplitude de operação comporta seu uso em 

cidades de pequeno, médio e grande porte. O uso em pequenas cidades muitas vezes 

está atrelado a dificuldade de acesso de veículos de carga devido o estreitamento das 

ruas e a conservação dos monumentos e arquitetura do centro histórico.  

 

Quadro 12 - UCCs em operação 

Pais UCCs População 
Densidade 

demográfica (hab/km²) 
Status da 
Opeação 

França La Rochelle 2.148.271 20.382 Em Operação 

Japão Tenjin (Fukuoka) 1.550.627 4.516 Em Operação 

Países Baixos Amsterdã 1.603.531 3.808 Em Operação 

Reino Unido 
Bristol 433.100 3.639 Em Operação 

Hull / Kingston 260.000 3.630 Em Operação 

Alemanha 
 

Frankfurt 753.056 3.033 Em Operação 

Stuttgart 634.830 2.850  

Essen 582.659 2.770 Em Operação 

Nuremburg 511.628 2.745 Em Operação 

Colonia 1.061.000 2.620  

Países Baixos Utrecht 335.089 2.270 Em Operação 

Alemanha 
 
 
 
 
 

Kassel 192.121 1.799 Em Operação 

Bremen 568.006 1.745 Em Operação 

Regensburg 135.520 1.678 Em Operação 

Ulm 126.329 1.064  

Aachen 241.683 1.503 Em Operação 

Freiburg 229.144 1.434  

Espanha Málaga 560.000 1.406 Em Operação 

Itália 
 

Siena 52.775 447 Em Operação 

Ferrara 130.461 323 Em Operação 

Suécia Estocolmo 972.647 188 Em Operação 

Mônaco Mônaco 38.400 19 Em Operação 

Países Baixos 
Groningen 190.000 12 Em Operação 

Leiden 117.485    5  

Alemanha Berlim, Potsdamer Site Obras   

Suécia Hammarby-Const Site Obras  Em Operação 

Reino Unido 
 

Bluewater-Kent Site Shopping  Em Operação 

Meadowhall-Yorks Site Shopping  Em Operação 

Heathrow-Const Site Aeroporto  Em Operação 
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Heathrow-Retail Site Aeroporto  Em Operação 

Fonte: (BROWNE, et al., 2005) adaptado pelo autor 

 

Uma vez concluído a classificação e posterior categorização das 67 (sessenta 

e sete) UCCs pesquidas, chegou-se ao número de 19 (dezenove) UCCs em operação 

desmembradas nas mais diversas regiões e cidades como mostra o Quadro 12. Como 

apresentado no Quadro 5 - Matriz investigativa a partir da pesquisa Bibliométrica, uma 

das maiores contribuições dos autores está vinculado na categoria de informação e 

coleta de dados representando 51% das citações, no entanto, quando avalia-se a 

subcategoria indicadores, chega-se apenas a 29% das citações, e é identificado a 

dificuldade de mensuração e a forma comparativa como os resultados são obtidos.  

O Gráfico 4 - Indicadores de performance pelas UCCs em operação resume 

esta afirmação. Identificou-se 8 (oito) indicadores de performance (KPI´s) 

correlacionados nas 19 UCCs, com séries temporais e valores de unidade de 

consumo distintos, exigindo uma readequação para uma melhor base comparativa e 

permitindo assim uma análise. Isto ocorre devido a falta de uma definição dos 

indicadores de performance base e a falta de ter um indicador mensurado antes da 

implementação da operação da UCCs. Importante ressaltar que as iniciativas na 

elaboração e implemantação das UCCs ocorreram de forma distintas e aleatórias, 

surgindo pela contextualização mundial na década de 90 (noventa) na tratativa então 

das ODM. Após o evento das BESTUFS e o SUGAR, surgem os primeiros 

movimentos para as iniciativas de alinhamento e consolidação das informações. 

 

Gráfico 4 - Indicadores de performance pelas UCCs em operação 

 
Fonte: O autor (2020)  



74 
 

 

Dos 8 (oito) indicadores de performance, a avaliação de quilômetro rodado esta 

presente em 6 (seis) UCCs, seguido pelo consumo de combustíveis e o número de 

viagens de veículos em 5 (cinco) das UCCs. O controle e avaliação para emissão de 

gases foi identificado em apenas 3 (tres) UCCs, e o tempo e frequência do 

estacionamento, ou seja, o tempo da parada para avaliar a produtividade do evento 

foi contemplado em apenas 3 (tres) UCCs. Esses indicadores de performance em 

relação aos impactos ambientes e ganhos operacionais no processo de distribuição 

estão presentes em apenas 10 UCCs (Quadro 13), as quais possuem mais de uma 

referência por indicador.  

 

Quadro 13 - Impactos incluídos nas avaliações do esquema UCCs 

 
Fonte: (BROWNE, et al., 2005), adaptado pelo autor 

 

Os impactos que mais foram destacados e quantificados foram: alterações em 

viagens de veículo com redução significativa em Bremen, Bristol e Frankfurt. Em La 

Rochelle o aumento nas viagens foi compensado pelo uso de veículos elétricos, 

obtendo ganho na redução de combustível e emissão de gases. Observa-se que o 

quilômetro rodado teve redução em todas as UCCs devido a concentração das cargas 

Número de 

viagens de 

veículo 

Consumo de 

Combustível  

(em litros)

Volume de 

entregas 

por ponto 

de entrega 

Fator de 

carga do 

veículo 

Quilômetros 

rodados

Emissão de 

gases CO2 

(em Tons)

Quantidade 

de veículos 

Tempo e 

frequência do 

estacionamento 

França la Rochelle 180% 3,54 50%

Bremen -12,7% -13.200 28% -9.000 

Freiburg -50% -70% -11% -48%

Kassel -13%

´+40 a 80% 

volume        

25 a 60%  

Tons

-60%

Japão Tenjin 0,8% -30,0% 5,6% -0,4% -61% -6,8%

Bristol - 

Broadmed
-80% -17%

´-20.350,   -

65%
-3,90 -66%

Heathrow - 

Retail

(- 5.220,00 

libras/ano)
-66% 397% -29.220 -22,15 -12.168 

Suécia Estocolmo -17% -65%

Alemanhã Frankfurt

Paises 

Baixos 
Amesterdã

*

Alemanhã

Reino 

Unido

Fornece um resumo dos aspectos econômicos dos diferentes esquemas de UCC resumidos . Alguns detalhes 

dos custos dos esquemas alemães e como eles foram financiados. O gerenciamento logístico moderno precisa 

ser levado em consideração

Frankfurt é uma das 20 cidades incluídas no programa “cidade logística” estabelecida no estado de Renânia do 

Norte-Vestefália, na Alemanha, em 1995.  O esquema começou em 1995 e foi constituída por 11 empresas de 

encaminhamento. Desde o início, foi estabelecida como uma iniciativa privada. O financiamento público foi 

disponibilizado para estudos e pesquisas, mas não para apoiar o funcionamento do regime. 

Valores absolutos foram anualizados. O valor em % não tem a base comparativa, apenas o % de crescimento
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com ganhos efetivos na redução de combustível e emissão de gases. O número de 

veículos utilizados é reduzido também pela concentração das entregas na UCCs 

performando melhor a customização das cargas, o tempo de estacionamento e de 

entrega com reduções de até 51% em Freiburg.  

Por fim, após o afunilamento e a consolidação de apenas 10 (dez) UCCs que 

possuem a maior quantidade de informações significativas, torna-se necessário o 

entendimento e a busca de maior similaridade para futuras operações. A densidade 

demográfica é uma medida para avaliar a distribuição da população em um 

determinado território, ressaltando que quanto maior for a densidade demográfica, 

tendencialmente as dificuldades na mobilidade urbana e logistica da cidade serão 

agravadas. Com o objetivo claro de buscar um indicador a fim de proporcionar esta 

similaridade, será usado a densidade demográfica como forma de tabulação e 

correlação no entendimento das principais iniciativas de uso da UCCs. O Quadro 14 

resume as 10 (dez) UCCs selecionadas com sua população e correlacionadas com a 

densidade demográfica.  

 

Quadro 14 - Densidade demográfica das UCCs 

Pais UCCs População 
Densidade demográfica 

(hab/km²) 

França La Rochelle 2.148.271 20.382 

Japão Tenjin (Fukuoka) 1.550.627 4.516 

Países Baixos Amsterdã 1.603.531 3.808 

Suécia Estocolmo 1 728 200 3.765 

Reino Unido Bristol 433.100 3.639 

Alemanha Frankfut 753.056 3.033 

Alemanha Kassel 192.121 1.799 

Alemanha Bremen 568.006 1.745 

Alemanha Freiburg 219.430 1.434 

Fonte: O autor (2020) 

 

Por meio dos resultados da revisão bibliográfica, foi possivel identicar os 

desafios, as boas práticas adotadas para o entendimento e as implementações de 

diferentes UCCs. As UCCs estudadas possuem características e ambientes distintos, 

sendo estas situadas nas mais diferentes localidades, nos mais diversos ambientes 

culturais e, uma visão do conceito de cidades voltadas para o processo logístico. Cada 

estrutura está alicerçada de acordo com abordagens baseadas em pesquisas, em 

simulações, em tomada de decisão multicritério e também em custo-benefício. 



76 
 

 

4.1.1 Os casos analisados 

 

 A densidade demográfica foi considerada como um indicador para a tabulação 

e correlação de uma UCCs. Selecionou-se 4 (quatro) casos para apresentação: La 

Rochelle na França, Tenjin em Fukuoka no Japão, Bristol no Reino Unido e Frankfurt 

na Alemanha, sendo que essa é a 6º cidade com maior densidade demográfica, porém 

com a uma das maiores contribições na construção dos processos das UCCs na 

Alemanha. 

 

 Caso – UCCs La Rochelle na França 

 

Com uma abordagem ecológica, La Rochelle criou uma UCCs com o objetivo 

de aperfeiçoar a distribuição de cargas no centro histórico da cidade. A plataforma se 

concentra em dois tipos de atividades: entrega de encomendas e serviços auxiliares 

com veículos elétricos. Isto envolveu a identificação dos locais de acesso restrito aos 

veículos de distribuição e da criação de zonas urbanas de entregas específicas. Os 

varejistas vão para essas zonas para recolher seus pacotes em um sistema de 

distribuição de cargas otimizado (ROUTHIER; PATIER , 2006). As tarefas 

operacionais da plataforma foram delegadas para uma empresa privada. As principais 

atividades da Parceria Público-Privada são as seguintes (BRASIL. MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2013, p. 40): 

• reunir-se com a transportadora, para convencê-los de que um sistema 

diferente, sem a entrega de cargas no destino final, pode ser benéfico para o 

operador logístico com ganhos operacionais, refletindo na qualidade de entrega 

e na satisfação do varejista; 

• encontrar veículos elétrico-híbridos apropriados para as cargas exigidas;  

• implementar um sistema de supervisão para localizar e se comunicar com os 

veículos; 

• definir atividades específicas de prévenda no varejo a serem realizadas no 

centro para tornar toda a cadeia mais eficiente (como classificação de produtos, 

rotulagem e ajustes);  

• promover a plataforma para lojistas; 

• configurar o compartilhamento de frota para os clientes; 
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• obedecer as regras de trânsito de cargas. 

 

As principais características da operação desenvolvidas na cidade de La 

Rochelle,  de acordo com Browne (2005) são: 

• no centro da cidade é proibida a circulação de veículos de entrega com mais 

de 3,5 toneladas, exceto entre 06h:00 e 07h:30 de segunda a sábado; 

• as entregas feitas pela UCCs usam 7 veículos elétricos; 

• a taxa de transferência desejada, com base em pesquisas preliminares, é de 

600 entregas por dia, sendo em média 6 entregas por cliente por dia. A mesma 

pesquisa afirma que o peso médio das encomendas é estimado em 12 kgs e 

tem um tamanho inferior a 1m3 e 83% são alimentos. 

 

O coordenador é a Comunidade d'Orglomeration de La Rochelle. Os principais 

Parceiros são: Câmara de Comércio, Associações de Artesanato, lojistas e empresas 

de logística. Desde o início, a UCCs se beneficiou de financiamento público da cidade 

de La Rochelle (valor fixo por pacote), instalações gratuitas (parcialmente equipadas) 

e veículos (incluindo manutenção). No planejamento inicial do projeto, enfatizou-se 

que, embora o sistema seria inicialmente subsidiado, deveria ter como objetivo tornar-

se financeiramente viável. 

Como resultado, a eficiência da distribuição de cargas na cidade aumentou 

significativamente, conduzindo a uma redução no tráfego de caminhões e vans. A 

emissão de gases e o nível de ruído foram reduzidos devido o uso de  veículos 

elétricos. A dificuldade de estabelecer parcerias, é um ponto a ser considerado como 

desvantagens, devido ao alto custo de instalação e o problema de incentivar a 

participação da comunidade (BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013). 

 

 Caso - UCCs Tenjin no Japão 

 

De acordo com Sanches (2008), no caso japonês, foram utilizados uma grande 

quantidade de sistemas de informação como:  

• serviço de informações avançadas sobre o trânsito; 

• sistemas de veículos super inteligentes; 

• sistemas avançados de gerenciamento do trânsito e; 
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• sistema avançado de controle do veículo.  

 

Tenjin, um distrito comercial no centro da cidade de Fukuoka no Japão com 

uma população de 1.550.627 habitantes com  uma densidade demográfica de 4.516 

hab/km², compreendendo 2.161 estabelecimentos comerciais (3% do total de 

estabelecimentos comerciais em Fukuoka). A UCCs foi introduzido em 1979 e sua 

proposta de implementação era a eliminação do congestionamento de tráfego com a 

integração de serviços por meio do estabelecimento da Unidade de Consolidação de 

Cargas. A estrutura foi baseada em dois terminais urbanos. Um trata de remessas de 

entrada e outra de saída e os  terminais estão a 2 km da área servida. 

 A UCCs é um esquema cooperativo, organizado por 29 transportadoras de 

forma voluntária. Cada cooperado contribui com um valor por entrega para os custos 

da unidade. Por mês são efetivadas 90.000 entregas e 10.000 coletas para entregar 

em outro local. A distância de ida e volta da UCCs até a área de entrega é de cerca 

de 4 km. Todas as entregas são realizadas em 3 (tres) horários específicos a saber: 

08h00, após às 10h00 e finalizando às 14h00. 

São os benefícios do Tenjin UCCs (estimativas baseadas no trabalho de 

modelagem: 

• 61% de redução no número de caminhões em comparação com aqueles que 

anteriormente circulavam e realizavam o mesmo trabalho; 

• 80% de redução do tráfego total; 

• 6,8% de redução no tempo total de estacionamento de veículos de entrega; 

• 0,4% de redução das emissões totais de dióxido de carbono (CO2); 

• 30% de redução no consumo total de combustível, na proporcionalidade da 

redução do número de veículos. 

 

 Caso – UCCs Bristol no Reino Unido 

 

A cidade de Bristol possui uma população estimada de 433.100 habitantes, 

considerando que a região metropolitana tem uma população estimada de 1.070.000 

habitantes. É a sexta cidade mais populosa da Inglaterra e oitava do Reino Unido, 

tornando-se a mais populosa cidade do sudoeste inglês. A implementação da UCCs 

visa identificar benefícios da consolidação de cargas para fornecedores e para os 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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varejistas; buscando aprimorar a cadeia de suprimentos e gerar serviços de valor 

agregado para a comunidade, como exemplo: redução de congestionamento e 

melhoria da qualidade do ar. O teste foi inicialmente gratuito para os varejistas 

participantes, embora, ao longo dos anos, tenham sido solicitadas contribuições 

financeiras. 75% de todos os varejistas escolheram o esquema de consolidação 

devido as melhores oportunidades de serviços e redução de custos. 94% 

recomendariam o serviço a outro varejista, mais da metade dos varejistas estão 

economizando cerca de 20 minutos por entrega no recebimento. Nenhuma 

reivindicação de perda ou dano. 

Esta operação foi financiada pela Comunidade Europeia que subsidia o frete 

para os varejistas participantes. Para a delimitação e alinhamento das atividades 

foram envolvidos o Conselho da Cidade de Bristol, The Broadmead Board (zona 

comercial contemplando shopping Cabot Circus e pelas redes de lojas ao redor), o 

Centro Comercial Galleries, a Business West (antiga Câmara de Comércio) e a 

operadora Exel (após o processo de contratação pública). 

 

 Caso – UCCs Frankfurt na Alemanha 

 

Frankfurt é a maior cidade do estado alemão de Hesse e a quinta maior cidade 

da Alemanha com uma população de aproximadamente 2,3 milhões habitantes, e 

densidade demográfica de 9.263 hab/km². O uso de UCCs destina-se a reduzir 

emissão de gases poluentes e o congestionamento de veículos, por meio da 

consolidação de produtos que resulte em melhores taxas de ocupação, maximizando 

o número de viagens por veículos. As atividades começaram 1995, sendo 

estabelecidas como uma iniciativa privada. O financiamento público foi disponibilizado 

para estudos e pesquisas, e não para apoiar o funcionamento da operação. 

Os estudos realizados demonstraram que uma UCCs poderia levar a aumentos 

localizados de fluxos de tráfego, e que várias UCCs descentralizadas não seriam 

economicamente sustentáveis. Esse esquema é diferente de algumas outras 

propostas de UCCs alemãs, uma vez que essa se baseia em acordos bilaterais entre 

11 empresas de transporte e expedição com trabalho semelhante para ajudar a 

melhorar a eficiência da entrega. Um destes acordos refere-se à transferência de 

cargas entre eles durante a noite para a entrega no dia seguinte. A gama de serviços 

de logística são oferecidos como parte do regime, incluindo a entrega, armazenagem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_da_Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hesse
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de mercadorias para varejistas (incluindo produtos sazonais e promoções), e a 

eliminação das embalagens e resíduos. Os dados coletados fornecem uma visão geral 

do esquema da UCCs, com uma breve revisão do método de trabalho, quando 

disponível.  

Para o funcionamento (estrutura) da UCCs cada operador contribui com uma 

taxa por pacote para os custos operacionais. Quanto ao volume efetivo são realizadas 

3.500 encomendas por dia, sendo direcionadas ao centro da cidade em 3 horários 

08h:00, 10h:00 e 14h:00. As coletas para a eliminação das embalagens e resíduos 

são feitas após as 16h:00 em caminhões de 2 Toneladas, em uma produtividade 700 

retiradas/dia. As economias identificadas (BROWNE, et al., 2005):  

• 61% de redução no número de veículos; 

• 6,8% de redução no tempo de estacionamento de veículo; 

• O tráfego de mercadorias envolvido representou apenas 5,6% do tráfego de 

mercadorias estimado para a região. 

 

4.2 Iniciativas de Unidades de Consolidação de Cargas no Brasil 

 

Para obter maior visibilidade e buscar um alinhamento dentro do território 

brasileiro, foram identificados estudos para o entendimento e a avaliação para o 

possível uso de UCCs.  Cita-se as obras de Correia, (2011), Sanches et al. (2015), 

Sanches (2008), Oliveira (2016), Dutra (2004) com uma visão metodológica ampla e 

conclusiva quanto aos custos operacionais e Parceria Público-Privada (PPP), Vieira 

(2013) traz contribuições efetivas quanto a possível aplicabilidade do modelo e a 

contextualização de resultados teóricos. Devido a estrutura das pesquisas e a 

granularidade das informações identificou-se que na região de Minas Gerais na cidade 

de Belo Horizonte, existe um maior acervo sobre as práticas de estudos que 

contribuem para mostrar os resultados potenciais das UCCs como uma alternativa 

para otimizar os processos logísticos.  

O Estado de Minas Gerais por meio da Agência Metropolitana da RMBH 

(Região Metropolitana de Belo Horizonte), criou um grupo de trabalho para a 

discussão da logística urbana com o objetivo de definir diretrizes da logística de 

abastecimento de cargas, no âmbito metropolitano de Belo Horizonte.  

O grupo de trabalho tem como objetivo criar uma base de dados 

georeferenciada dos fluxos de carga na RMBH, dando suporte à realização de 
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pesquisas origem-destino de cargas. Este é um importante exemplo de como 

encontrar soluções comuns aos problemas de distribuição urbana, considerando o 

interesse de todos os envolvidos nesta atividade.  

 Quanto a literatura, foram identificados vários projetos, mas contemplados 2 

(dois) junto a cidade de Belo Horizonte a saber: 

• análise da implantação de UCCs como centros de distribuição intermediários 

no transporte de mercadorias em áreas urbanas, utilizando veículos de cargas 

e triciclos elétricos na região central de Belo Horizonte; 

• metodologia avaliativa sobre os impactos econômicos e ambientais de uma 

UCCs, no uso de ferramentas de localização de instalações e roteirização de 

veículos; sendo avaliada a adesão dos varejistas em relação a UCCs, propondo 

cenários que refletiram a atual estrutura de distribuição de cargas no município 

e as possíveis configurações decorrentes da implementação da iniciativa 

estudada. 

 

Estes trabalhos apontam que a UCCs podem trazer uma substancial melhoria 

para os agentes envolvidos na distribuição de mercadorias, como a sociedade, 

transportadores e varejistas, diminuindo a emissão de poluentes e o consumo de 

combustíveis fósseis, além de reduzir os custos de distribuição para as empresas. 

Antes de detalhar os dois projetos, cabe ressaltar a estrutura do município de Belo 

Horizonte. 

Belo Horizonte é a capital do Estado de Minas Gerais com cerca de 2.375.151 

milhões de habitantes, com uma área de 331 km2, com uma densidade demográfica 

de 7.167 km2 e o quarto maior Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, com cerca de 

38,21 bilhões de reais e mais de 100 mil empresas (IBGE,2010). O município esta 

inserido numa região metropolitana com 34 (trinta e quatro) cidades e, 

aproximadamente, 5 milhões de habitantes (BELO HORIZONTE. PREFEITURA 

MUNICIPAL, 2019). Possui a terceira maior frota de veículos do Brasil (Quadro 15) e 

a quarta maior frota de caminhões do Brasil (Quadro 16). 
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Quadro 15 - Ranking nacional da frota de veículos 

Cidade Quantidade de veículos 

1º São Paulo – SP 8.295.645 

2º Rio de Janeiro – RJ 2.827.516 

3º Belo Horizonte – MG 2.075.823 

4º Brasília – DF 1.812.473 

5º Curitiba – PR 1.551.463 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br, adaptado pelo autor (2020) 

 

A região central foi planejada para receber toda a estrutura urbana de 

transportes, educação, saneamento, assistência médica e os edifícios públicos das 

instalações estaduais. Correia (2011) afirma que  as medidas adotadas em relação ao 

tráfego em Belo Horizonte: 

... se realizadas sem uma integração com outras iniciativas de tratamento da 
carga urbana, ao invés de mitigar os problemas causados pela movimentação 
de produtos, como o ruído, segurança viária e emissão de poluentes, podem 
contribuir para o seu agravamento em virtude do potencial aumento do número 
de pequenos veículos de carga transitando no perímetro urbano” ( p 65). 

 

Quadro 16 - Ranking nacional da frota de caminhões 

Cidades Quantidade de Veículos 

1º São Paulo – SP 132.385 

2º Rio de Janeiro – RJ 42.907 

3º Curitiba – PR 38.301 

4º Belo Horizonte – MG 35.328 

5º Goiânia – GO 24.956 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br, adaptado pelo autor (2020) 

 

Assim, o estudo de Oliveira et al.(2016), de aplicação de uma UCCs com o 

objetivo de explorar situações da vida real foi realizado para o setor de vestuário, com 

expressiva movimentação de mercadorias na região central de Belo Horizonte 

utilizando veículos de cargas e triciclos elétricos. Foram consideradas 339 (trezentas 

e trinta e nove) lojas do setor de vestuários e 35 (trinta e cinco) pontos candidatos a 

UCCs. Tais informações foram obtidas do Cadastro Municipal de Contribuintes, da 

Prefeitura de Belo Horizonte, que contém o endereço, a atuação, a atividade comercial 

e a área do imóvel dos contribuintes do município. Utilizou-se a base de dados de uma 

empresa transportadora de mercadorias, com entregas no setor de vestuário, 

https://cidades.ibge.gov.br/
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considerando para o estudo um volume total diário de 8.700kg/dia. Para análise da 

eficiência da UCCs foram definidos dois cenários.  

O cenário 1 representa a situação atual de entrega de mercadorias no centro 

de Belo Horizonte, em que os veículos que realizam as entregas têm menos de 6,5 

metros de comprimento e capacidade de 5 (cinco) toneladas (denominado veículo tipo 

1). Eles saem de um CD (Centro de Distribuição) localizado na região metropolitana 

de Belo Horizonte e transportam toda a mercadoria diretamente para as lojas. 

O cenário 2 representa a situação hipotética de utilização da UCCs como 

intermediador na entrega de mercadorias no centro de Belo Horizonte. A localização 

da UCCs é escolhido entre os 35 (trinta e cinco) pontos candidatos, por meio de um 

modelo de localização de facilidades. Um veículo de carga de 20 (vinte) toneladas e 

aproximadamente 9 (nove) metros de comprimento (denominado veículo 2) é utilizado 

para transportar a mercadoria para atender a demanda das lojas do CD para a UCCs.  

A partir daí, dois cenários são considerados: O cenário 2.1 a mercadoria é 

entregue por caminhões de 5 (cinco) toneladas e comprimento menor que 6,5 metros 

considerando um tempo de parada de 10,2 minutos e tendo como origem a UCCs.  

No cenário 2.2 são utilizados triciclos elétricos com capacidade 180 kg de carga 

para a entrega de mercadorias.  

Para proceder à análise dos resultados, algumas premissas foram 

consideradas por Oliveira et al. (2016, p. 998): “elaboração de roteiros de entrega, 

taxas de emissão de CO2 conforme o tipo de veículo utilizados, uma vez que uma das 

vantagens das soluções de logística urbana é a redução das emissões de gases”. O 

custo de instalação e manutenção da UCCs é baseado em 2 (duas) parcelas: o custo 

de aluguel e IPTU do imóvel e o custo de operação.  

O resultado da roteirização para o cenário 1 indicou ser necessário 6 (seis) 

caminhões do tipo 1 para entregar a mercadoria em 339 estabelecimentos comerciais. 

Os veículos percorreriam diariamente 235,9 km e transportariam, em média, 1.455 kg. 

O cenário 1 fornece um fator de ocupação do veículo de apenas 29%. Para cumprir 

com as rotas seria emitido 137,3 kg de CO2.  

Para o cenário 2.1 o resultado indicou a utilização de um veículo de 20 (vinte) 

toneladas (veículo 2) para transportar toda a mercadoria (8,7 toneladas) do CD para 

a UCCs e 5 (cinco) veículos do tipo 1 para transportar as mercadorias até as lojas. A 

distância total percorrida foi de 71,42 km, considerando o percurso do CD até a UCCs 



84 
 

 

de 29,51 km. Neste cenário, o fator de carga entre a UCCs até os pontos de entrega 

é de 34,9% e a emissão total de CO2 é de 50,76 kg (OLIVEIRA, et al., 2016, p. 1000).   

No cenário 2.2, os resultados indicaram a utilização do veículo 2 para 

transportar toda as mercadorias do CD para UCCs e 4 (quatro) triciclos elétricos para 

transportar as mercadorias até as lojas. A distância total percorrida (obtida através da 

soma da distância percorrida pelos triciclos com a distância percorrida pelo veículo 2, 

no caso 29,51 km) foi de 116,21 km e a carga média transportada foi de 167,72 kg. 

Os 4 (quatro) triciclos seriam responsáveis por 39 (trinta e nove) rotas durante a janela 

de tempo de 7:00h-19:30h. Como a capacidade do triciclo é pequena, eles operam 

com um fator de carga de 93%. Sua utilização implica em uma emissão de 28,26kg 

de CO2. (OLIVEIRA, et al., 2016, p. 1001). 

Como afirma Oliveira et al. (2016) com os resultados encontrados a capacidade 

dos veículo é mais bem utilizada, implicando em aumento da eficiência do transporte. 

Os triciclos elétricos têm maior mobilidade no tráfego urbano, favorecendo as 

inúmeras viagens que devem ser realizadas em virtude da baixa capacidade de carga. 

A utilização da UCCs como intermediário na entrega de mercadorias, apesar de quase 

não reduzir o número de veículos utilizados (cenário 2.1), diminui consideravelmente 

a distância total percorrida. Com uma menor distância percorrida pelos veículos de 

carga, a emissão de CO2 também diminui. No entanto, implica em um acréscimo 

mensal de 20% devido ao aluguel como mostra o Quadro 17. 

 

Quadro 17 - Custo total dos cenários propostos 

Cenários Custo de transporte 
(R$/mês) 

Custo do funcionário 
(R$/mês) 

Custo locação 
UCCs (R$/mês) 

Custo total 
(R$/mês 

Cenário 1 49.210,90 6.677,46 0 55.888,36 

Cenário 2.1 48.597,28 6.677,46 14.898,00 70.743,27 

Cenário 2.2 10.312,26 5.564,55 14.898,00 33.000,00 

Fonte: (OLIVEIRA, et al., 2016), adaptado pelo autor 

 

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que a utilização da UCCs 

como intermediador na entrega de mercadorias no centro de Belo Horizonte é 

vantajosa, apesar dos custos de operação. A utilização de caminhões na entrega só 

se torna economicamente viável com subsídios financeiros para redução dos custos 

com locação.  

Como forma de estímulo, Oliveira et al. (2016) afirma a necessidade de políticas 

públicas que forneçam subsídio nos anos iniciais da operação, podendo incentivar a 
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implementação desta solução. O subsídio pode consistir no fornecimento de 

infraestrutura, isenção de IPTU e/ou outros impostos, com objetivo de  redução dos 

custos com locação. Tal subsídio foi implantado inicialmente em Paris para dar 

viabilidade financeira (AMBROSINI; ROUTHIER, 2007). 

Com uma visão propositiva Correia (2011), apresenta uma metodologia 

avaliativa sobre os impactos econômicos e ambientais com cenários que refletem a 

atual estrutura de distribuição de cargas no município e as possíveis configurações 

decorrentes da implementação da iniciativa estudada. Os aspectos econômicos são 

fundamentais na avaliação do modelo uma vez que qualquer alteração na estrutura 

de custos ou na prestação de serviço aos varejistas da área analisada pode trazer 

consequências para toda a cadeia de suprimentos. Os quesitos apreciados no critério 

econômico foram: número de veículos; distância percorrida; tempo total de serviço e; 

ocupação e tempo ocioso da frota.  

Correia (2011) utilizou alguns pressupostos em relação à quantidade e à 

demanda dos varejistas presentes no modelo da UCCs. Considerou apenas os 

estabelecimentos com área entre 20 e 500 m2, que representam cerca de 30% do total 

de pontos comerciais. O cadastro de imóveis da região analisada aponta a existência 

de 13.730 estabelecimentos comerciais, incluindo bares, restaurantes, lojas de 

vestuário e de calçados, entre outros totalizando 3.787 pontos de demanda. A 

demanda dos varejos foi calculada com base em uma amostra de dados 

socioeconômicos de 25 (vinte e cinco) empresas de bens de consumo, formatando 

uma demanda diária de 4.507 produtos. Considerou-se que  o produto demandado 

era composto por uma caixa de 1m3, assim, a demanda dos varejistas a ser atendida 

foi de 4.507m3. As cargas foram tratadas de forma homogênea, ou seja, baseou-se 

em apenas um tipo de produto qualquer, sem especificações acerca das condições 

de acondicionamento nos veículos, ou tipo de entrega. 

Dentro do critério para elaboração de cenários Correia (2011, p. 70), propõe 

cenários com níveis de adesão do varejo de 100%, 82%, 60% e 47%. No cenário com 

100% de adesão, apresenta uma configuração em que o uso da UCCs se torne 

obrigatória e regulamentado pela administração pública local. Já no cenário com 82%, 

a adesão não é obrigatória, mas conta com subsídios governamentais que visam 

diminuir os custos econômicos do sistema. Com 60%, buscou representar uma 

situação sem a presença dos incentivos governamentais. No cenário com 47%, 

presumiu-se uma situação pessimista em que não haveria a adesão da maioria dos 
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varejistas ao modelo de CD em virtude da ausência de um dos seus atributos, que 

neste caso, foi a melhoria da prestação do serviço. Os resultados formam comparados 

como demonstra o Quadro 18 com o cenário atual da distribuição de carga na área 

analisada visando explorar o potencial que o modelo oferece. 

 

Quadro 18 - Critérios Econômicos para UCCs 

 
Cenário de adesão proposto 

Critério Econômico 100% 82% 60% 47% Atual 

Nº de veículos 
88 

-51,38% 
105 

-41,98% 
126 

-32,97% 
138 

-23,37% 
181 

100% 

Distância Percorrida 
4554 

-61,67 
6.319 
-46,70 

7.865 
-33,66 

8.698 
-26,63 

11.855 
100% 

Tempo total de serviço 
641 

-53,31% 
782 

-41,82% 
933 

-30,58% 
1.025 

-23,74% 
1.344 
100% 

Ocupação e tempo ocioso da Frota 
96% 

3,23% 
97% 

4,30% 
94% 

1,08% 
95% 

2,15% 
93% 
100% 

Número de rotas 
507 

27,07% 
485 

21,55 
464 

16,29 
451 

13,03 
399 

100% 

Fonte: CORREIA (2011) adaptado pelo autor 

 

Considerando-se os resultados apresentados e a maior % de adesão dos 

comerciantes para o uso da UCCs, o número de veículos circulantes no centro da 

cidade de Belo Horizonte reduziu 93 (noventa e tres) veículos (51,38% da base atual). 

Serão eliminados 7.301km rodados com a reconfiguração de rotas devido a 

redistribuição da UCCs. Esta ação além de diminuir os custos da distribuição urbana, 

é importante para a conservação das vias e um elemento fundamental para a redução 

do consumo de combustíveis e emissão de poluentes. O aumento de rotas está 

atrelado em parte, pelo aumento da complexidade do sistema, devido a roteirização e 

melhor aproveitamento da frota utilizada (CORREIA, 2011). 

Existe uma variedade de impactos ambientais que podem ser avaliados 

conforme resumo do Quadro 19, que de acordo com os valores apresentados os 

ganhos ambientais são significativos, o consumo de combustíveis e a quantificação 

da emissão de poluentes que são derivados da distância percorrida e do fator de 

consumo do tipo de frota utilizada no modelo. 
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Quadro 19 - Critérios Ambientais para UCCs 

 Cenário de adesão proposto 

Critério Ambiental 100% 82% 60% 47% Atual 

 
Consumo de combustível 
 

1.239 
-37,30% 

1.432 
-27,53% 

1.596 
-19,23% 

1.677 
-15,13% 

1.976 
100% 

 
Emissão de poluentes 
 

3,32 
-37,24% 

3,83 
-27,60% 

4,27 
19,28% 

4,49 
-15,12% 

5,29 
100% 

Fonte:CORREIA (2011), adaptado pelo autor 

 

Os resultados demonstram que o modelo desenvolvido das UCCs pode trazer 

melhorias para os agentes envolvidos na distribuição de mercadorias: a sociedade, 

transportadores e varejistas. Este modelo constitui uma importante iniciativa para 

otimizar os processos logísticos na cidade analisada em virtude dos resultados 

econômicos e ambientais, buscando identificar os componentes constituintes dos 

custos de distribuição das empresas e que também trazem consequências ao meio 

ambiente e à sociedade. 

Vale destacar que foi definido a densidade demográfica como um indicador 

para avaliar a distribuição da população em um determinado território, e que quanto 

maior for a densidade demográfica, tendencialmente as dificuldades na mobilidade 

urbana e logísitica da cidade serão agravadas. Desta forma é possível correlacionar 

as experiências internacionais com os estudos brasileiros.  

O Quadro 20 demonstra a correlação das experiências do estudo de viabilidade 

de Belo Horizonte junto as 3 (três) UCCs da Comunidade Europeia e do Japão pelo 

indicador anteriormente mencionado, a densidade demográfica. 

   

Quadro 20 - UCCs com maior densidade demográfica 

Pais UCCs População 
Densidade 

demográfica (hab/km²) 

França La Rochelle 2.148.271 20.382 

Japão Tenjin (Fukuoka) 1.550.627 4.516 

Reino Unido Bristol 433.100 3.639 

Alemanha Frankfurt 753.056 3.033 

Brasil Belo Horizonte 2.375.151 7.167 

Fonte: CORREIA (2011), adaptado pelo autor 

 
O estudo de viabilidade na cidade de Belo Horizonte, está delimitado em 

ganhos econômicos e ambientais, assim como a relatividade do volume mínimo para 
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a operação e a adesão junto a UCCs. O estabelecimento de estratégias que garantam 

a efetiva participação dos varejistas no modelo é um aspecto fundamental para a 

mitigação as externalidades negativas do transporte urbano de cargas para a 

diminuição dos custos deste sistema de distribuição de mercadorias. É relevante 

também fomentar a participação dos transportadores que operam nas regiões, pois 

possuem um papel importante para o sucesso deste empreendimento. Mais uma vez, 

percebe-se que a Parceria Público-Privada e os sistemas colaborativos de gestão se 

constituem como importantes elementos para o sucesso na implementação da UCCs. 

A revisão estruturada da literatura com foco em UCCs revelou uma área de 

pesquisa limitada e, ao mesmo tempo, fragmentada. Os estudos descreveram 

contribuições práticas direcionadas, sendo que La Rochelle torna-se um exemplo de 

Parceria Público-Privada (PPP). Tenjim além dos ganhos operacionais é uma 

referência no processo de sistemas de Informação, a qual cabe ressaltar que os 29 

(vinte e nove) transportadores locais participam do esquema das UCCs contribuindo 

financeiramente por parcela de entrega para suportar seus custos operacionais. 

Bristol caracteriza-se pela avaliação no nível de serviço ao varejista e o ponto de 

equilíbrio na movimentação de carga dentro da UCCs. Frankfurt com seus acordos 

bilaterais entre 11 (onze) empresas de transporte e expedição devido à falta de um 

único centro de consolidação, reflete mais uma possibilidade dentro deste mosaico 

logístico.  

A exemplo de Amsterdã, os veículos que não atendem as normas são 

direcionados para um dos 9 (nove) centros de logística localizados na periferia onde 

as mercadorias são descarregadas e direcionadas para uma das empresas de 

logística. Alguns detalhes dos custos dos esquemas alemães e como eles foram 

financiados por exemplo Bremen era 60% privado e 40% público, com empresa de 

desenvolvimento como modelo de negócios em potencial.  

Quando comparados as iniciativas de Unidade de Consolidação de Cargas 

internacionais com o estudo de Belo Horizonte (Quadro 21), entende-se a evolução 

do modelo de UCCs dentro dos critério pré estabelecidos, sugerindo a definição de 

indicadores de performance a serem identificados em futuras instaçãoes de UCCs, 

bem como o percentual a ser capturado. 
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Quadro 21 - Análise comparativa entre as UCCs modelos 

 100% 82%     

Critério Econômico Belo Horizonte 
La 

Rochelle 
Tenjin Bristol Frankfurt  

Nº de veículos 
88 

-51,38% 
105 

-41,98% 
 
 

 
-61% 

 
 

 
-61% 

Distância Percorrida 
4554 

-61,67% 
6.319 

-46,70% 
  

-20.350 
-65% 

 

Tempo total de serviço 
641 

-53,31% 
782 

-41,82% 
 

-50% 
 

-6,8% 
 

 
-6,8% 

Ocupação e tempo ocioso 
da Frota 

96% 
3,23% 

97% 
4,30% 

 
354% 

 
5,6% 

  

Número de rotas 
507 

27,07% 
485 

21,55% 
    

Número de viagens   
 

180% 
 

-0,8% 
 

-80% 
 
 

Critério Ambiental      

 
Consumo de combustível 
 

1.239 
-37,30% 

1.432 
-27,53% 

 
 

-30% 
 

-17% 
 

 
Emissão de poluentes 
 

3,32 
-37,24% 

3,83 
-27,60% 

 
 

-0,4% 
-3,9 

 
 

Fonte: O autor (2020) 

 

O Quadro 21, demostra os principais indicadores observados na avaliação de 

Belo Horizonte, abrangendo os critérios econômicos e ambientas, correlacionados 

com os resultados apresentados pelas 4 (quatro) UCCs definidas no Quadro 20. 

Sendo que os indicadores de critério econômico são: número de veículos, distância 

percorrida, tempo total de serviço, ocupação e tempo ocioso da frota, número de rotas 

e o número de viagens; e os indicadores ambientais são consumo de combustível e 

emissão de poluentes. Cabe ressaltar que foram utilizados apenas 2 (dois) dos 4 

(quatro) cenários apresentados no estudo de Belo Horizonte, sendo o com 100% de 

adesão, em que o uso da UCCs se torne obrigatória e regulamentado pela 

administração pública local, e o cenário com 82%, a adesão não é obrigatória, mas 

conta com subsídios governamentais que visam diminuir os custos econômicos do 

sistema. 

 

4.3 Um passo a passo para a avaliação para o debate público para a 

implementação da Unidade de Consolidação de Cargas para a cidade de Curitiba 

 
Observou-se que todos os níveis de governo se concentram na coleta de dados 

de transporte de passageiros, e não nos dados de frete urbano (nos níveis nacional, 

regional e municipal), esse fato acontece na mesma proporção no Brasil. A Lei nº 
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12.587, em 3 (três) de janeiro de 2012, instituiu princípios, diretrizes e objetivos da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana e traz instrumentos para melhorar as 

condições de mobilidade nas cidades brasileiras. O Plano de Mobilidade Urbana deve 

ter foco no transporte coletivo e no planejamento da infraestrutura urbana como 

demostrado na Figura 13. 

 

Figura 13 - Hierarquia de acordo como a Política Nacional de Mobilidade Urbana 

 
Fonte: ITDP-SeMOB - Secretaria Nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana (modificada) 

 

De acordo com Sanches Jr. et al.(2015), as políticas públicas dedicam suas 

atenções em problemas e soluções a curto prazo, pouca ou nenhuma atenção parece 

ser dada a problemas de longo prazo. O planejamento e viabilidade de modelagem 

de uma UCCs não se encaixa a curto prazo para os problemas locais. Este processo 

leva muito tempo para recolher os dados necessários, para construir e calibrar o 

modelo e dar aos tomadores de decisão uma resposta.  

Ainda com base em Sanches Jr. et al.(2015), as autoridades só conseguem 

lidar com questões de frete urbano de maneira restrita, fornecendo zonas de carga 

quando solicitadas pelos varejistas ou discutindo permissões de acessibilidade com 

associações de transportadoras. As organizações públicas precisam trabalhar em 

estreita colaboração com empresas privadas e o mundo acadêmico. A relação de 

Parceria Público-Privada deve superar questões relacionadas ao financiamento e a 

confidencialidade, determinar como essas novas fontes de dados e técnicas de coleta 

devem ser usadas, como devem ser complementadas com outros dados e qual a 

melhor forma de gerenciar esses dados e integrá-los a outros existentes. 
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Não existe um modelo padrão que possa ser utilizado em todas as situações, 

mas alguns deles podem ser transferidos e adaptados às realidades locais, 

fornecendo clareza e um acordo sobre os objetivos e as unidades de medida 

(indicadores) em relação aos requisitos de dados. A literatura faz menções a algumas 

operações e diversos estudos na Comunidade Europeia e no Brasil. A fim de equalizar 

o entendimento e buscar uma similaridade entre as operações, sugere-se o uso das 

fontes de dados as UCCs de La Rochelle na França, Tenjin em Fukuoka no Japão, 

Bristol no Reino Unido e Frankfurt na Alemanha, e os estudos aplicados na cidade de 

Belo Horizonte, por uma equiparação de população e densidade demográfica, assim 

demostrado no Quadro 20 - UCCs com maior densidade demográfica. 

As autoridades locais devem perceber os benefícios que eles podem ter na 

compreensão da complexidade da UCCs e na tomada de decisões, tornando-se o 

facilitador na utilização do solo e detentor dos regimes legais. Assim como ocorreu na 

Europa, é chegada a hora do Brasil começar a se preocupar com esse assunto, sob 

risco de penalizar os centros econômicos das suas cidades. 

 
4.3.1 Descrição e delimitação da área de estudo. 

 

Curitiba está inserida no contexto da globalização e no processo de 

internacionalização da cidade, passando por diversas transformações sócio espaciais. 

A imagem da cidade vem sendo construída ao longo dos anos como cidade modelo, 

a capital ecológica, sempre dentro de uma visão estratégica da mídia para uma 

promoção da cidade no cenário mundial. Com o foco em oferecer à cidade a 

possibilidade de melhoria no plano de mobilidade urbana, a metodologia a ser utilizada 

tem como objetivo viabilizar o entendimento da Unidade de Consolidação de Cargas, 

explorando situações da vida real cujos limites a área regulamentada pela Prefeitura 

Municipal de Curitiba com restrições à circulação de veículos de carga, de acordo com 

critérios de peso e volume. 

 A região metropolitana de Curitiba é constituída de 29 (vinte e nove) municípios 

(IBGE, 2015), com uma área de 16.582 km2 ou 1.658.2004 hectares (ha) (IBGE Censo 

Demográfico, 2010), uma população de 3.502.790 habitantes (IBGE Estimativa, 

2015), uma densidade demográfica 211 hab/km2 ou 2,11 hab/ha e uma taxa média 

de crescimento anual de 1,37% (IBGE Censos Demográficos, 2000-2010). Seu Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDHM) é de 0,783 (PNUD, 2010). 



92 
 

 

O município de Curitiba é constituído de 75 (setenta e cinco) bairros, com uma 

área de 435 km ou 43.503 hectares (ha), com uma população estimada de 1.879.355 

habitantes (IBGE Censo Demográfico, 2010), tornando-se a 8ª maior população entre 

os municípios e também 8º maior entre as capitais do Brasil. Possui uma densidade 

demográfica de 4.324 hab/km², 1.551.463 veículos, tornando-se a 5ª cidade com 

maior frota do Brasil de caminhões. Possui 96,3% de domicílios com esgotamento 

sanitário adequado, 76,1% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 

59,1% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (BRASIL. 

IBGE, 2013). Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) é de 0,823, sendo o 4º 

maior IDHM entre as capitais e 10º entre os 5.570 municípios brasileiros (PNUD, 

2010), tornando-se o 4º maior PIB entre as capitais e entre os municípios brasileiros 

com R$ 59.151.308.000,00 (IBGE/Órgãos Estaduais de Estatística/Secretarias 

Estaduais de Governo/SUFRAMA, 2012). 

Entre  2000 a 2010 se inicia a priorização das ações de mobilidade urbana para 

o município de Curitiba. Além de obras estruturantes que visam à melhoria da 

circulação viária, Curitiba também planeja a implantação de novos modais de 

transporte e sua integração. O Plano Diretor, adequado ao Estatuto da Cidade em 

2004, indica as diretrizes gerais para que o Município busque o desenvolvimento 

sustentável (CURITIBA. PREFEITURA MUNICIPAL, IPPUC, 2020). 

De 2010 a 2015 a revisão do Plano Diretor contempla o incentivo em garantia 

ao interesse coletivo sobre o individual o uso do transporte público e de modais não 

motorizados, objetivando à redução de poluentes, dos ruídos sonoros e à melhoria da 

circulação e da segurança, principalmente na região central da cidade. 

Compartilhamento do espaço público com a ampliação e melhoria da rede de 

ciclovias, implantação de bicicletários e da Via Calma nas vias lentas do sistema 

trinário (Canaleta central exclusiva para a circulação das linhas e para o transporte de 

massa e duas vias lentas para acesso às atividades lindeiras), com local segregado 

para os ciclistas e velocidade máxima de 30km/h para os veículos. As primeiras Vias 

Calmas são da Av. Sete de Setembro e da Av. João Gualberto. Implantação, na região 

central da cidade, de perímetro onde os veículos circulam com velocidade máxima de 

40 km/h, a chamada Área Calma com o objetivo principal de aumentar a segurança 

no trânsito (CURITIBA. PREFEITURA MUNICIPAL, IPPUC, 2020). 

De 2015 a 2035 o propósito do Curitiba 2035 é preparar o município para um 

crescimento ordenado e em sinergia com os princípios de sustentabilidade, 
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aproveitando de forma consciente as oportunidades e os investimentos inerentes à 

cidade, priorizando a qualidade de vida e o bem-estar da população (CURITIBA. 

PREFEITURA MUNICIPAL, CURITIBA 2035, 2017). Ao longo dos seus anos, a cidade 

foi sendo construída por um modelo de gestão participativa com a comunidade, aliada 

a gestões municipais sem quebra de continuidade, criando uma Curitiba planejada e 

premiada internacionalmente, em gestão urbana, meio ambiente e transporte coletivo.  

Em 2017, o IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) 

publicou um estudo de tráfego, que tem por objetivo a verificação quantitativa do 

desempenho do sistema viário diante de diferentes alternativas de circulação. Os 

radares fornecem contagens volumétricas para cada hora do dia, por faixa de tráfego, 

de forma contínua, ou seja, é possível ter os volumes de tráfego para cada hora de 

cada um dos dias do ano, o que permite que se conheça o perfil de variação do tráfego 

ao longo do tempo. Considerando a data de execução deste trabalho e as informações 

disponíveis, foram utilizados os dados referentes ao ano de 2015 (CURITIBA. 

PREFEITURA MUNICIPAL, IPPUC, 2017) . 

A análise dos dados de contagem obtidos conforme o Anexo 2 mostra que além 

da variação sazonal dos volumes de tráfego ao longo do ano existe uma variação na 

distribuição deste tráfego (Gráfico 5) nas diferentes faixas horárias do dia. 

 

Gráfico 5 - Porcentagem  do tráfego diário médio para dias úteis no município de Curitiba 

 

Fonte: IPPUC, (2017)  

 

Uma vez tabelados os volumes totais de tráfego para cada hora do dia e para 

cada mês do ano, considerando apenas os dias úteis (excluindo sábados e domingos), 

os dados foram divididos em três faixas de horários e, dentro destas faixas, foram 
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definidas as horas com maior volume de tráfego, ou seja, as horas de pico como 

demonstra o Quadro 22. 

 

Quadro 22 - Faixas de Horário 

 Faixa Pico 

Manhã 00h00 às 09h00 07h00 às 08h00 

Tarde 10h00 às 15h00 13h00 às 14h00 

Noite 16h00 às 23h00 17h00 às 18h00 

Fonte: (CURITIBA. PREFEITURA MUNICIPAL, IPPUC, 2017) 

 

Os volumes de tráfego são maiores nos picos da manhã e da noite, e estes são 

os horários mais comuns nos estudos de tráfego. Os volumes de tráfego mensais para 

estas duas faixas horárias foram separados em uma nova tabela, buscando avaliar a 

demanda por dia da semana e podem ser observados no Anexo 3. Sexta-feira é o dia 

de maior tráfego, porém o importante é a correlação que existe entre os picos de 

horários independentemente do dia da semana, mantendo a similaridade da curva e 

a tendência de pico nos intervalos anteriormente identificados. 

Levando-se em conta os dados socioeconômicos da cidade de Curitiba, 

associados aos dados para a aplicabilidade do DECRETO Nº 934 de 11 de setembro 

de 1997 que disciplina o serviço de carga e descarga de mercadorias na área central 

da cidade, percebe-se uma grande oportunidade na melhoria do tráfego nos períodos 

de pico. Na busca de aprimorar a criação de sistemas de transporte de carga urbanos 

eficientes, favoráveis ao meio ambiente e seguros, a Unidade de Consolidação de 

Cargas pode ser considerada uma opção para atingir as metas de logística urbana; 

mobilidade, sustentabilidade e habitabilidade para o centro de Curitiba. 

 

4.3.2 Definição dos passos para a viabilidade do debate público para a implementação 

da UCCs em Curitiba. 

 

Os movimentos de bens urbanos são o resultado de um conjunto de escolhas 

feitas por: habitantes, clientes, varejistas, atacadistas, transportadoras e autoridades 

locais. Os habitantes e clientes decidem onde comprar, bem como o modo de 

transporte a usar, os varejistas decidem o local da loja e onde levar o frete vendido 

nas lojas, atacadistas, operadores logísticos e distribuidores escolhem sua localização 

e como reabastecer os varejistas, enquanto transportadoras decidem o processo de 
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entrega (COMI, et al., 2012). Por fim, as administrações municipais tentam governar 

o processo geral, com o objetivo de minimizar o custo global do sistema, composto 

pelos custos internos de distribuição, custos de transporte de moradores para 

compras, custos de congestionamento e custos externos como poluição e segurança 

viária (RUESCH; PETZ, 2008).  

A análise e seleção de políticas e medidas implementáveis devem considerar 

esses atores e estabelecer um compromisso ideal entre todos os interesses dos 

envolvidos. Com a descrição de estudos de caso para trabalhos dedicados a serviços 

de transporte e logística, Taniguchi; Browne e Thompson (2010) citam que vários 

municípios apoiaram a implementação de diferentes medidas e políticas, mas 

algumas avaliações muitas vezes demonstraram sua ineficácia, outras tornam-se 

referência. De acordo com Comi et al. (2012), muitas dessas medidas foram 

implementadas sem uma avaliação anterior suportada por modelos de simulação. Os 

modelos de simulação possuem um papel fundamental, pois permitem estimar e 

avaliar o desempenho e os impactos gerados por medidas e políticas. Os aspectos 

operacionais e de design das UCCs devem refletir a escala, o tipo de atividade e a 

gama de produtos sendo manipulados.  

Em relaçao aos pontos a serem considerados na implantação da UCCs para o 

município de Curitiba, vários  problemas distintos precisam de respostas: alinhamento 

de unidades de medidas; indicadores; harmonização de dados; modelagem; 

divulgação, entendimento e envolviemnto dos Steakholders e uma visão das 

considerações econômicas. Esses tópicos podem ser os mais simples, porém de 

maior abrangência em todo o design da UCCs.  

A estrutura a ser proposta para a construção de um passo a passo para a 

viabilidade do debate público para a implementação da Unidade de Consolidação de 

Cargas para a cidade de Curitiba, é descrito em 5 (cinco) seções a seguir e 

representado graficamente por um diagrama de blocos como mostra a Figura 14. 

A etapa 1 (um) denominada de Informação  delimitada com seus 7 (sete) 

respectivos passos, embasados no modelo apresentando por Oliveira et al., (2016b), 

a etapa 2 (dois) apresenta o conceito de modelagem com base no modelo de Comi et 

al., (2012) e subdividido em 5 (cinco) passos, na etapa 3 (tres) as considerações 

econômicas e na etapa 4 (quatro) é detalhado a relação dos Stakeholders com uma 

visão estruturada dentro da metodologia do programa Fala Curitiba. 
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Figura 14 – Passo a Passo de Gestão e Planejamento 

 

 
Fonte: O autor, 2020 

 

(I) Etapa 1: Informação 

 

A informação é a ordenação e organização dos dados de forma a transmitir 

significado e compreensão dentro do contexto do uso da UCCs. Desta forma é 

possível elaborar um modelo simples e prático destinado ao tomador de decisão. 

  

➢ Primeiro passo: Mapeamento dos possíveis usuários  

 

O mapeamento dos estabelecimentos comerciais deverá ser feito por meio da 

inscrição no cadastro Fiscal junto a Prefeitura Municipal, uma vez que este gera um 

número identificador, denominado Inscrição Municipal, distinto e independente do 

número do Alvará de Licença para Localização. Cabe ressaltar que nenhum 

estabelecimento comercial, industrial, de prestação de serviços, profissionais 

autônomos ou de outra natureza poderá instalar-se ou iniciar suas atividades no 
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Município, sem a prévia inscrição no Cadastro Fiscal de que trata o artigo 78 da Lei 

Complementar Municipal nº 40, de 18 de dezembro de 2001. Os estabelecimentos 

que exercerem atividades dependentes de autorização da União, do Estado, ou as 

associações sem fins lucrativos e demais entidades, mesmo que isentas do 

pagamento das taxas não estão isentos da inscrição no referido cadastro, garantindo 

o mapeamento de 100% da base (CURITIBA. PREFEITURA MUNICIPAL, 2019). 

Torna-se necessário efetuar a correlação entre a Inscrição Municipal com o Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). O CNPJ é um cadastro onde todas as pessoas 

jurídicas e as equiparadas (pessoas físicas que exploram em nome individual 

atividades com intuito de lucro) são obrigadas a se inscrever antes de iniciar as suas 

atividades. O CNPJ possui diversas informações, como o nome da entidade, 

endereço, data de abertura, descrição da atividade econômica, natureza jurídica, 

verificação da situação cadastral na Receita Federal, entre outros dados que são de 

interesse das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. 

 

➢ Segundo passo: Segmentação do ramo de atividades dos possíveis usuários  

 

 A identificação dos empreendimentos na área de estudo é de fundamental 

importância para a construção do estudo de viabilidade. A Prefeitura de Curitiba face 

às resoluções 01/1998, 02 e 03/2001 da CONCLA - Comissão Nacional de 

Classificação, adotou a tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

CNAE-Fiscal, e passou a utilizá-la a partir de dezembro de 2001. Para atender 

algumas particularidades do município, e seguindo os padrões de classificação da 

CONCLA, foi agregado mais um nível de codificação à tabela nacional, o que gerou 

aproximadamente 800 (oitocentas) atividades a mais, que serão utilizadas somente 

em Curitiba, no cadastro e consequentemente na concessão de Alvará de Licença 

para Localização e Funcionamento para Pessoas Jurídicas.  

 

➢ Terceiro passo: Clusterização do ramo de atividade  

 

A clusterização com base na segmentação junto ao CNAE é fundamental ao 

rastreamento da demanda final. A granularidade da segmentação dentro da estrutura 
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do CNAE deve contemplar a hierarquia, seção, divisão, grupo, classe e subclasse a 

fim de facilitar a clusterização dos estabelecimentos comerciais.  

 

➢ Quarto passo: Produtos manuseados 

 

As UCCs são destinadas para uma determinada gama de produtos, mais 

indicadas para o manuseio de produtos não perecíveis. No entanto, devem ser 

desenhadas para gerir uma ampla gama de produtos e por consequência acabam 

utilizando um padrão de veículos de carga. Este modelo devido a necessidade de 

estrutura de armazenagem dos produtos, não são adequados para o armazenamento 

de perecíveis ou mercadorias sensíveis ao tempo (como produtos hortifruti granjeiros 

frescos) ou produtos que exigem uma distribuição ou manuseamento especial (como 

medicamentos).  

 

➢ Quinto Passo: Coleta de Dados 

 

Dentro da literatura pesquisada, a categoria de sistema de informação é a que 

tem a maior contribuição dos pesquisadores, com 51% de citações. A maior 

dificuldade é a coleta de dados quantificáveis, especialmente para a comparação 

antes e depois. A quantidade e a regularidade com que os dados de frete urbano são 

coletados também variam entre países e entre tipos de dados. Em muitos casos, os 

dados são coletados pelo setor público, e por organizações do setor privado. As 

informações fornecidas indicaram o uso de diferentes técnicas na obtenção dos dados 

de carga urbanas (ALLEN ; BROWNE, 2006). Como as várias partes interessadas são 

afetadas por um sistema de informação diferente, é difícil identificar um “dono do 

problema”, desta forma é fundamental uma avaliação sistêmica a fim de definir a 

melhor forma e qual o instrumento de coleta de dados, que pode ser adaptado. 

Importante dentro da elaboração do modelo, responder aos dados comumente 

usados como: a atividade de veículos de mercadorias, a cadeia de alimentação como 

um todo, frete e infraestrutura de logística “de e para” o qual a atividade urbana de 

mercadorias ocorre, operações de carga e descarga e infraestrutura para veículos de 

mercadorias tanto do operador logístico quanto do varejo, dados geográficos sobre 

viagens de veículos de mercadorias na área correspondente, as viagens realizadas 
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pelos consumidores para fins de compras, velocidade e rota de dados para veículos 

de mercadorias e se for o caso dados para os modos não rodoviários. 

As amostras, periodicidade e demais informações devem seguir as orientações 

da série histórica correlacionadas aos indicadores logísticos. 

 

➢ Sexto Passo: Indicadores logísticos 

 

Outro tema relevante para o desenvolvimento da UCCs é referente aos 

indicadores logísticos. Identifica-se uma grande pluralidade de indicadores e uma 

diversidade de terminologias para o transporte urbano de carga utilizados nos países 

pesquisados (LIN; QIN; KAZUYA, 2014). O Operador logístico está preocupado com 

o nível de serviço que ele pode oferecer ao seu cliente. O destinatário da mercadoria 

exige determinados prazos de entrega e a autoridade local visa uma cidade segura, 

limpa e atraente.  

 

➢ Sétimo Passo: Série histórica 

 

Uma série temporal, também denominada série histórica, é uma sequência de 

dados obtidos em intervalos regulares de tempo durante um período específico. De 

acordo com Latorre e Cardoso (2001), com análise de uma série temporal, 

primeiramente deseja-se modelar o fenômeno estudado para, a partir daí, descrever 

o comportamento da série, fazer estimativas e, por último, avaliar quais os fatores que 

influenciaram o comportamento da série, buscando definir relações de causa e efeito 

entre duas ou mais séries. Uma série histórica pode ser composta por três 

componentes não observáveis como: tendência, sazonalidade e a variação aleatória. 

Obtida por meio de documentos públicos e/ou cedidos pela administração dos 

empreendimentos; é necessário definir as amostras, e o período para a coleta de 

dados. A exemplo das informações mínimas a serem contempladas menciona-se o 

volume de carga movimentada, podendo ser em peso (toneladas ou em kg), em 

unidades ou volume financeiro movimentada; a frequência de entrega, onde tem o 

objetivo de saber qual a periodicidade que a mercadoria é movimentada para cada 

estabelecimento comercial, sabendo que estes podem variar de entregas diárias, bi 

ou tri semanais, semanais, quinzenas, a cada 21 dias e mensais. Ainda a distância 
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percorrida (km veículos), o tipo de mercadoria transportada, o número de viagens, o 

tempo médio de viagem e a utilização da capacidade do veículo. 

 

(II) Etapa 2: Modelagem 

 

Como a implementação de um UCC resulta em um padrão de distribuição 

alterado, a modelagem e a estrutura de distribuição são abordadas na maioria das 

obras, 47% do total do acervo estudado. Artigos descrevem as alterações no design 

como localização alterada de um UCC e / ou como rotas alteradas. Uma ampla gama 

de aspectos na seleção do local foi considerada nos artigos. Além disso, diferentes 

métodos foram aplicados. Crainic et al. (2004) elaboraram um sistema com UCCs 

satélites, podendo estar localizados em estacionamentos ou em pontos de ônibus. 

Awasthi et al. (2011) enfatizaram a importância do planejamento da localização para 

economia de custos de distribuição e minimização do congestionamento. Além disso, 

Browne et al. (2007) abordaram o congestionamento ao discutir a localização da UCC.  

Comi et al.(2012) revisa o estado da arte em modelagem de demanda de 

transporte urbano de mercadorias. Os modelos de demanda foram classificados de 

acordo com a natureza da unidade de referência nas quatro classes: tipo de veículo, 

mercadoria, entrega e misto. 

O tipo de veículo permite a simulação dos cenários atuais, mas são difíceis de 

usar para previsão de demanda; a mercadoria permite a simulação da demanda de 

transporte de mercadorias, mas mostra duas falhas sérias, sendo que a primeira é 

que a estrutura geral de modelagem é falha, e a  segunda é a necessidade de obter 

dados em termos de quantidade de fluxos de frete dos operadores de transporte e 

logística; entrega são mais interessantes porque usam a mesma unidade de 

referência de operadores de transporte e logística, porém apenas modelos 

estatísticos-descritivos foram desenvolvidos até o momento; e o misto que permite 

combinar as três unidades de referência anteriores e criar um vínculo direto entre os 

comportamentos de interação dos consumidores, varejistas e fornecedores / operador 

logístico criando políticas e medidas para o alinhamento das partes interessadas.  

De acordo com Oliveira et al., (2016b, p.55), as diferentes abordagens para a 

modelagem da demanda de carga indicam que a escolha do modelo (baseado no 

veículo, mercadoria, entrega ou mistos) depende da disponibilidade dos dados e da 

aplicação do modelo. Como se busca um modelo substancial e o mais próximo da 
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realidade, propõe-se o uso do modelo misto; uma vez que dentro da metodologia 

proposta o alinhamento dos steakholders e a coleta de dados estarão contemplados, 

objetivando que o simulador possa ser implementado em uma situação mais crítica 

da região a ser estudada.  

 

➢ Primeiro passo - Identificação dos empreendimentos na área de estudo 

 

Um dos pontos mais relevantes na elaboração e construção da proposta de 

uma UCCs é a identificação dos usuários. Após a definição da segmentação da 

carteira de varejistas e os produtos as serem manuseado, será elaborado uma lista 

de possíveis usuários da UCCS. Ocorre então o primeiro filtro. 

 

➢ Segundo passo - Localização dos empreendimentos na área de estudo 

 

Após a identificação dos pontos elegíveis, é necessário a rastreabilidade 

cadastral para a confirmação dos endereços e real localização dos pontos receptores 

de mercadoria face ao seu mercado alvo. Nesta etapa não a necessidade de se avaliar 

os pontos elegíveis a UCCs, lembrando que esta etapa será avaliada na etapa 4. 

 

➢ Terceiro Passo: Geocodificação dos possíveis usuários  

 

Geocodificação é a representação espacial da localização dos 

estabelecimentos para os segmentos de interesse do estudo. A geocodificação é o 

que permite transformar dados de localização como coordenadas, endereços e nomes 

de estabelecimentos em uma geolocalização com latitude e longitude. O Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) ou Geographic Information System (GIS) é uma 

poderosa ferramenta de análise espacial, servindo para o cruzamento de informações 

geográficas e banco de dados, possibilitando a análise precisa de determinada área, 

permitindo que as empresas coletem informações de clientes e criem um mapa de 

suas localizações com sua demanda de compra, auxiliando para definição de rotas de 

entrega. Também servirá para definir o ponto ou os pontos focais para a implantação 

da UCCs. São vários os benefícios dos endereços de geocodificação com alto grau 

de precisão para os negócios: segmentação de mercado, zoneamento de vendas, 

rede de cobertura de serviços e localização de filiais.  
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➢ Quarto passo: Roteirização  

 

O princípio básico da roteirização é criação de caminhos mais inteligentes e 

que apresentem inúmeros benefícios para a gestão de transportes de entregas, 

favorecendo a competitividade da empresa com a redução dos custos operacionais.  

  Escuín et al. (2012) compararam um sistema de distribuição tradicional com e 

sem um UCCs com um modelo de roteamento de veículos, analisando a distância 

percorrida e o tempo de viagem. Li et al. (2016) também abordaram o aspecto 

ambiental, buscando minimizar as emissões de CO2 por tonelada-quilômetro. 

O processo de roteirização deve ser quebrado em dois grandes momentos, 

sendo o primeiro no mapeamento das unidades empreendedoras que irão participar 

das UCCs, com suas respectivas séries históricas. O segundo momento, será no 

mapeamento dos espaços candidatos a ingressar na avaliação para possíveis 

espaços físicos para UCCs. Ocorre a necessidade do mapeamento do fluxo de seus 

atendimentos e demandas, considerando alguns dados, como a quantidade de 

pedidos; a frequência de entrega, o ritmo do escoamento de produtos; a distribuição 

geográfica das áreas de coleta e entrega de carga; os limites dos horários de trabalho 

e; até as restrições sobre a circulação do transporte de carga. Estes indicadores irão 

facilitar na evidência objetiva do progresso para alcançar um resultado desejado; 

saber o que se pretende medir para a melhor tomada de decisão; obter uma 

comparação que mede o grau de mudança de desempenho ao longo do tempo e 

rastrear eficiência, eficácia, qualidade, pontualidade, governança, conformidade, 

comportamentos, economia, desempenho do projeto a produtividade e utilização de 

recursos. 

 

➢ Quinto passo: Mapeamento da estrutura do varejo e pontos candidatos 

 

Uma vez calculado e os volumes movimentados, as quantidade, os volumes 

físicos por de entrega, com a geocodificação do porte do varejo, número de 

funcionários, periodicidade do abastecimento, estrutura física e a periodicidade para 

o recebimento entre outras informações relevantes, é possível elaborar um modelo de 

geração de viagens de carga como instrumento para conhecer e compreender a 

movimentação de mercadorias (COMI, et al., 2012);(OLIVEIRA, et al., 2016b). 
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A definição dos pontos candidatos a UCCs deve levar em consideração o 

volume total em m3, com possibilidade de atendimento e armazenagem mínima para 

2 dias, uma vez que a proposta inicial seja um modelo de cross-docking.  

 

(III) Etapa 3: Considerações Econômicas  

 

Uma das questões chaves para o desenvolvimento do modelo é ponderar os 

seus custos e benefícios e não considerar exclusivamente o seu impacto na cadeia 

de abastecimento. Os estudos e avaliações das UCCs, devem ter em consideração 

os custos e benefícios ao longo de toda a cadeia de abastecimento e dar uma visão 

ampla (ALLEN; THORNE; BROWNE, 2007). O aspecto econômico é sempre 

questionado e apontado na literatura de como uma UCCs afeta a economia como fator 

de custo ou como meio de reduzir custos, como as UCCs facilitam as economias de 

escala e quem deve financiar o UCCs. 

 

➢ Primeiro passo: Custo e Custo Padrão 

 

O importante aqui é desmembrar o que é custo para transportar as 

mercadorias, considerando o atual padrão de destino e origem, ou seja, qual o custo 

padrão para que seja feita as respectivas movimentações de carga e se atenda a 

demanda de mercado. Outro ponto é como a UCCs devido à consolidação das cargas 

pode facilitar os transportes, gerando maior eficiência e, assim, reduzir custos como 

combustível, seguro, manutenção e custos de motorista. 

Alguns artigos fazem menções em termos mais gerais de custos como por 

exemplo, BESTUFS II - BEST URBAN FREIGHT SOLUTIONS II,(2006), enquanto 

outros artigos apresentam diferentes custos: custos de pessoal / trabalho (Browne et 

al., 2011; Lin et al., 2014), eletricidade e energia (Lin et al., 2014), o edifício (Browne 

et al., 2011), aluguel (Lin et al., 2014) e manutenção da instalação (Lin et al., 2014). 

OLIVEIRA, et al. (2016), traz um racional das principais contas e demonstra 

ganho efetivo no modelo da UCCs comparado ao sistema tradicional. Browne et al. 

(2011); Nordtomme et al. (2015), Allen et al. (2014) apontaram como fator crítico de 

sucesso: o compartilhamento de custos entre as partes interessadas.  

Após o processo de roteirização, validação da demanda e identificação dos 

pontos focais de volume para entregas, a geocodificação dos pontos candidatos para 
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as UCCs será fundamental para a elaboração dos custos operacionais. Terá 

implicações importantes no tráfego, no ambiente e nas vantagens comerciais. Ela 

pode ser localizada longe da área de distribuição, ou próximo da área de distribuição. 

Quando longe da área de distribuição, têm-se a possível redução dos veículos 

pesados que se dirigem a UCCs atravessando a área de distribuição, e a maximização 

da distância percorrida por veículos ambientalmente mais ecológicos até o 

estabelecimento comercial, no entanto, o número de veículos e a distância percorrida 

aumentam. Quando a UCCs estiver próxima a área de distribuição, ocorrerá a redução 

da distância percorrida por veículos mais amigos do ambiente, tem-se uma maior 

flexibilidade para efetuar a última milha, bem como a aplicabilidade de outros modelos 

de tipo de entrega (ALLEN; THORNE; BROWNE, 2007). 

 

➢ Segundo passo: Financiamento 

 

As opiniões de quem deve financiar uma UCC são diferentes; no entanto, vários 

artigos apontaram que as partes interessadas obtinham benefícios de uma UCC, 

sugerindo que elas deveriam fazer parte de seu financiamento (Browne et al., 2007; 

Chen et al., 2012; Allen et al., 2014). O piloto de uma UCCs necessita de 

financiamento público  suficiente para a sua plena implantação de forma a permitir a 

avaliação do seu desempenho, além de equalizar e sustentar os estudos detalhados 

dos fluxos de tráfego de mercadorias, consolidando a proposta da Parceria Público-

Privada (PPP). Os parceiros privadas procuram fazer uso de seus ativos para 

aumentar os lucros. Uma parceria com o setor público pode oferecer apoio financeiro, 

por exemplo, redução de impostos ou fundos de desenvolvimento. As relações 

estreitas com política e administração e acesso a canais de informações públicas 

podem ajudá-los a acelerar procedimentos de planejamento e implementações de 

projetos, protegendo assim os riscos do projeto. 

 

(IV) Etapa 4: Fala Curitiba - Stakeholders 

 

➢ Primeiro passo: Participantes   

 

Os “Stakeholders” se tornaram a primeira categoria identificada. Foram 

identificados na - Matriz investigativa a partir da pesquisa Bibliométrica três grandes 
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interessados e com grande efetividade no processo tanto de elaboração da UCCs 

quanto de uso. As autoridades locais, operadores logísticos e os varejistas. Os 

operadores forneceram informações sobre modelagem, as autoridades locais 

participaram como mediadores e facilitadores para reduzir seus impactos negativos 

na cidade e seu meio ambiente, e os varejistas abordando uma perspectiva sobre 

diferentes medidas para o nível de serviço e atendimento. Essas três partes 

interessadas foram descritas e apresentadas como capazes de implementar 

iniciativas de logística da cidade.  

 

➢ Segundo passo: Estrutura de gestão  

  

O município deve ser o “sponsor”  na Parceria Público-Privada (PPP), devido a 

grande complexidade de informações e de interesses econômicos diversos, 

coordenando e harmonizando todo o processo de entendimento, avaliação, 

implementação e o acompanhamento da metodologia do uso da UCCs. Cabe ressaltar  

que o Município de Curitiba de acordo com plano Curitiba 2035, ressalta a criação de 

governança para a concretização de suas propostas. Propõe-se a padronização das 

informações e a definição de indicadores para verificar vantagens às alternativas 

apresentadas.  

Recomenda-se que os primeiros passos para a compreensão do problema 

seria a integração das atividades da logística da carga urbana nas políticas públicas 

municipais, visando o investimento em pesquisas que identifiquem o comportamento 

da carga na cidade e proporcionem a utilização de métodos de modelagens para 

auxiliar no planejamento do transporte urbano.  

 

➢ Terceiro passo: Parceria Público-Privada (PPP) 

 

A Parceria Público-Privada (PPP) é um termo geral que abrange muitas formas 

de cooperação entre instituições governamentais e entidades do setor privado. A 

integração de parceiros públicos e privadas na dimensão política é o aspecto inovador 

em comparação com a abordagem de contratação comumente praticada, em que o 

setor público decide sobre a dimensão política (a quantidade e a qualidade do bem a 

ser fornecido) e contrata o setor privado para sua produção sob determinadas 

condições.  
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O setor público obtém acesso a financiamento corporativo, bem como a 

knowhow profissional, expertise gerencial e capacidade de trabalho da economia 

privada. Isso permite que a administração se concentre em suas principais 

competências e aumente a eficácia e a eficiência de suas ações.  

Esta breve visão sobre os interesses dos atores públicos e privadas mostra que 

seus objetivos são complementares e se sobrepõem parcialmente, oferecendo espaço 

para parcerias bem-sucedidas. 

Não existem muitos exemplos que tratem da Parceria Público-Privada na área 

de atividades de pesquisa. Quando observado a - Matriz investigativa a partir da 

pesquisa Bibliométrica, por ser um tema relevante e de grande complexidade 

operacional, apenas 37% das obras pesquisadas fazem qualquer mensão com o 

tema. Foram identificados os seguintes projetos de pesquisa europeus relacionados 

e relevantes à Parceria Público-Privada de acordo com o Ruesch e Petz (2008): 

a) Na Áustria, a maioria dos projetos de cooperação público-privada foi 

realizada no campo da infraestrutura comunitária. De um modo geral, a PPP tem sido 

frequentemente uma solução de emergência se não houver uma solução de 

financiamento público apropriada. 

b) A Bélgica tem uma longa tradição de parcerias entre os setores público e 

privada. Na área do transporte urbano de mercadorias, apenas um exemplo de PPP 

é conhecido (o mercado matinal em Bruxelas). 

c) Na Alemanha PPP tornou-se mais concreta devido à introdução da taxa de 

veículos pesados. Essas cooperações logísticas seguiram a abordagem para lidar 

com os diferentes interesses dos diversos atores na entrega de bens urbanos e para 

chegar a uma situação em que todos os envolvidos fossem beneficiados. Essas 

cooperações logísticas da cidade foram iniciadas principalmente pela câmara de 

comércio. 

De forma resumida, nos países pesquisados, em geral, não existem marcos 

legais que afetem diretamente as PPP. Quase não existem leis, regulamentos ou 

diretrizes sobre como gerenciar e lidar com PPP, exceto no caso da Bélgica, onde a 

PPP é explicitamente pré-descrita em leis e regulamentos, em particular no nível local 

(Município). 

  Considerando-se a realização dos passos elencados, é preciso destacar a 

necessidade de seguir alguns critérios para que se possa alcançar êxito na referida 

proposta. Nesse ponto sugere-se a realização de um Plano Piloto. 
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A implementação do projeto piloto deverá ser acompanhado ativamente por 

todos os parceiros do projeto devido o período de adaptação que gradualmente irá 

ultrapassar as dificuldades financeiras, ocorrendo a readequação da rede e a 

monitorização das vantagens ambientais. Uma das questões chave para o 

desenvolvimento de projetos é ponderar os seus custos e benefícios e não considerar 

exclusivamente o seu impacto na cadeia de abastecimento ou num parceiro. Como 

sugestão, após a validação e customização dos dados de toda a zona central de 

tráfego, deve-se escolher um ponto focal que tenha a maior complexidade de entrega 

e volume a fim de termos uma maior assertividade no acompanhamento do piloto. 

Antes da validação do simulador, importante revisar o processo e verificar a resposta 

dos pontos relacionados:  

• Mapeamento dos estabelecimentos comerciais segmentados por tipo de 

operação, ou seja, mercearia, restaurantes, padaria, oficina de serviços, 

escritórios entre outros e sua geocodificação; 

• Mapeamento dos imóveis disponíveis da Prefeitura para viabilidade de estudo 

de localização e roteirização da UCCs e outros pontos candidatos da iniciativa 

privada; 

• Levantamento dos volumes comercializados e movimentados pelos 

estabelecimentos dentro da unidade de referência a ser acordada; 

• Nível de serviço dos operadores, considerando a frequência de pedidos e de 

entregas; 

• Custo operacional por entrega de cada operador; 

• Custo operacional do varejo para o recebimento de diversas entregas, uma vez 

que a UCCs fará apenas uma entrega diária; 

• Dados sobre a atividade de veículos / frota; 

• Cadeia de abastecimento como um todo; 

• Frete e infraestrutura de logística; 

• Dados sobre as operações de carga e descarga e infraestrutura para veículos 

de mercadorias; 

• Dados geográficos sobre viagens de veículos de mercadorias em áreas 

urbanas; 

• Viagens realizadas pelos consumidores para fins de compras. 
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A elaboração e a constituição de uma UCCs, requer o envolvimento de vários 

parceiros. É essencial que todos os interessados como os representante da prefeitura 

Municipal, potenciais operadores da UCCs e empresas logísticas, a Associação 

Comercial bem como os próprios estabelecimentos comerciais e de serviços, os 

residentes na área de implementação da UCCs, participem no processo do 

planejamento de forma a garantir o seu desenvolvimento. Nesse ponto destaca-se 

que em Curitiba de acordo com Oliveira (2020), o Programa Fala Curitiba, atua como 

agente ativo que possibilita que os cidadãos façam parte do planejamento da Lei 

Orçamentária Anual (LOA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A iniciativa 

está fundamentada em princípios de transparência e inovação, permitindo que as 

demandas sociais sejam debatidas entre a população e a gestão pública, 

possibilitando a avaliação e a escolha das principais demandas dos cidadãos, como 

ações, obras e serviços públicos a serem incluídos na previsão orçamentária do 

município. O Programa Fala Curitiba está em consonância com a Lei Federal no 

10.257, de 10 de julho de 2001 (BRASIL, 2001), que regulamenta os artigos 182 e 183 

da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). 

 Sendo assim, considera-se que o Fala Curitiba, gerido pelo Instituto Municipal 

de Administração Pública de Curitiba (IMAP) pode ser uma estratégia para qualificar 

a participação da população, atender a necessidade de inovação, proporcionar a 

participação cidadã e priorizar as necessidades coletivas. 

Desta forma tem-se um modelo passo a passo de Gestão e Planejamento de 

avaliação para o debate público para a implementação da Unidade de consolidação 

de Cargas para a cidade de Curitiba com a compilação das melhores práticas 

identificadas em outros países e estudos efetivos no Brasil.  
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CONSIDERAÇÕES  
 
 

Não podendo ter acesso direto ao fenômeno estudado, buscou-se na literatura 

material de pesquisa que desse conta de trazer respostas ao problema de pesquisa e 

aos objetivos propostos. A revisão bibliográfica e documental, buscou extrair dados 

que colaborassem na compreensão sobre os desafios enfrentados na elaboração de 

uma Unidade de Consolidação de Cargas (UCCs), bem como os principais agentes 

necessários para a sua implantação. Este trabalho não formatou um modelo 

matemático para determinar os impactos econômicos e ambientais, mas apresentou 

o detalhamento dos elementos que poderiam configurar esta função com intuito de 

analisar o comportamento destas variáveis em decorrência das alterações das 

estruturas logísticas conforme os cenários apresentados. 

Para responder ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, identificou-se 

as inciativas internacionais que usam as Unidades de Consolidação de  Cargas, com 

base a estratégia de análise dos artigos orientada pelos princípios da análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977) a  identificação de categorias e subcategorias. Desta forma 

a elaboração de uma- Matriz investigativa dos principais autores, facilitou o 

mapeamento e o entendimento dos temas correlacionados a pesquisa. 

Em resposta ao segundo objetivo específico comparou-se as iniciativas de 

Unidades de Consolidação de Cargas internacionais com estudos brasileiros; foram 

identificados poucas obras literárias referentes aos estudos no Brasil para o 

entendimento e avaliação para o possível uso de UCCs. Devido a estrutura das 

pesquisas e a granularidade das informações identificou-se que na região de Minas 

Gerais na cidade de Belo Horizonte, existe um maior acervo sobre as práticas de 

estudos que contribuem para mostrar os resultados potenciais das UCCs como uma 

alternativa para otimizar os processos logísticos. Estes trabalhos apontam que a 

UCCs podem trazer uma substancial melhoria para os agentes envolvidos  além de 

reduzir os custos de distribuição para as empresas. 

O terceiro objetivo específico foi a proposição de um passo a passo para a 

implementação da Unidade de Consolidação de Cargas para a cidade de Curitiba.   

Com o objetivo de oferecer à cidade a possibilidade de melhoria no plano de 

mobilidade urbana, a metodologia a ser utilizada tem como objetivo viabilizar o 

entendimento da Unidade de Consolidação de Cargas, explorando situações da vida 

real cujos limites  a área regulamentada pela Prefeitura Municipal de Curitiba com 
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restrições à circulação de veículos de carga, de acordo com critérios de peso e 

volume. De 2015 a 2035 o propósito do Curitiba 2035 é preparar o município para um 

crescimento ordenado e em sinergia com os princípios de sustentabilidade. A literatura 

faz menções a algumas operações e a diversos estudos na Comunidade Europeia e 

no Brasil. A fim de equalizar o entendimento e buscar uma similaridade entre as 

operações, sugere-se o uso das fontes de dados as UCCs de La Rochelle na França, 

Tenjin em Fukuoka no Japão, Bristol no Reino Unido e Frankfurt na Alemanha, e os 

estudos aplicados na cidade de Belo Horizonte, por uma equiparação de população e 

densidade demográfica chegando a um guia prático para a implementação da UCCs. 

A pesquisa analisou quais são os principais agentes e os fatores que explicam 

o desenvolvimento urbano e suas relações com o transporte e o trânsito e como esses 

agentes e os processos interagem de maneira complexa, “produzindo” o espaço 

urbano e influenciando a maneira pela qual os sistemas de transporte e trânsito são 

ordenados e utilizados. As diretrizes para a Política Nacional de Mobilidade Urbana 

(PNMU), centrada no desenvolvimento sustentável das cidades e na priorização dos 

investimentos federais; chegando na proposta plano Curitiba 2035, onde identifica-se 

a congruência junto ao plano diretor de Curitiba no conceito do Plano de Mobilidade 

Urbano do município. Com base nas conquistas e com o propósito de explicitar o 

futuro almejado pela sociedade e reorientar o processo de desenvolvimento 

sustentável da cidade, o processo Curitiba 2035 busca injetar vitalidade no 

planejamento de longo prazo por meio de novas estratégias de participação social. 

A pesquisa evidenciou que o processo logístico vem sendo desenvolvido desde 

o começo da civilização, e a implementação de melhores práticas é um desafio para 

as áreas operacionais no gerenciamento logístico. A logística da cidade desempenha 

um papel importante na criação de sistemas de transporte de carga urbanos 

eficientes, favoráveis ao meio ambiente e seguros. São necessárias novas 

abordagens de modelagem para projetar esquemas que possam reduzir os impactos 

ambientais e sociais. Uma série de outras boas práticas como centros de consolidação 

urbana;  regulamentos de acesso, tráfego e estacionamento a centros urbanos; 

entregas fora de pico ou entregas noturnas e os sistemas inteligentes de transporte 

(ITS); todos foram testados e implementados em áreas urbanas de cidades ao redor 

do mundo para atingir as metas de logística urbana; mobilidade, sustentabilidade e 

habitabilidade. Apesar das limitações deste estudo, verificou-se que o modelo de 

Unidade Consolidação de Cargas pode trazer resultados interessantes para os 
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agentes envolvidos no transporte urbano de mercadorias, como a sociedade, poder 

público e as organizações privadas, diminuindo os custos de distribuição para as 

empresas e as externalidades negativas desta atividade, como os 

congestionamentos, ruído, emissão de poluentes e consumo energético. Destaca-se 

que a cooperação e a parceria entre os agentes constituintes do ambiente urbano se 

configuram como aspectos essenciais para o alcance efetivo dos objetivos que 

envolvem o modelo de UCCs.  

Neste sentido, é fundamental a participação das autoridades públicas, 

principalmente como um agente facilitador do modelo (sponsor), incentivando as 

empresas e buscando um entendimento comum entre as partes envolvidas para um 

desenvolvimento consistente e uma aplicação bem sucedida deste empreendimento. 

Como forma de estímulo, políticas públicas que forneçam subsídio nos anos iniciais 

da operação podem incentivar a implementação desta solução. O subsídio por 

consistir no fornecimento de infraestrutura, isenção de IPTU e/ou outros impostos. 

Ainda como resultados positivos demonstram que a UCCs é uma solução 

economicamente e ambientalmente viável para o transporte urbano de mercadorias. 

Os resultados desta pesquisa abrem novas possibilidades para que este estudo 

seja replicado, em outras localidades, para verificar se a sociedade está engajada e 

se os temas de meio ambiente e sustentabilidade, estão sendo abordados por 

legisladores de outros municípios e estados do país. Outra aplicação potencial do 

estudo é que a pesquisa possa ser utilizada como a base metodológica para identificar 

quais são as necessidade e demandas da sociedade. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 - Gerenciamento da cadeia de suprimentos 

 

 
Fonte: Browne, et al., (2005), adaptado pelo autor. 
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Anexo 2 - Volume de tráfego em 2015: Variação mensal para os dias úteis 
 

 
Fonte: (CURITIBA. PREFEITURA MUNICIPAL, IPPUC, 2017), adaptado pelo autor 
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Anexo 3 - Volume de tráfego em 2015: Variação semanal para os dias úteis 

 

 
Fonte: (CURITIBA. PREFEITURA MUNICIPAL, IPPUC, 2017), adaptado pelo autor 

 

HORA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Total
Distribuição % do 

Tráfego

0 139.851 126.015 145.120 176.957 190.206 288.260 315.272 778.149 0,89%

1 66.873 56.644 63.961 82.645 97.153 172.101 207.642 367.276 0,42%

2 38.521 35.886 38.747 51.043 60.092 120.118 150.976 224.289 0,26%

3 34.562 32.313 34.551 42.618 47.962 99.730 118.846 192.006 0,22%

4 47.195 43.856 46.267 54.179 56.993 100.545 110.637 248.490 0,28%

5 138.685 130.139 135.155 134.369 136.569 147.941 120.290 674.917 0,77%

6 542.830 540.959 559.316 544.703 533.428 312.559 206.769 2.721.236 3,10%

7 1.173.778 1.202.124 1.241.483 1.218.440 1.176.473 561.632 269.000 6.012.298 6,85%

8 1.101.944 1.143.548 1.181.281 1.164.858 1.127.839 747.039 298.710 5.719.470 6,52%

9 949.124 998.007 1.029.897 1.020.596 995.968 834.351 403.674 4.993.592 5,69%

10 894.624 926.209 952.941 949.784 950.389 921.306 520.163 4.673.947 5,33%

11 940.105 961.276 992.439 990.201 998.743 999.140 687.417 4.882.764 5,57%

12 989.403 998.552 1.034.599 1.028.905 1.052.526 1.053.902 785.153 5.103.985 5,82%

13 1.068.381 1.074.541 1.111.853 1.097.193 1.098.014 969.068 701.091 5.449.982 6,21%

14 1.032.149 1.035.194 1.061.222 1.053.862 1.069.074 928.850 692.450 5.251.501 5,99%

15 1.039.060 1.039.201 1.065.594 1.056.213 1.087.343 944.536 782.620 5.287.411 6,03%

16 1.075.052 1.086.318 1.111.057 1.098.654 1.156.684 933.350 803.969 5.527.765 6,30%

17 1.277.540 1.298.509 1.322.762 1.309.209 1.303.995 915.719 802.597 6.512.015 7,42%

18 1.273.466 1.295.268 1.325.517 1.313.255 1.278.880 923.657 863.142 6.486.386 7,39%

19 962.281 998.863 1.051.525 1.043.712 1.078.679 855.255 741.017 5.135.060 5,85%

20 656.210 689.420 734.173 744.092 838.575 723.067 615.658 3.662.470 4,18%

21 540.959 579.255 615.690 625.317 687.691 595.029 541.656 3.048.912 3,48%

22 544.186 585.415 628.286 631.215 675.095 559.432 402.392 3.064.197 3,49%

Total 16.791.786 17.173.890 17.809.033 17.786.502 18.158.060 15.169.323 11.396.174 87.719.271 100,00%


