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RESUMO
A distribuição urbana de mercadorias ganhou ênfase no contexto da mobilidade urbana. Contudo, ainda são
escassas as pesquisas relacionadas à temática no Brasil, existindo uma lacuna na literatura científica nacional no
que tange a métodos. Este artigo apresenta uma revisão sistemática das publicações em logística urbana desde
2001. Foram analisados 61 trabalhos e os resultados indicaram a necessidade de desenvolvimento de métodos
quantitativos para solução dos problemas de logística urbana voltados à realidade brasileira.
ABSTRACT
The urban freight distribution was strengthened in the context of urban mobility. However, there is still little
research related to the topic in Brazil, there is a gap in the scientific literature with respect to national methods.
This article presents a systematic review of publications on urban logistics since 2001. In this paper, 61 papers
were analyzed and the results indicated the need to develop quantitative methods for solving the city logistics
problems oriented to Brazilian context.

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, as cidades brasileiras têm apresentado problemas clássicos de mobilidade
urbana devido ao elevado grau de urbanização das cidades brasileiras e a falta de políticas
efetivas de desenvolvimento urbano, que integre os diferentes modos de transporte,
melhorando a acessibilidade e a mobilidade de pessoas e mercadorias, conforme prevê a Lei
nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana. Segundo o IBGE (2010), 84,4% da população brasileiras vive em áreas
urbanas, com destaque para a região Sudeste, onde 92,9% da população vive em áreas
urbanas. Este cenário tem provocado a utilização da infraestrutura de transporte em sua
capacidade limite, com alteração dos padrões de deslocamento de pessoas e mercadorias.
No contexto da mercadoria, os conceitos de logística urbana desencadeiam o desenvolvimento
de soluções inovadoras para a distribuição urbana de mercadorias, fortalecendo o
desenvolvimento sustentável das cidades (Wolpert; Reuter, 2012; Taniguchi et al., 2001).
Embora, muitas cidades estejam conscientes dos problemas gerados pela distribuição urbana
de mercadorias, poucas são as cidades que tem implementado soluções de logística urbana e,
observa-se pouco esforço na utilização das pesquisas de logística urbana no processo de
tomada de decisão (Wolpert; Reuter, 2012; Dablanc, 2007). Neste contexto, este artigo
apresenta uma revisão sistemática da literatura científica sobre logística urbana desenvolvida
por pesquisadores brasileiros, fornecendo uma visão global das publicações e permitindo
identificar linhas de pesquisa nesta área. Este artigo está assim estruturado: na seção 2 é
apresentado sucintamente o conceito de logística urbana e a evolução das publicações no
mundo; na seção 3 é apresentada a metodologia utilizada para realizar a revisão sistemática;
na seção 4 é apresentado o resumo dos estudos brasileiros na temática e os resultados da
revisão da literatura são apresentados na seção 5. As considerações finais finalizam este
artigo, apresentando as principais conclusões do estudo e fornecendo direcionamentos para
pesquisas futuras na área.

2. LOGÍSTICA URBANA
O conceito de logística urbana foi apresentado por Taniguchi et al. (2001), que a definiu com
um processo de total otimização das atividades de logística, realizadas por entidades (públicas
e privadas) em áreas urbanas, considerando fatores como tráfego, congestionamento e
consumo de energia na estrutura do mercado econômico. Segundo Wolpert e Reuter (2012), a
primeira publicação na área foi em 1971 e os autores destacam os seguintes trabalhos
publicados entre 1971-1996: Foulkes (1979) detalha os problemas de distribuição urbana e
oportunidades para o Reino Unido. Cadotte e Rabicheaux (1979) apresenta questões
institucionais para a consolidação de carga urbana e McDermott (1980) define o movimento
urbano de mercadorias, englobando toda a distribuição de produtos na área urbana de uma
cidade com população acima de 50.000 habitantes.
Pode-se dizer que a temática ganhou ênfase com a publicação de Ogden (1992) que discutia
aspectos da distribuição urbana de mercadorias, considerando-a um elemento essencial para a
civilização urbana, visto que não existirá nenhum centro urbano sem um fluxo confiável,
sustentável e eficiente de mercadorias (Ogden, 1992). De 1997-2006, foram publicados 23
artigos, sendo que a maioria dos artigos foram publicados após 2006, principalmente na
Conferência em Logística Urbana (Wolpert; Reuter, 2012). Quack et al. (2008) apontam que
as publicações até 2007 focam em temas como a cooperação em companhias de transporte,
centros de consolidação, reorganização do transporte, melhorias no roteamento de veículos,
comércio eletrônico, infraestrutura, estacionamento e facilidades para a descarga de
mercadorias, inovações tecnológicas, licenciamento e regulamentação, e, finalmente,
modelagem matemática. Os mesmos autores apontam que estudos de centros de consolidação
de carga foram os mais comuns observados na literatura. Wolpert e Reuter (2012) apresentam
recentemente uma revisão da literatura internacional da base do Science Direct e Google
Scholar com 92 trabalhos, a partir da busca de diferentes palavras chaves para o conceito de
logística urbana. Os autores apontam que 30,4% da literatura investigada são de natureza
teórica descritiva, predominando a natureza teórica na literatura científica sobre logística
urbana. Além disso, os autores concluem que o interesse científico está crescendo apesar de
existir, ainda, uma heterogeneidade na terminologia utilizada.
3. METODOLOGIA
Segundo Okoli e Schabram (2010), a revisão da literatura pode ser conduzida por vários
motivos, geralmente sendo publicados como parte introdutória de um artigo relatando um
estudo específico, ou como uma das primeiras seções de um estudo acadêmico. No entanto,
existe outro tipo de revisão da literatura, que cria um sólido ponto de partida para todos os
outros membros da comunidade acadêmica interessada em um determinado tópico. Pode se
dizer que a revisão sistemática da literatura, sistematiza, explicita e reproduz um método para
identificar, avaliar e sintetizar os trabalhos existentes concluídos, registrados e produzidos por
pesquisadores, acadêmicos e profissionais (Okoli; Schabram, 2010). Brereton et al. (2007)
propõem que o processo de revisão sistemática de literatura seja realizada em duas fases,
como apresentado na Figura 1. Na fase 1 identifica-se a temática da pesquisa e as palavras
chaves para a pesquisa sistemática. Na fase 2 procede-se a pesquisa na literatura, selecionando
os trabalhos que serão tabulados e analisados. Na etapa 3 elabora-se o relatório com os
resultados da revisão sistemática.

Fase 1: Planejamento da
revisão
• Especificação das
questões de pesquisa
• Desenvolvimento do
protocolo de revisão
• Validação do protocolo
de revisão

Fase 2: Realização da
revisão

• Identificação das
pesquisas relevantes
• Seleção dos estudos
primários
• Avaliação da qualidade
dos estudos
• Extração dos dados
necessários
• Síntese dos dados

Figura 1 – Esquema da metodologia de revisão sistemática da literatura
Neste estudo, para a realização da revisão sistemática, utilizou-se as seguintes palavras chaves
para pesquisa: city logistics, logística urbana, distribuição urbana de mercadorias, carga
urbana. Utilizou-se como plataforma de busca o Google Scholar e pesquisa nos anais
eletrônicos das principais conferências em transporte, desde 2004, ano em que foi concluído o
primeiro trabalho em logística urbana no Brasil. Buscou-se também nas bases digitais de
dados das bibliotecas universitárias do Brasil trabalhos envolvendo a temática. Contudo,
apesar da minuciosa busca, alguns trabalhos podem não ter sido encontrados no processo de
revisão. Não foram consideradas nesta revisão monografias e publicações em revistas sem
classificação na CAPES. Na fase dois, os artigos foram categorizados em Tipo (artigo
científico, dissertação, tese, relatório técnico), o foco do trabalho (conceitual, qualitativo,
quantitativo, estudo de caso, modelagem) e identificadas as palavras chaves, o objetivo do
estudo, a metodologia e os resultados. Os resultados estão apresentados na próxima seção.
4. RESULTADOS DA CLASSIFICAÇÃO
Foram observados trabalhos publicados envolvendo logística urbana desde 2001, no Brasil.
Em 11 anos, 15 dissertações e quatro teses foram desenvolvidas na temática, e 42 artigos
foram publicados em congressos nacionais e internacionais (Figura 2). Das publicações, 56%
tem caráter conceitual, 25% apresentam aplicação dos conceitos de logística urbana, 11%
apresentam modelagem 6% são estudos de caso e 2% são diagnósticos. Além disso,
inicialmente as metodologias tinham um foco qualitativo que evoluiu para trabalhos com
modelagem matemática (Figura 3).
5. REVISÃO DAS PESQUISAS EM LOGÍSTICA URBANA NO BRASIL
No período analisado, quatro teses foram desenvolvidas por Dutra (2004), Oliveira (2007),
Pereira (2008) e Sanches Junior (2008). No mesmo período, quinze dissertações envolvendo o
tema foram identificadas: Pallavicine (2001), Melo (2002), Lamim (2005), Liberato (2005),
Barros (2005), Carrara (2007), Fachhini (2008), Gasparini (2008), Santos (2008), Carnielle
(2009), Paula (2009), Correia (2011), Moreira (2012) e Tancredi (2012).

9

Número de publicações

8
7
6
5
4
3
2
1

2012
2012

2010

2009

Relatório Técnico

2011

Palestra

2008

2007

2006

2005

Dissertação

2011

Artigo

2004

2003

2002

2001

0

Tese

Figura 2 – Tipos de publicações em logística urbana
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Figura 3 – Percentual de trabalhos qualitativos versus quantitativos

5.1 Teses
Dutra (2004) destaca-se como o primeiro estudo que utilizar o termo inglês city logistics em
um estudo brasileiro. A autora analisa a viabilidade da aplicabilidade dos conceitos de city
logistics para a realidade brasileira, tomando como exemplo o setor de entregas parceladas.
Neste estudo, a metodologia é composta pela (i) Caracterização da área de estudo
(Florianópolis); (ii) utilização de GIS; (iii) definição de áreas homogêneas para entrega; (iv)
cálculo da distância; (v) determinação da demanda e (vi) aplicação de modelo de localização
de um terminal de entrega. Oliveira (2007) deu continuidade ao estudo desenvolvido por
Dutra e avaliou a entrega de pequenas encomendas utilizando dinâmica de sistemas. As
metodologias propostas por Dutra (2004) e Oliveira (2007) foram aplicados à realidade de

Florianópolis (SC) e mostraram que a aplicabilidade dos conceitos de logística urbana podem
reduzir o número de veículos de carga para a entrega de pequenas encomendas, bem como
reduzir os impactos negativos advindos da atividade.
Pereira (2008) desenvolveu um procedimento de gestão da distribuição de bebidas em centros
urbanos, fundamentado nos métodos baseados em atividades. A pesquisa de caráter aplicado
analisou o processo de distribuição física em duas empresas de bebidas do Rio de Janeiro.
Segundo o autor, os resultados possibilitaram identificar o custo real de cada serviço prestado,
contribuindo para a formação de um preço adequado para os produtos e serviços prestados.
Sanches Junior (2008) investigou a realidade da logística da carga urbana no Brasil, utilizando
o método hipotético-dedutivo com técnicas procedimentais da pesquisa exploratória e
variáveis quantitativas e qualitativas, para explicar o fenômeno estudado. A metodologia
desenvolvida no projeto BESTUFS foi utilizada neste trabalho, aplicando questionários aos
administradores públicos responsáveis pela área de trânsito de 34 metrópoles brasileiras. Os
resultados indicaram que a situação atual nas cidades brasileiras está muito distante das
exigências estratégicas para a implementação dos conceitos de Logística Urbana. A pesquisa
identificou que: (i) 40% dos entrevistados entendem que a mobilidade urbana contempla as
atividades de carga urbana; (ii) 90% das cidades não possuem estudos que auxiliam na
elaboração de soluções logísticas de carga urbana e, (iii) 95% não utilizam qualquer tipo de
ferramenta ou software para essa finalidade. O autor enfatiza que os conceitos da logística da
carga urbana no Brasil estão sendo estruturados a partir das externalidades negativas geradas
no sistema de transporte das cidades em conseqüência do crescimento populacional, do
aumento da urbanização e da demanda por maior mobilidade.
5.2 Dissertações
Pallavicine (2001) integrou o algoritmo de roteamento Clarke e Wright a um SIG,
concebendo uma heurística para criar um conjunto de soluções alternativas para o problema
de roteamento de uma frota veicular e determinar o cenário de menor custo de distribuição.
Melo (2002) desenvolveu equações de demanda para viagens de carga com o intuito de
subsidiar a avaliação da demanda por transporte de carga em área urbana. Lamim (2005)
apresenta aspectos da distribuição urbana de pequenas encomendas dos Correios para a cidade
de Florianópolis, relacionando conceitos de logística com a atividade dos Correios. Liberato
(2005) identificou as principais dificuldades da logística de distribuição da carga urbana na
Região Metropolitana de São Paulo, examinando as perdas econômicas da atual composição
do sistema de distribuição da carga urbana à luz da teoria de custos de transação e analisando
as alternativas viáveis para aumento da eficiência econômica daquela atividade. Os resultados
identificaram uma nova fase de entendimento da dinâmica de abastecimento da cidade, na
busca de valorização de políticas inteligentes. Barros (2005) explorou o potencial do Código
de Endereçamento Postal como unidade de referência para estudos de previsão das
necessidades de recursos de transportes de carga urbana.
Carrara (2007) implementou uma alternativa operacional para reduzir os problemas existentes
no núcleo urbano, ocasionados pela movimentação de mercadorias dos veículos de carga,
baseado nos conceitos de logística urbana para a realidade de Uberlândia (MG). Os resultados
indicaram que a redução do número de veículos é significativa quando se otimiza o uso dos
veículos. Além disso, a utilização de veículos menores apresenta melhor aproveitamento do
tempo total de viagem. Fachhini (2008) identificou e priorizou os problemas relacionados ao
processo de distribuição urbana na área central de Porto Alegre (RS), a partir da visão dos

diferentes agentes envolvidos. As informações foram obtidas através de pesquisa de mercado.
Os resultados indicaram a necessidade de melhoria na circulação e no estacionamento dos
veículos de carga, disciplinamento dos veículos (peso e volume) e definição de rotas de
circulação para veículos pesados.
Gasparini (2008) avaliou a demanda de transporte de carga para polos geradores de viagem,
especialmente para shopping centers e supermercados, compreendendo uma análise do perfil
da movimentação, taxas de viagens e modelos de geração de viagens, na cidade do Rio de
Janeiro. Os resultados indicaram que sexta-feira é o dia da semana com maior volume de
viagens Utilizando regressão linear, o autor modelou a demanda por viagens de carga para
shopping centers utilizando a área construída, área bruta locável e o volume médio de
clientes/dia como variáveis independentes. Para os supermercados, as melhores equações
obtidas tinham como variáveis independentes: área de vendas, vagas de estacionamento,
volume médio de clientes/dia e número de funcionários.
Santos (2008) desenvolveu referenciais para melhorar o uso de roteirizadores baseados em
análises práticas e na aplicação do conceito logística urbana, contribuindo para o aumento da
produtividade e menor impacto ambiental da distribuição de cargas em áreas urbanas. A
metodologia consistiu na coleta e análise das informações obtidas sobre o uso de
roteirizadores em distribuidoras de bebidas, além dos produtos e suportes oferecidos pelos
respectivos fornecedores de software. O autor conclui que os roteirizadores podem auxiliar as
empresas a obter ganhos ainda mais expressivos e reduzir o impacto ambiental com suas
operações de entrega de cargas em centros urbanos. Carnielle (2009) propôs, dentro da
realidade sócio-política e econômica nacional, um método de construção de um sistema de
informação para os administradores de uma cidade brasileira de pequeno e médio porte, que
auxiliasse nas decisões relativas ao tráfego de veículos de carga na zona urbana. O método
proposto se divide em duas etapas: A primeira etapa monta o sistema de informação para a
compreensão da movimentação de carga na cidade em um ambiente SIG. A segunda etapa
mostra como o sistema pode ser utilizado em um processo de análise. O SIG foi utilizado na
análise de soluções tais como cooperativa, terminais logísticos, restrições de tráfego, etc., para
a melhoria do transporte urbano de carga. O método identificou, através do exemplo para
Uberlândia (MG), os veículos que poderiam ser utilizados para atender o local estudado e os
impactos no tráfego de algumas alternativas. Paula (2009) analisou o processo de distribuição
urbana de mercadorias visando à otimização das rotas de entregas dos veículos de serviço em
Uberlândia (MG), utilizando o procedimento de roteirização do software TransCAD. O autor
destaca que o problema de roteirização de veículos com janela de tempo desenvolvido pelo
TransCAD apresentou resultados satisfatórios para o fornecimento de rotas gráficas de
entrega de carga, podendo ser considerado uma ferramenta de utilidade para o planejamento
operacional e logístico de uma empresa distribuidora de cargas.
Correia (2011) apresenta uma metodologia para avaliar os impactos econômicos e ambientais
de um esquema de centro de distribuição urbano de mercadorias (CDU) com apoio de
ferramentas de localização de instalações e roteirização de veículos com aplicação no
município de Belo Horizonte (MG). Adicionalmente, foi avaliada a adesão dos varejistas em
relação ao CDU e propostos cenários que refletiram a atual estrutura de distribuição de cargas
no município e as possíveis configurações decorrentes da implementação da iniciativa
estudada. As avaliações econômicas e ambientais foram realizadas com parâmetros
previamente definidos, que possibilitaram verificar o potencial impacto do CDU em relação à

mitigação das externalidades negativas do transporte urbano de cargas e, aos custos de
distribuição para a cadeia de suprimentos. Neste trabalho, foi utilizado o software
TRANSCAD para a realização dos estudos de localização e roteirização e dados
georeferenciados da rede viária da cidade. Os resultados deste trabalho apontaram que o
esquema desenvolvido pode 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 além de reduzir os custos de distribuição
para as empresas. Este trabalho contribuiu para mostrar os resultados potenciais do CDU
como uma alternativa para otimizar os processos logísticos na cidade analisada. Moreira
(2012) desenvolveu uma metodologia de coleta de dados e informações sobre as
características operacionais e os problemas das empresas envolvidas no transporte de cargas
em áreas urbanas. Tancredi (2012) propõe um modelo capaz de identificar e segregar veículos
rodoviários de carga em vias urbanas, por meio de técnicas de processamento e análise de
vídeos, gravados por câmeras posicionadas em diversos ângulos em dispositivos de acessos a
vias urbanas. O sistema foi desenvolvido em linguagem MATLAB® e foram abordadas
técnicas referentes às etapas de detecção, segmentação e processamento de objetos em fundos
complexos. O sistema é aplicado em cenários de filmagem na cidade de São Carlos (SP).
5.3 Artigos
Sinay et al. (2004) analisam o processo de distribuição de carga em centros urbanos,
identificando as restrições à eficiência deste serviço, assim como propor medidas que visem
diminuir os problemas detectados, de forma a auxiliar no planejamento e na tomada de
decisão por parte das empresas que atuam no setor e tendo como base a sustentabilidade
ambiental desses centros. Nobre e Dutra (2005) fazem um panorama da aplicação de arranjos
de parcerias público-privadas nas atividades da logística urbana nos últimos anos. Oliveira e
Novaes (2005) sugerem aplicações de logística urbana. Oliveira et al. (2005) tratam do
sistema de transporte de carga urbana e das tendências para sua melhoria através das
iniciativas de logística urbana, envolvendo considerações sobre a sustentabilidade e sobre
novas políticas de distribuição nos centros urbanos. Mukai et al. (2007a; 2007b) apresentar o
tema Logística Urbana, na problemática do transporte de pessoas e cargas. Sanches Junior et
al. (2008) estudam os instrumentos de gestão e política urbana adotados pelo Poder Público
nas cidades brasileiras e as atividades de circulação de mercadorias. Amaral e Albertin (2010)
suscitam os problemas gerados pela distribuição de cargas em zona urbana, as origens desses
problemas, para evidenciar as principais medidas atenuadoras para esses problemas tomadas
pelos atores do processo. Oliveira (2012) apresenta as boas práticas de logística urbana para a
realidade brasileira, através de uma pesquisa bibliográfica exploratória das práticas
internacionais e análise da transferabilidade da prática para o Brasil.
Gatti Junior (2011) apresenta a evolução das políticas de restrição à circulação de veículos de
carga em São Paulo, focalizando especialmente, as recentes alterações na Zona de Máxima
Restrição de Circulação e as reações dos diversos agentes envolvidos. Pereira Neto et al.
(2011) realizam uma análise comparativa das estratégias de restrição da circulação de
veículos de carga em áreas urbanas, considerando os aspectos geométricos da via e o padrão
de veículos autorizados para a circulação. Barbosa et al. (2012) apresentam um plano para
operacionalização de carga e descarga de mercadorias na região central de Campinas (SP),
por meio da aplicação da metodologia de auxílio multicritério à decisão com ênfase na
estruturação do problema. Loureiro et al. (2012) apresentam uma proposta de procedimento

de localização e alocação de vagas de carga e descarga em centros urbanos utilizando um
modelo de localização de facilidades.
Braga e Oliveira (2009) identificam melhores práticas para os evidentes problemas de carga
urbana em Belo Horizonte. Magalhães et al.(2009a) e Magalhães (2009b) elaboram um
diagnóstico da movimentação de cargas urbanas na RMBH, através de análises quantitativas
de dados secundários obtidos através da Pesquisa Origem Destino 2001-2002. Correia et a.
(2010c) apresentam perspectivas para a melhoria da distribuição urbana de mercadorias
visando identificar ações integradas para mitigação das externalidades negativas desta
atividade e suas consequências do ponto de vista econômico, social e ambiental. Oliveira et
al. (2010b) investigam os atributos para a implantação da entrega noturna, em um estudo de
caso em Belo Horizonte. Oliveira et al. (2012a) indicam as restrições físicas nas vagas de
carga e descarga de Belo Horizonte e Oliveira et al. (2012b) identificam o processo de carga e
descarga nas vagas regulamentadas para a atividade em Belo Horizonte. Correia et al. (2010a)
analisaram os impactos econômicos e ambientais de um sistema de tele-entrega tendo em
vista os resultados de um estudo de localização dos pontos de apoio para a comercialização de
GLP. Correia et al. (2010b) apresenta um modelo para avaliar a adesão de transportadores e
varejistas à utilização de um centro de distribuição urbano utilizando a técnica de pesquisa de
preferência declarada e os conceitos da teoria de adesão (Oliveira et al., 2011; Oliveira et al.,
2012c).
Dutra e Novaes (2005a) e Dutra et al. (2006) apresentam um conjunto de tecnologias e
soluções voltadas ao problema da última milha. Dutra e Novaes (2005b) analisam os
benefícios advindos do emprego dos conceitos de logística urbana na melhoria do ambiente
urbano para uma realidade nacional, estudando-se o comportamento da área central de
Florianópolis numa aplicação. Oliveira e Novaes (2008a; 2008b) apresentam uma
metodologia desenvolvida para avaliar a viabilidade de implantação dos pontos de entrega
inteligentes no Brasil, analisando a adesão ao serviço e os impactos econômicos e ambientais
e Oliveira e Novaes (2008) apresentam os resultados da aplicação da metodologia
desenvolvida para avaliar a viabilidade de implantação dos pontos de entrega inteligentes na
região metropolitana de Florianópolis (Oliveira et al., 2010a).
Lima et al. (2005) elaboraram algumas recomendações para a melhoria da circulação da carga
urbana e relocação dessa atividade para um Centro de Distribuição de Cargas, sem prejuízos à
movimentação e comercialização das mercadorias, bem como da requalificação urbana de
uma parcela importante do Centro Histórico de Fortaleza, integrando-a ao circuito do turismo
cultural, que também representa uma importante atividade econômica para a sua população.
Gifone e Dutra (2005) mostram um diagnóstico da situação atual de três Pólos Geradores de
Tráfego localizados muito próximos entre si na cidade de Fortaleza, destacando sua área e
sistema de carga e descarga, e como estes estão adaptados ao sistema viário e de circulação da
cidade, assim como à legislação vigente. Prata e Arruda (2007) abordam a problemática do
transporte de cargas na cidade de Fortaleza, empregando a Logística Urbana como
metodologia de planejamento e de gestão do transporte de mercadorias na urbe em questão.
Carvalho e Ribeiro (2008) e Carvalho et al. (2009) elaboram propostas para melhorar a
mobilidade e rotas estratégicas para acesso ao centro da cidade de Lorena. Costa e Ribeiro
(2010) criaram uma metodologia para a definição de uma sub-rede para o transporte de
produtos perigosos em áreas urbanas, utilizando dados da densidade populacional, meio

ambiente, limite de velocidade e índice de acidentes. Widmer (2004) propõe uma
nomenclatura para os veículos de carga. Tancredi e Widmer (2012) Apresentam um método
de interpretação de imagens de vídeos que permite a pré-seleção de imagens de veículos
rodoviários de carga com dimensões e características que mereçam a atenção de controladores
de trânsito para uma cena que contém tal veículo, em vias de acesso a áreas urbanas.
5.4 Outros
Novaes (2003) foi pioneiro ao iniciar as discussões de logística urbana no Brasil. Neste
trabalho, o autor apresenta os benefícios de uma distribuição eficiente, além de discutir sobre
os veículos ambientalmente amigáveis e a utilização de ITS. O autor indica que no futuro a
operação da distribuição urbana terá integração e parceria entre todos os agentes envolvidos
com otimização integrada e eficiente.
Outro trabalho que merece destaque é o relatório técnico de França e Rubim (2005) que
conceitua transporte urbano de cargas e logística urbana, situando o leitor no contexto em que
esses conceitos se. Os autores identificam os principais problemas do setor e analisa algumas
soluções com seus respectivos impactos. Além disso, o trabalho levanta a discussão sobre a
importância do poder público e a iniciativa privada na aplicação de logística urbana.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho apresentou uma revisão sistemática da literatura científica em logística urbana.
Os resultados indicaram uma evolução dos trabalhos, apesar desde 2009 nenhuma tese ser
defendida na temática. Assim, é um desafio da comunidade acadêmica a continuidade do
desenvolvimento de trabalhos na área.
Em relação aos aspectos metodológicos, grande parte dos trabalhos apresentam natureza
conceitual e qualitativa. Vislumbra-se possiblidades para o desenvolvimento de trabalhos
aplicando modelagem matemática para avaliação das soluções de logística urbana, avaliação
do nível de emissão de poluentes pelas atividades de carga, utilização de modos alternativos
de entrega como veículos elétricos, investigação de implantação de zonas de baixa emissão de
poluentes e avaliação da distribuição urbana em caso de desastres naturais (Taniguchi et al.,
2013).
Concluindo, o Brasil apresenta elevado grau de urbanização das suas cidades, com elevados
índices de motorização e problemas clássicos de mobilidade urbana. Aliado ao nível de
urbanização, está a distribuição urbana de mercadorias, necessária para a manutenção da
economia. Neste cenário, a distribuição urbana cada vez mais se faz eficiente, sendo urgentes
pesquisas que contemplem as peculiaridades do País, para promoção de soluções eficientes de
logística urbana.
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