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Transporte público: qualidade, 
custo e tarifa zero

Ailton Brasiliense Pires
Presidente da ANTP

Luiz Carlos Mantovani Néspoli (Branco)
Superintendente da ANTP

Editorial

AN P

Junho e julho de 2013 ficarão marcados na história brasileira como o período 
em que o país mais discutiu pública e amplamente o transporte coletivo. Milha-
res de jovens foram às ruas de dezenas de cidades brasileiras, cartazes à mão, 
reivindicando, no fundo, um serviço de transporte decente, no que simbolica-
mente ficou conhecido como um transporte “padrão Fifa”, tendo como grande 
apelo a “tarifa-zero”. o grito das ruas contemplou aquilo que sempre foi uma 
das bandeiras permanentes da aNtP, qual seja a da qualidade do transporte 
coletivo. Mas a discussão de tema tão complexo não pode se resumir no sim-
ples desejo da não tarifação do transporte.

Um dos importantes dispositivos trazidos pela lei nº 12.587 (lei da Mobilidade 
Urbana) trata da política tarifária. Uma delas é a distinção entre a “tarifa de remune-
ração” pelos serviços de transporte coletivo de passageiros prestados pelo opera-
dor e o “preço público” – que é a tarifa fixada pelo Poder Público e cobrada ao 
usuário dos serviços. Essa distinção é muito importante para tornar mais claras duas 
questões: quanto custa o serviço de transporte e quem deve pagar esta conta.

Na discussão sobre os custos de transporte, há algumas experiências, como 
a remuneração pela quilometragem rodada, a remuneração pelo número de 
passageiros transportados e a mais utilizada, a remuneração por passageiro x 
quilômetro. as duas primeiras maneiras podem permitir brechas para maus 
serviços, como operar com oferta excessiva e, consequentemente, com o 
sistema ocioso (primeiro modelo) ou operar os serviços com insuficiência de 
oferta e, consequentemente, com lotação excessiva (segundo modelo). a ter-
ceira maneira, ao vincular os dois fatores, busca uma oferta compatível com a 
demanda segundo níveis de serviço de qualidade satisfatória.

de qualquer maneira, em qualquer um deles, o custo operacional dos serviços 
é dependente da configuração dos serviços (disposição de itinerários, exten-
são de linhas, frequência de serviços e velocidade média dos ônibus), já que 
os insumos são variáveis associadas à quilometragem rodada, e a mão-de-
obra é função da frota de ônibus utilizada. Mais do que discutir o custo de 
manutenção, pessoal e frota, trata-se, também, de discutir como os serviços 
são planejados espacial e operacionalmente.
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Por outro lado, se a política tarifária da cidade define que o usuário do serviço 
deve pagar pelos serviços prestados, passa a importar quantos passageiros 
utilizam o serviço disponibilizado que, em geral, é traduzido por um índice – índi-
ce de passageiros por quilômetro (iPK). Há, então, a necessidade de que a 
configuração dos serviços – espacial e operacional – seja eficiente no transpor-
te do maior número de pessoas. Havendo mais pagantes, naturalmente menor 
será o valor para cada um dos passageiros. Neste modelo, as gratuidades pre-
vistas em lei – as constitucionais (idosos e deficientes) e as históricas (carteiros, 
poder judiciário e polícia) – e as viagens com descontos (estudantes) devem ser 
debitadas dos demais passageiros pagantes das tarifas cheias.

Em algumas cidades, para eliminar o peso dos descontos, o Poder Público cobre 
a diferença, subsidiando o serviço. Em São Paulo, isto consome mais de r$ 1,2 
bilhão de reais anualmente, e no Estado do rio de Janeiro, r$ 500 milhões, recur-
sos cobertos pelo tesouro Público, em outras palavras, pelos impostos e outras 
fontes de arrecadação públicas. Neste caso, quem paga a diferença são todos os 
cidadãos. ressalta-se que, no caso dos sistemas sobre trilhos, há elevados sub-
sídios em face dos sistemas requererem vultosos investimentos, seja para cons-
trução de novas linhas, seja para reforma e modernização dos sistemas.

Pelo menos duas outras políticas foram muito importantes no intuito de minimizar 
o custo do transporte para o passageiro. a primeira delas foi a publicação, em 
1985, da lei que instituiu o vale-transporte, que estabeleceu que parte do custo do 
transporte do trabalhador fosse paga pelo empregador. Neste caso, o trabalhador 
paga apenas 6% do seu salário, o que significa pagar r$ 40,00 para um mês de 
transporte (economia mínima de r$ 82,00), caso receba um salário mínimo. a 
segunda foi a instituição do Bilhete Único (tarifa temporal), válido durante um perí-
odo e permitindo ao usuário se transferir livremente para até três linhas de ônibus 
durante sua viagem, introduzida em São Paulo, em maio de 2004.

o Bilhete Único permitia, inicialmente, a realização de transferências livres 
entre linhas (ou entre ônibus na mesma linha) sem acréscimo de custo dentro 
de um período inicial de duas horas. Posteriormente, em 2005/2006, a utiliza-
ção deste bilhete foi admitida também no metrô e a na ferrovia, sendo cobrada 
uma parcela adicional pelo sistema sobre trilhos e, finalmente, em 2008, o 
período de uso foi estendido para três horas (mantendo-se as duas horas ori-
ginais para estudantes e vale-transporte).

as transferências livres entre ônibus em São Paulo, em 2012, segundo dados da 
SPtrans, representaram 967 milhões de viagens em 2,9 bilhões, ou 33,4% do 
total. a adoção da medida acrescentou, já no primeiro ano de uso, cerca de 900 
milhões de viagens no sistema de ônibus de São Paulo (saltou de 1,6 bilhão em 
2004, para 2,5 bilhão em 2005). Com a adoção deste bilhete para os sistemas 
sobre trilhos (metrô e ferrovia), em 2006, a demanda diária passou dos quatro 
milhões de viagens (2,6 no metrô e 1,4 na ferrovia) para 7,5 milhões em 2013.

Neste momento, volta à discussão, e de forma mais acalorada, a desoneração da 
tarifa. incidem sobre a planilha de custos quatro tipo de impostos, dependendo do 
item considerado: PiS e Cofins (federais), iCM (estadual) e iSS (municipal). Natu-
ralmente, a supressão destes impostos reduzirá, necessariamente, o custo opera-
cional do sistema. aqui há duas discussões importantes: ao suprimir estes impos-
tos, os respectivos tesouros federais, estaduais e municipais deixarão de receber 
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parcelas provenientes do sistema de transporte e, como os orçamentos são limi-
tados, algum setor da administração pública deixará de receber os valores corres-
pondentes; por outro lado, a redução dos custos operacionais poderá ser rapida-
mente consumida se a configuração espacial e operacional do sistema de 
transporte da cidade for ineficiente, elevando novamente os custos operacionais 
que, no reajuste seguinte, eliminará o benefício inicial.

a adoção da tarifa-zero só agravará a situação exposta, já que os custos serão 
totalmente cobertos pelo orçamento público, com recursos que serão transferi-
dos de outros setores da administração, sem falar que a demanda irá aumentar 
significativamente, o que exigirá uma maior oferta de transporte e, portanto, 
elevando o custo operacional e, consequentemente, carreando mais recursos de 
outros programas públicos, a menos que novos impostos sejam criados, o que 
é insustentável politicamente. Nas experiências mundiais deste modelo, houve 
aumento de demanda de 50% e de até 300%, como foi o caso de Hasselt, na 
Bélgica (passou de 360 mil viagens, em 1997, para 4,5 milhões, em 2012). a 
adoção da tarifa zero consumirá grande parte do recurso disponível para inves-
timento em infraestrutura e programas sociais. Sem esse recurso, investimentos 
serão suspensos e programas de governo serão cancelados.

acrescente-se que a adoção da tarifa zero será um grande atrativo para transfe-
rência de parte das viagens hoje realizadas por metrô, ferrovia, motocicletas, 
bicicletas e a pé, sem falar da substituição das viagens de automóvel por ônibus 
para uma parte da população. logo, é de se esperar que a demanda no sistema 
de ônibus cresça de 30 a 50%, saindo, no exemplo de São Paulo, dos atuais 10 
milhões de deslocamentos por dia para 13 a 15 milhões de deslocamentos, reque-
rendo uma maior oferta de transporte e, consequentemente, maior custo do ser-
viço. Se não se impuser limites de uso, o custo poderá se tornar insuportável para 
governos e sociedade (veja o exemplo de Hasselt, na Bélgica).

tecnicamente, a tarifa zero é perfeitamente admissível. No entanto, sem que ocor-
ra uma mudança substancial no planejamento urbano das cidades (cidades mais 
compactas, corredores mais adensados) e na qualidade da prestação dos servi-
ços e na sua eficiência – racionalização de itinerários, construção de corredores 
de ônibus com nível de desempenho semelhante a metrôs, prioridade no uso do 
espaço público nas principais vias em que circulam os ônibus, restrição de esta-
cionamento de automóveis, fiscalização eletrônica dos serviços e outras medidas 
que favoreçam o desempenho dos ônibus – os custos operacionais poderão 
alcançar níveis estratosféricos e impagáveis e o caos será instalado no serviço de 
transporte da cidade. o impacto do congestionamento para a circulação dos 
ônibus foi calculado em estudo realizado pela aNtP e o ipea, de 1998, que con-
cluiu que os atrasos elevavam em 16% o valor da tarifa (imaginando uma veloci-
dade média dos ônibus de 20 km/h, em contraposição a 12 km/h). Com o aumen-
to do grau de congestionamento, hoje o impacto é estimado em 25%, ou seja, a 
tarifa poderia ser, em valores atuais, de aproximadamente r$ 2,25.

Com relação a quem paga a conta, mesmo que o sistema sofra uma revisão 
completa e se torne eficiente e barato, cabe ainda a indagação do que venha a 
ser melhor para a cidade e para os cidadãos. Seria a cobertura dos custos do 
transporte pelo tesouro municipal – tarifa zero (toda a população)? ou pelos 
usuários dos serviços (pagantes)? ou ainda pelos beneficiários indiretos do 
transporte que é o setor produtivo da atividade econômica (a indústria, o comér-
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cio e os serviços)? Essa discussão já teve lugar por ocasião da criação do vale-
transporte. do lado da cobertura dos custos (quem paga a conta), não seria 
melhor um aprimoramento desse benefício, ampliando suas vantagens para os 
trabalhadores formais, e uma ampla discussão pública sobre gratuidades ou 
sobre quem deve pagar o transporte dos trabalhadores informais? Em outros 
termos, o quanto a população estaria disposta a subsidiar em gratuidades e 
tarifas com desconto, retirando estes recursos de outros programas sociais?

São Paulo, em 1950, tinha pouco mais de dois milhões de habitantes, ocupava 
uma área seis vezes menor que a atual, tinha 70 mil carros e 500 quilômetros de 
linhas de bondes. Nessa cidade compacta e adensada, o transporte coletivo 
transportava quase todo mundo e o tempo médio de viagem casa-trabalho era 
de 10 minutos. Hoje é de 64 minutos. Segundo especialistas, o iPK nas linhas 
de transporte coletivo na cidade chegou a ser de 10 passageiros por quilômetro 
no passado. Hoje é menor que dois. o que fez a cidade ser daquela forma?

Foi a maneira como se estruturou ao longo de corredores de transporte cole-
tivo, especialmente das linhas de bonde, que se adensaram e aproximaram as 
moradias dos locais de trabalho. ao contrário, a partir da adoção da opção de 
desenvolvimento urbano baseado no automóvel, a cidade se esparramou, a 
terra mais próxima ficou mais cara, criando pressão sobre as populações de 
baixa renda. Com isso, uma parcela desta população se agrupou em favelas 
ou cortiços próximos das áreas de emprego e outra, mais significativa em 
volume, buscou moradias compatíveis com sua renda, sendo empurrada para 
áreas mais distantes do centro, cabendo ao sistema de transporte a sua viabi-
lização no espaço urbano. daí a importância de um Plano diretor que seja 
seguido efetivamente e que oriente um plano de mobilidade urbana que con-
figure sistemas de transportes mais eficientes e de melhor qualidade.

assim, sobra uma discussão importante, com questões que têm que ser colo-
cadas em um plano prioritário em relação à política tarifária:
•	 Há um plano diretor da cidade que seja capaz de produzir progressivamen-

te transportes mais eficientes e baratos no futuro?
•	 Há investimentos públicos no sistema de transporte coletivo de passageiros 

que objetivem aumentar sua eficiência e minorar seus custos?
•	 Há um plano de mobilidade urbana em que a configuração espacial e ope-

racional do transporte – a oferta – esteja bem dimensionada?
•	 a rede de transporte é eficiente?
•	 a forma como a rede de transporte está posta nas cidades tem a qualidade 

exigida pela população e é a que gera menos custos? Há superposição de 
linhas? os itinerários são racionais? a frequência está adequada à demanda?

•	 o Poder Público tem interesse em redistribuir equitativamente o espaço 
viário público, transferindo espaços hoje ocupados por automóveis para 
serem utilizados por ônibus, sabendo-se que uma faixa de tráfego em que 
circula livremente ônibus pode transportar no mínimo 10 vezes mais pesso-
as do que sendo utilizada por automóveis?

Como vemos, antes de discutir quem paga a conta, é preciso discutir a qualidade 
do serviço, se seu custo pode ser reduzido sem perda da qualidade e quanto 
custará o serviço desejado. Caso contrário, estaremos subsidiando a ineficiência.
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Planejamento Urbano

AN P

as metrópoles da américa latina seguem um modelo de urbanização 
relativamente convergente que afeta diretamente as condições de 
mobilidades sejam residenciais ou cotidianas de seus habitantes 
(Dureau F., Gouëset V., mesclier e., 2006). estas metrópoles são cida-
des muito grandes, extensas e pouco densas em seu conjunto, mar-
cadas por uma forte segregação residencial assim como por uma 
distribuição espacial dos locais de trabalho muito concentrada. as 
estratégias de localização residencial são muito limitadas pela condi-
ção social dos habitantes, é claro, mas também por outros fatores, 
como seu status migratório, fase de vida ou, ainda, por suas redes 
sociais, uma vez que a proximidade de sua família é geralmente pro-
curada (Dureau F., 2006, p. 271-274). o lugar de residência tem, por 
sua vez, um impacto na mobilidade cotidiana dos indivíduos, particu-

1.  Este artigo é baseado em resultados parciais do projeto Metrópoles da América Latina na globa-
lização: reconfigurações territoriais, mobilidade espacial, ação pública - Metal, financiado no 
âmbito do Programa ANR/Aird “Les Suds aujourd’hui”. Uma versão preliminar desses estudos foi 
publicada na Revue EPS (2010).
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larmente nos deslocamentos domicílio-trabalho, os quais são mais 
numerosos e mais determinantes no funcionamento da cidade.

as mobilidades cotidianas vêm sendo muito estudadas nas cidades 
do norte2 e na américa latina. muitos desses trabalhos mostraram 
que os indivíduos se diferenciam em relação às condições de mobili-
dade e que estas desigualdades são em grande parte o reflexo das 
condições socioeconômicas e da hierarquia social.3 assim, muito 
esquematicamente, observamos que as classes média e alta, que 
tendem a morar nos melhores bairros, geralmente mais próximos dos 
polos de empregos formais e de boas escolas (por vezes longe do 
centro da cidade), veem sua mobilidade (medida em número de des-
locamentos) aumentar a longo prazo, o que em parte se deve ao 
aumento do acesso das famílias à posse de automóvel. Quanto às 
classes populares, normalmente relegadas às periferias, estas veem 
sua mobilidade progredir mais lentamente ou estagnar, vivenciando 
condições de deslocamento mais difíceis, principalmente em trans-
portes coletivos públicos. o custo desses últimos aumenta em longo 
prazo e pesa tanto ou mais nos orçamentos domésticos mais modes-
tos do que o do transporte privado para uma família mais abastada.4

aliás, observamos que, apesar da virada neoliberal, quando os poderes 
públicos passaram a buscar parcerias público-privadas para a implan-
tação e gestão dos transportes, várias metrópoles da américa latina 
desenvolveram projetos de transportes ambiciosos. Foi dada prioridade 
aos transportes públicos, por exemplo, com investimentos em metrôs 
em São Paulo5 e em Santiago,6 a implantação de sistemas de transpor-
tes coletivos em faixas exclusivas e de sistemas integrados de trans-
portes públicos, como o transmilenio7 em bogotá, em 2001, ou o 
transantiago8 em Santiago, em 2007. também foi implementado a inte-
gração tarifária entre diferentes meios de transporte – já em funciona-
mento em Santiago com a inauguração do transantiago; no município 

2.  Sobre este ponto ver a bibliografia produzida por Chardonnel S. et al. (2009, p. 232-241) sobre as 
mobilidades diárias e as políticas de transportes, assim como, nessa mesma publicação, a orientação 
bibliográfica de Ageron P. et al. (2009, p. 242-244) sobre as “mobilidades e transportes”.

3.  Ver Figueroa O., 2005; Montezuma R., 2003; Henry E., Hubert J.-P., 2001; Vasconellos E., 1996.
4.  Em Santiago, os indivíduos dos domicílios de alta renda (segundo uma classificação em três classes) 

realizam 2,3 trajetos por pessoa por dia em média, contra apenas 1,4 trajetos realizados pelos indiví-
duos dos domicílios de baixa renda (Encuesta de Movilidad en Centros Urbanos - Santiago, 2006).

5.  O metrô de São Paulo circulou em 2010 em uma rede de cerca de 70 km, comportando 66 esta-
ções, o que é pouco em relação à extensão da aglomeração. O mapa de rede está disponível em 
http://www.metro.sp.gov.br/.

6.  O metrô de Santiago circulou em 2010 em uma rede de 94 km e possui 100 estações. O mapa de rede 
está disponível em http://www.metrosantiago.cl/.

7.  O sistema Transmilênio está baseado em ônibus articulados que circulam em uma rede composta por 
114 paradas e 84 km de vias próprias, conectadas a linhas alimentadoras. O mapa de rede está dis-
ponível em http://www.transmilenio.gov.co/

8. O mapa de rede está disponível em www.transantiago.cl.
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de São Paulo com o bilhete único e parcialmente integrado nos siste-
mas de transportes metropolitanos na região metropolitana de São 
Paulo –; e que vem sendo estudada em bogotá; além de melhorias no 
sistema viário e no tráfego de automóveis ocorridas nas três cidades.

mas ainda é cedo para medir adequadamente o impacto destas 
melhorias na evolução das condições de mobilidade dos habitantes 
das metrópoles da américa latina, particularmente nas desigualda-
des de deslocamentos.

na américa latina, não é fácil comparar as cidades conforme suas 
mobilidades cotidianas, em razão da dificuldade de dispor de fontes 
confiáveis em uma escala “funcional”, ou que levem em conta as 
áreas metropolitanas em sua totalidade e não apenas as cidades cen-
trais. É o caso deste artigo, cujo objetivo é explorar metodologias 
analíticas para comparar a possível relação entre a localização resi-
dencial, condição social e padrões de mobilidades cotidianas através 
dos deslocamentos domicílio-trabalho em três metrópoles latino-
americanas – bogotá, Santiago do Chile e São Paulo, estudadas no 
escopo da Pesquisa metal. neste artigo, propomos responder as 
seguintes perguntas: quais são as diferenças e semelhanças nos 
padrões de mobilidade cotidiana nas três metrópoles? Como estes 
padrões se articulam às condições sociais da população? e qual é o 
aporte da abordagem territorial da mobilidade cotidiana em relação às 
análises clássicas centradas nos indivíduos ou nas famílias?

o artigo faz inicialmente uma apresentação dos dados utilizados e da 
metodologia comparativa adotada. em seguida, apresentamos as 
principais características das três metrópoles e suas ofertas de trans-
porte. em uma terceira parte, analisamos para cada uma das três 
cidades os deslocamentos domicílio-trabalho e suas variações em 
função da composição social dos diferentes setores das áreas metro-
politanas. Finalmente, propomos uma síntese que ressalta as seme-
lhanças e as diferenças observadas.

1. A ComPArAção DoS DeSLoCAmentoS DomiCíLio-
trABALho em reLAção à hierArquiA SoCiAL em Bogotá, 
SAntiAgo e São PAuLo: DADoS e métoDo

o estudo é baseado em dados das pesquisas origem-Destino (oD) e 
dos censos demográficos existentes em cada uma das três cidades, 
dados que foram compatibilizados para fins da pesquisa metal. onze 
indicadores de mobilidade foram calculados a partir das últimas pes-
quisas oD, realizadas em 2005 em bogotá, em 2006 em Santiago e 
em 2007 em São Paulo (anexo 1). em paralelo, o Índice de Condição 
Social (ICS) foi calculado a partir dos últimos censos demográficos da 
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população, realizados respectivamente em 2005, 2002 e 2000. Devido 
ao intervalo de tempo entre o recenseamento e a pesquisa origem-
destino em Santiago e especialmente em São Paulo, as séries de 
indicadores de mobilidade e o ICS, embora calculadas para as mes-
mas unidades geográficas, devem ser comparadas com cautela. Sua 
comparação é, contudo, possível na medida em que a composição 
social de cada zona pouco se modificou entre as duas datas.

o ICS é um indicador sintético que representa a renda familiar e é 
comumente utilizado na américa latina desde o início dos anos 1990. 
este indicador é descrito em Dureau F. et al. (2004, p. 142) e é calcu-
lado da seguinte maneira: divide-se o número médio de anos de estu-
do dos membros da família com idade superior a 15 anos pelo núme-
ro médio de pessoas por cômodo da moradia. Para hierarquizar o 
nível de riqueza, utilizou-se o método dos quartis (figura 1). o primero 
grupo extremo (a classe 1) corresponde a famílias caracterizadas 
como “as mais pobres”, ou seja, famílias com renda abaixo do primei-
ro decil da escala salarial, que representam 10% do total das famílias. 
no outro extremo, a classe 6 corresponde a famílias “as mais ricas” e 
representam 10% do total das famílias. as classes 2, 3, 4 e 5 são 
classes intermediárias como se descreve na figura a seguir.

este indicador foi calculado para cada unidade do zoneamento das 
pesquisas origem-destino, a partir dos dados dos recenseamentos da 
população. ele é comparável entre as cidades estudadas.

Figura 1 
Distribuição dos grupos familiares conforme níveis de riqueza

as três pesquisas oD foram realizadas9 sem propósito de compara-
ção. mas seus métodos de realização e as definições subjacentes são 
relativamente semelhantes, com algumas exceções. em bogotá, os 
deslocamentos a pé de menos de 15 minutos não foram levados em 

9.  As pesquisas foram realizadas junto a 21.000 domicílios em Bogotá, 30.000 em São Paulo e 
15.000 em Santiago, pela Secretaría de Tránsito y Transporte do Município de Bogotá (EMU 2005), 
a Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô e a División Ingeniería de Transporte de 
DICTUC de la Pontificia Universidad Católica de Chile por conta do Ministerio de Planificación y 
Coordinación de Chile, respectivamente.
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conta na pesquisa, enquanto que para as outras duas cidades, todos 
os deslocamentos a pé para chegar ao local de trabalho, independen-
temente da sua duração e/ou distância foram recenseados. esta dife-
rença cria problemas para a comparação. a segunda diferença refere-
se aos meios de transporte, que não são idênticos nas três cidades. 
Para resolver este problema, realizamos seu agrupamento em meios 
genéricos comumente utilizados na literatura científica ou técnica 
(público coletivo, privado particular, privado coletivo, táxis, outros).

Para cada uma das cidades, os indicadores de mobilidade, assim como 
os ICS, são calculados sobre as unidades do zoneamento das pesquisas 
origem-destino, fornecendo assim uma grade de leitura espacial. o zone-
amento (figura 2) corresponde para bogotá às “localidades” (circunscri-
ções) no interior do Distrito Capital e aos municípios fora dele; para 
Santiago do Chile, às “comunas” (municípios) e, para São Paulo, a uma 
divisão específica que agrupa vários distritos dentro do município de São 
Paulo e os municípios fora dele. os resultados e interpretações, associa-
dos, referem-se a tendências globais por zona. eles fornecem outra visão 
em relação às práticas de mobilidade observadas na escala dos domicí-
lios, práticas que, para serem estudadas, requerem dados desagregados 
ao nível individual, os quais não estão disponíveis.

Uma série de análises em componentes principais (aCP) realizada 
sobre os indicadores que definem as condições de mobilidade (qua-
dro 1), evidencia, para cada cidade, o que diferencia as zonas entre si 
do ponto de vista das viagens diárias para o local de trabalho.

Figura 2 
Zoneamento adotado a partir das pesquisas origem-destino nas regiões 
metropolitanas de Bogotá (2005), São Paulo (2007) e Santiago do Chile (2006)

Região Metropolitana 
de Bogotá: 2.688 km2

Região Metropolitana 
de São Paulo: 7.954 km2

Região Metropolitana 
de Santiago: 2.657 km2
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numa primeira etapa do estudo, a análise comparativa dos indica-
dores permite delinear quais são os elementos comuns às três cida-
des e quais os elementos divergentes. Posteriormente, a classifica-
ção ascendente hierárquica (CaH) fornece uma tipologia do espaço 
metropolitano que reflete para cada zona os perfis de deslocamen-
tos domicílio-trabalho. Com a ajuda de uma segunda análise tipoló-
gica,10 foi obtida a posição destas mesmas zonas na hierarquia 
social de cada aglomeração (gráfico 1). estas duas tipologias, assim 
como o mapeamento resultante,11 permitem comparar os padrões 
dos deslocamentos domicílio-trabalho com as condições sociais 
nas três cidades.

2. A DimenSão metroPoLitAnA e A DiverSiDADe DoS 
meioS De trAnSPorte nAS trêS CiDADeS

as três cidades estudadas têm em comum serem as metrópoles mais 
populosas da Colômbia, do Chile e do brasil e concentrarem uma 
parte importante da atividade econômica desses três países. nos três 
casos, estas atividades produtivas são distribuídas de forma desigual 
na área metropolitana: uma concentração principal dos serviços for-
mais e das indústrias principalmente no centro e no centro expandido, 
como é o caso do setor nordeste em Santiago,12 e secundariamente 
em algumas polaridades periféricas, como ocorre especialmente em 
São Paulo nas regiões do abC, Guarulhos e osasco.

Paralelamente, uma questão de escala opõe São Paulo, uma megaló-
pole de 18 milhões de habitantes, em relação às duas outras cidades, 
mais próximas quanto ao tamanho de suas populações (8 milhões de 
habitantes em bogotá e 6 milhões em Santiago). essa diferença 
influencia o número de unidades do zoneamento adotado (figura 2): 
enquanto em São Paulo foram consideradas 61 unidades (macrozo-
nas e municípios), em Santiago e em bogotá foram 36 unidades. no 
entanto, nas três cidades, as zonas centrais são em geral menos 
extensas do que na periferia, onde o povoamento é menos denso.

não é fácil encontrar correspondência entre a configuração das 
“áreas metropolitanas” e como se dá a gestão metropolitana nas três 
cidades estudadas.13 em bogotá, o Distrito Capital, que concentra 
sete milhões de habitantes, é forte e administra, sozinho, com o apoio 
financeiro do estado colombiano, seu desenvolvimento urbano. em 

10.  Entende-se aqui como análise tipológica o encadeamento de uma ACP e de uma CAH (Lebart L. et 
al., 2006). O software utilizado pelas análises tipológicas foi o Spad.

11.  Realizado com o sistema de informação geográfica SavGIS, software gratuito, www.savgis.org.
12.  Ver especialmente sobre esta questão Rodríguez (2008).
13.  Ainda que, no Brasil, existe um reconhecimento constitucional das regiões metropolitanas, que não 

corresponde contudo a nenhum órgão de gestão específico. Ver Nunes Apolinário (2009).

134 01 Florent Demoraes e outros.indd   14 06/08/2013   16:04:38



15

Desigualdades socioterritoriais e mobilidades cotidianas nas metrópoles de ...

São Paulo, o município central de mesmo nome, também forte no 
plano político e financeiro, representa somente a metade da popula-
ção metropolitana. Finalmente, no Chile, a “comuna” de Santiago 
representa menos de 4% da população metropolitana, tendo o prefei-
to apenas autoridade local. o dirigente da região metropolitana da 
Grande Santiago (rmGS) é nomeado pelo presidente da república e 
tem funções essencialmente administrativas. É, portanto, o governo 
central que planeja o transporte na escala metropolitana.

aliás, o nível de desenvolvimento econômico não é o mesmo nos três 
países, o que traz implicações para as condições de mobilidade dos 
cidadãos. De um lado, porque a capacidade financeira dos poderes 
públicos não é a mesma nos três casos (assim, o estado chileno 
implantou o metrô na capital Santiago mais cedo, enquanto que 
bogotá, mais populosa, ainda não possui metrô) e, de outro, porque 
o padrão de vida das populações não é idêntico. Um indicador desta 
diferença é a taxa de domicílios com veículos (quadro 1). enquanto há 
em São Paulo cerca de 63 automóveis para 100 domicílios, em San-
tiago o número é de 49 e em bogotá é de 30. Isso reflete também as 
disparidades de riqueza entre as três cidades.

Da mesma forma, as diferenças etárias das populações e a proporção 
de população ativa em cada uma das três cidades ajudam a compre-
ender as diferenças nos padrões dos deslocamentos. Santiago é a 
cidade menos jovem (32,9% de sua população têm menos de 20 anos 
contra mais de 35% nas outras duas cidades) e apresenta o maior 
percentual de viagens domicílio-trabalho. além destas diferenças, 
observamos que as viagens para o local de trabalho representam, 
independentemente da cidade, cerca de um quarto do total dos des-
locamentos diários.14

Com relação ao tipo de deslocamento para o local de trabalho, a par-
cela de veículos particulares é maior em São Paulo (33,6% das via-
gens) sendo a metrópole com a maior taxa de motorização, seguida 
por Santiago (28%) e bogotá (18,5%). essa diferença é mais marcan-
te porque quando um domicílio possui um automóvel, este não pode 
ser utilizado por todos os membros da família ao mesmo tempo (o 
automóvel é utilizado principalmente pelo chefe da família)15 e, tam-
bém, pelo fato de que o automóvel não é sempre utilizado.16

14.  Dados estimados a partir da Encuesta de Movilidad Urbana de Bogotá (EMU 2005), Pesquisas OD de 
São Paulo (POD 2007) e da Encuesta de Movilidad en Centros Urbanos (Santiago 2006).

15.  Por exemplo, em Bogotá o automóvel é utilizado em 60% dos casos para as viagens com motivo 
trabalho. Os dois terços desses deslocamentos são realizados pelo chefe da família (EMU 2005). Em 
Santiago e em São Paulo observamos essa mesma tendência.

16.  Em Bogotá o sistema do “pico y placa” proibe a utilização dos veículos pessoais um dia por semana, 
em função do número da placa de licenciamento. Em São Paulo, há este mesmo sistema chamado 
de rodízio.
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Quadro 1 
Características gerais das condições de mobilidade diária em Bogotá 
(2005), Santiago (2006) e São Paulo (2007)

Bogotá  
2005 (c)

% Santiago  
2006 (d)

% São Paulo 
2007

%

taxa de motorização das 
famílias (número de veículos 
por 100 famílias)

30 49 62,9

motivo dos deslocamentos

- trabalho 2.365.300 23,2 4.342.050 25,4 9.261.000 24,2

- educação (a) 1.332.650 13,1 3.392.150 19,8 5.794.200 15,2

- outros motivos (b) 6.492.500 63,7 9.387.150 54,8 23.180.000 60,6

total 10.190.450 17.121.350 38.235.200

Destino dos deslocamentos por motivo trabalho

- na mesma zona 435.500 18,7 1.071.550 24,7 4.046.000 43,7

- em zona limítrofe 682.000 29,4 986.900 22,7 2.402.800 25,9

- em zona não limítrofe 1.205.800 51,9 2.283.600 52,6 2.812.200 30,4

modo de transporte por motivo trabalho

-  não motorizado (a pé, 
bicicleta)

239.150 10,1 697.100 16,1 1.963.000 21,2

-  privado particular (auto, moto) 436.450 18,5 1.199.900 27,6 3.115.500 33,6

-  privado coletivo (fretado ou de 
empresa)

65.750 2,8 118.800 2,7 232.250 2,5

-  público coletivo (ônibus, táxi, 
lotação, metrô, trem, corredores 
exclusivos – transmilenio, 
transantiago etc.)

1.545.000 65,3 2.166.450 49,9 3.902.150 42,1

- táxi 70.050 3,0 27.450 0,6 17.750 0,2

- outros modos 8.900 0,4 132.350 3,0 30.350 0,3

tempo de viagem motivo 
trabalho modo auto (min)

41 32 37

tempo de viagem motivo 
trabalho modo público coletivo 
(min)

56 63 74

Fontes:  Pesquisa de Mobilidade Urbana (EMU/Bogotá, 2005); Pesquisa de Mobilidade em Centros 
Urbanos (EMCU/Santiago, 2006) e Pesquisa Origem-Destino (São Paulo, 2007). Sistematização 
e elaboração dos autores.

Observações: 
(a)  Em Bogotá e Santiago: viagens sentido único. Em São Paulo: total de viagens ida-retorno para e 

desde os locais de estudo dividido por dois.
(b)  Inclui viagens motivo residência.
(c)  Em Bogotá os deslocamentos a pé com menos de 15 minutos de duração não foram considerados 

na pesquisa.
(d) Dados limitados a 36 municípios entre os 39 que compõem a RMSP, abrangidos pela Pesquisa OD.

134 01 Florent Demoraes e outros.indd   16 06/08/2013   16:04:38



17

Desigualdades socioterritoriais e mobilidades cotidianas nas metrópoles de ...

nas três cidades, o meio de transporte mais utilizado é o público 
(ônibus, micro-ônibus, metrô, Transmilenio, Transantiago etc.),17 o 
que representa dois terços dos trajetos domicílio-trabalho em bogo-
tá, a metade em Santiago e 42% em São Paulo, em parte por causa 
de uma rede de transporte menos extensa (o comprimento do metrô 
nesse caso é mais restrito em relação ao tamanho da aglomeração). 
o peso dos deslocamentos não motorizados (caminhada a pé e 
bicicleta) também é importante, uma vez que estes representam 
16% dos deslocamentos em Santiago e 21% em São Paulo. em 
bogotá este tipo de deslocamento é subavaliado (10%), pois os tra-
jetos a pé inferiores a 15 minutos foram excluídos (ver nota anterior). 
esta exclusão leva, mecanicamente, a uma sobrerepresentação da 
parcela dos outros meios, que é difícil estimar.

Por outro lado, a duração das viagens domicílio-trabalho não está 
diretamente relacionada ao tamanho da cidade. os trajetos de auto-
móvel são mais rápidos em Santiago (32 minutos). Isso se explica 
principalmente pela existência de vias rápidas com pedágio, as 
quais permitem percorrer grandes distâncias em um tempo razoável. 
embora de tamanho semelhante, bogotá apresenta tempos médios 
de viagem mais elevados (41 minutos). esta última não dispõe de 
uma malha rodoviária rápida equivalente. São Paulo, apesar de três 
vezes maior do que as outras duas cidades, é caracterizada por 
durações médias de deslocamento em automóvel mais curtas (37 
minutos). Isso reflete tanto a importância dos deslocamentos a 
locais mais próximos (em 43,7% dos casos eles são realizados den-
tro de uma mesma zona) quanto a existência, também, de uma rede 
viária urbana que vem sendo ampliada.18

Finalmente, os tempos médios de deslocamento em transportes 
públicos são mais longos do que em veículos particulares. Isto é 
ainda mais marcante em Santiago e em São Paulo, onde a duração 
dos deslocamentos em transportes públicos para o local de trabalho 
representa mais do que o dobro do que os realizados de automóvel. 
em contraste, essa diferença é muito menor em bogotá, onde a 
duração em transporte público é mais curta (56 minutos). Isto pode 
ser considerado em parte devido à existência do transmilenio, siste-
ma que funciona em faixas exclusivas, não sujeito ao congestiona-
mento do tráfego geral.19

17.  É importante observar que, diferentemente de São Paulo, as pesquisas OD de Santiago e Bogotá 
distinguem as viagens que utilizam os sistemas de transporte coletivo em faixa exclusiva.

18.  Apenas a título de comparação, a duração dos trajetos até o local de trabalho é de 35 minutos de 
automóvel na área urbana de Paris (Baccaïni et al., 2007).

19.  Também apenas a título de comparação, a duração dos trajetos para o local de trabalho é de 60 
minutos em transportes públicos na área urbana de Paris (Orstif, 2010).
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3. PerfiS DoS DeSLoCAmentoS DomiCíLio-trABALho nAS 
trêS CiDADeS

Uma série de análises em componentes principais (aCP) permite iden-
tificar diferentes padrões de zonas a partir dos deslocamentos domi-
cílio-trabalho nas três cidades. os planos fatoriais associados, (gráfi-
co 1) restituem graficamente as correlações entre os principais 
indicadores de deslocamentos diários para o local de trabalho.

no caso de uma análise em componentes principais, como a apresen-
tada aqui,

as variáveis (ativas) fortemente relacionadas com um eixo (isto é, uma 
componente principal) contribuem para sua definição. essa correlação 
pode ser lida diretamente no gráfico. Interessam, portanto, as variá-
veis que apresentam as coordenadas mais fortes (que estão próximas 
do círculo exterior de correlação) e interpretaremos as componentes 
principais em função do agrupamento de algumas dessas variáveis e 
da oposição com as outras (cf. lebart l. et al., p. 93).

estas análises são enriquecidas pelos índices das condições sociais 
colocados em elementos suplementares. as variáveis suplementares 
não participam na formação nem na definição dos eixos, mas elas 
intervêm a posteriori em sua caracterização. Sua introdução na análi-
se fortalece e enriquece a interpretação dos eixos definidos pelas 
variáveis ativas (cf. lebart l. et al.).

o exame do gráfico 1 destaca ainda, para as três cidades, combina-
ções idênticas de indicadores que definem três padrões de zonas 
(considerando os valores que sobressaem em comparação com o 
meio calculado no conjunto da cidade). Santiago, no entanto, difere 
em alguns aspectos:
– as zonas caracterizadas por um alto uso dos transportes coletivos 

públicos e por trajetos distantes. em bogotá e São Paulo, essas 
zonas também apresentam longos períodos de deslocamento. nes-
tas zonas, as condições de mobilidade diária são as mais difíceis.

– as zonas caracterizadas pelos deslocamentos internos e pelo uso 
de transportes de empresa. em bogotá e São Paulo, essas zonas 
também apresentam deslocamentos não motorizados.

– as zonas caracterizadas pelos índices elevados de motorização e 
pela utilização frequente de automóveis particulares. Para estas 
zonas, os ICS são elevados (zonas favorecidas). em bogotá e São 
Paulo, os deslocamentos para as zonas limítrofes completam esta 
combinação.

Santiago singulariza-se também pela duração dos deslocamentos, 
indicador que está moderadamente correlacionado com os transpor-
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tes coletivos públicos e os trajetos distantes. Isso se explica principal-
mente pela existência do metrô, meio de transporte que permite per-
correr rapidamente grandes distâncias em uma grande parte do 
espaço metropolitano.

ainda, a análise mostra que a duração dos deslocamentos está pouco 
relacionada com a hierarquia social (medida pelo ICS) nas três cida-
des, mesmo que a condição social não traga consequências sobre as 
condições dos deslocamentos: as classes mais ricas podem levar o 
mesmo tempo que as outras classes sociais para ir para seu local de 
trabalho, mas certamente, elas fazem isso em melhores condições, de 
automóvel ou táxi.

Gráfico 1 
Representação dos indicadores das viagens diárias (em preto, cf. Anexo 1) 
por motivo trabalho no plano fatorial principal e como elementos 
suplementares dos índices de condição social (em itálico cinza), 
hierarquizados do mais pobre (1) para o mais rico (6).

134 01 Florent Demoraes e outros.indd   19 06/08/2013   16:04:38



revista dos transportes Públicos - antP - ano 35 - 2013 - 2º quadrimestre

20

4. ABorDAgem territoriAL DAS moBiLiDADeS DiáriAS 
PArA o LoCAL De trABALho e hierArquiA SoCiAL: A 
AnáLiSe De CADA metróPoLe

as figuras 3a, 4a e 5a representam as categorias de mobilidade consi-
deradas conforme as análises tipológicas realizadas a partir dos indica-
dores relativos aos deslocamentos domicílio-trabalho. as figuras 3b, 4b 
e 5b representam as categorias de condições sociais consideradas 
conforme as análises tipológicas realizadas nos ICS e ilustram, de 
forma simplificada, o modelo metropolitano latino-americano, altamen-
te segregativo, exaustivamente descrito na literatura científica.20

este modelo combina uma lógica de tipo centro-periferia, visível 
sobretudo em bogotá e em São Paulo onde sobressaem um centro 
rico e anéis ou grandes setores cada vez mais pobres em direção à 
periferia. em Santiago, a divisão social do espaço é mais sutil e toma 
a forma de um mosaico. observamos nesse caso um centro e seu 
prolongamento para o nordeste de extratos mais ricos, além de um 
setor norte pobre e o restante do espaço metropolitano caracterizado 
por uma grande heterogeneidade social.

a. tipologia espacial das mobilidades diárias e hierarquia social 
em Bogotá

a categoria a (figura 3a) agrupa as zonas do nordeste do Distrito da 
Capital (DC). É onde se encontra o alto índice de domicílios com veí-
culos e onde o automóvel e o táxi constituem meios de transporte 
mais comuns, sendo numerosos os deslocamentos para as zonas 
limítrofes. estes bairros concentram as classes de maior renda da 
região metropolitana (ICS 5 e ICS 6, figura 3b). Para a maioria dos 
habitantes destas zonas, a cidade é fluida e o emprego – mais formal 
e com maior remuneração que em outros lugares – é facilmente aces-
sível por causa de sua disponibilidade no local.

a categoria b corresponde ao primeiro anel oeste e sul dentro do DC. 
os trajetos domicílio-trabalho são feitos principalmente entre zonas 
limítrofes, tanto em transporte público como de automóvel. esta clas-
se também é caracterizada por um elevado percentual de ICS 4. a 
mobilidade diária para o local de trabalho é menos fácil do que para a 
classe anterior. nestas zonas vivem principalmente as novas classes 
médias para as quais o acesso à moradia, menos fácil do que para as 
classes ricas do nordeste, em razão dos meios financeiros mais limi-
tados, pode ser alcançado somente dentro de certa distância dos 
polos de emprego.

20.  Ver sobre este ponto a síntese de F. Dureau em: DUREAU, F., GOUËSET, V. e MESCLIER, E., capítu-
lo 14: “Un modèle métropolitain en évolution”, p. 293-328.
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a categoria C corresponde aos bairros do sul do DC, aos quais devem 
ser adicionadas as zonas limítrofes de Sibaté e, sobretudo, Soacha,21 
estabelecida há muito tempo como um verdadeiro “bairro de bogotá” 
(Dureau et al., 1994). as condições de transporte são difíceis: a dis-
tância e a duração dos trajetos domicílio-trabalho são altas, a maior 
parte dos deslocamentos realizados em transportes públicos, parte 
no transmilenio. nestas zonas vivem populações modestas: as clas-
ses de ICS 2 e 3 são a maioria. os deslocamentos diários representam 
um verdadeiro desafio para todos aqueles que, forçados a encontrar 
emprego com baixos salários longe de seu domicílio, estão sujeitos a 
condições, duração e custos de transportes que agravam uma situa-
ção social que já é difícil.

Figura 3 
Tipologia dos deslocamentos para o local de trabalho e hierarquia social 
em Bogotá

a categoria D corresponde ao primeiro anel exterior do DC. os traje-
tos domicílio-trabalho são realizados na sua maior parte em ônibus 
das próprias empresas por vários assalariados (é o caso dos operá-
rios de fábrica ou da floricultura). o perfil da população local é modes-
to, até mesmo pobre (ICS 1 e 2 em sua maioria).

21. Estes dois municípios estão localizados no sudoeste do Distrito Capital de Bogotá.
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a categoria e corresponde a um segundo anel externo ao norte do DC 
e comporta zonas rurais. ela engloba municípios que são também 
pequenos centros urbanos geradores de emprego. os trajetos domi-
cílio-trabalho são limitados a estas zonas e os deslocamentos são 
geralmente não motorizados. esta categoria não é caracterizada por 
nenhuma classe de ICS em especial.

b. tipologia espacial das mobilidades diárias e hierarquia social 
em Santiago

a categoria a (figura 4a) reúne zonas no centro-leste e nordeste da 
região metropolitana. estas zonas são caracterizadas por um elevado 
nível de motorização, sendo os trajetos para o local de trabalho mais 
frequentemente realizados de automóvel. além disso, a duração dos 
deslocamentos é importante. estas zonas são caracterizadas pela 
importância das classes média e alta (ICS 4 a 6, figura 4b).

a categoria b engloba zonas não contíguas a oeste, ao sul e a leste 
da “comuna” de Santiago. elas são caracterizadas por trajetos para 
zonas limítrofes e deslocamentos sem privilégio de nenhum meio de 
transporte em particular. nestas zonas, os ICS 3 e 4 (classes médias) 
são a maioria.

Figura 4 
Tipologia dos deslocamentos para o local de trabalho e hierarquia social 
em Santiago do Chile
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a categoria C agrupa três zonas centrais e algumas zonas não contíguas 
do sudeste. elas são caracterizadas por trajetos para o local de trabalho 
principalmente em transportes públicos, com oferta abundante (transan-
tiago, metrô, trem), longas distâncias e duração de deslocamento. esta 
categoria não é caracterizada por nenhuma classe de ICS em particular, 
o que demonstra que o uso massivo dos transportes públicos não se 
limita a um conjunto de bairros socialmente homogêneos.

a categoria D comporta zonas mais rurais ao norte, ainda pouco integra-
das à área metropolitana. os trajetos domicílio-trabalho são realizados 
mais em ônibus de empresa por conta do grande número de assalaria-
dos, e internos a cada uma das zonas. esta segunda descoberta está 
sem dúvida ligada à grande extensão destas zonas, e à existência de 
pequenos centros urbanos22 que polarizam as atividades locais. o perfil 
da população local é modesto, até mesmo pobre (ICS 1 e 2 na maioria).

a categoria e agrupa um conjunto de zonas contíguas densas ao 
norte e ao sudoeste da “comuna” de Santiago. os deslocamentos não 
motorizados (a pé e de bicicleta) são sobrerepresentados. nestas 
zonas vivem populações modestas: as classes de ICS 1, 2 e 3 (classe 
operária tradicional) são a maioria. São setores que se desenvolveram 
a partir dos anos 1950, ou que integraram a área metropolitana no 
decorrer das décadas de 1970 e 1980. Desde os anos 1980, os suces-
sivos governos construíram nestes setores uma parcela importante da 
habitação social da Grande Santiago.

c. tipologia espacial das mobilidades diárias e hierarquia social 
em São Paulo

a categoria a (figura 5a) abrange três zonas centrais do município de 
São Paulo, e o município de São Caetano do Sul no setor sudeste da 
região metropolitana. o índice de motorização é alto e logicamente os 
deslocamentos são feitos na sua maior parte de automóvel, sobretudo 
para as zonas limítrofes. estas zonas se distinguem pelas categorias 
de ICS mais ricas (ICS5 e ICS 6, figura 5b), o que também explica o 
uso frequente de táxis.

a categoria b reúne um anel dentro do município de São Paulo, em 
torno das zonas centrais e alguns municípios isolados a oeste da 
região metropolitana. os trajetos intermediários (para as zonas limítro-
fes) são sobrerepresentados, assim como os deslocamentos de auto-
móvel. Dentro do município de São Paulo, essas zonas são caracteri-
zadas pela presença de categorias de ICS médias e mais elevadas 

22.  Podemos mencionar principalmente as localidades Lampa e Colina, situadas no centro dos dois 
municípios mais ao norte da área metropolitana de Santiago. Elas reúnem serviços locais (muitos 
comércios), indústria agroalimentar e empresas de logística e de transporte.
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(ICS 4 e 5), em contraste com as zonas situadas fora onde estão con-
centradas categorias mais modestas (ICS 1, 2, 3).

Figura 5 
Tipologia dos deslocamentos para o local de trabalho e hierarquia social 
em São Paulo

a categoria C agrupa o restante da área metropolitana no segundo anel. 
as condições de deslocamento para o local de trabalho são as mais difí-
ceis. elas estão baseadas em trajetos distantes (para zonas não limítrofes), 
de longa duração, e a utilização de transportes públicos domina. na cate-
goria C estão os mais pobres da região metropolitana (ICS 1, 2, 3).

a categoria D reúne grandes conjuntos de habitação não contíguos que se 
espalham em um anel ao redor do município de São Paulo. os transportes 
de empresa e os trajetos internos são muito mais frequentes do que em 
outros lugares. estes conjuntos agrupam grandes bolsões de emprego 
ligados ao polo industrial da região abC no sudeste, ao novo polo industrial 
e terciário a oeste (barueri e osasco) e ao aeroporto internacional, no nor-
deste do município de São Paulo (município de Guarulhos). encontramos 
aqui na maioria categorias de ICS modestas (ICS 1, 2, 3) e médias (ICS 4).

a categoria e agrupa as zonas situadas na periferia da região metro-
politana e, de maneira um pouco surpreendente num primeiro 
momento, o hipercentro. as zonas periféricas são em grande parte de 
ocupação menos densa, enquanto que o hipercentro reúne os bairros 
mais antigos, construídos na sua maioria antes de 1950. os desloca-
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mentos não motorizados (a pé e de bicicleta) e os trajetos internos são 
sobrerepresentados em relação às outras zonas. Para a periferia, isso 
se explica uma vez que as zonas são grandes e os pequenos centros 
urbanos que elas comportam polarizam as atividades locais. no hiper-
centro, muito menos extenso, a presença de uma proporção significa-
tiva de postos de trabalho (bancos, sedes de empresas, universidades 
etc.) permite aos habitantes trabalhar perto de seu local de residência. 
Se a periferia e o hipercentro se parecem em termos de seu padrão 
de mobilidade para o local trabalho, eles diferem acentuadamente em 
seu nível de riqueza. a periferia é caracterizada principalmente por 
categorias de ICS modestas (ICS 1, 2 e 3 na maioria) e médias (ICS 4), 
enquanto que no hipercentro a categoria de ICS 6 é em grande parte 
sobrerepresentada, o que explica a utilização mais frequente de táxis.

5. ABorDAgem territoriAL DAS moBiLiDADeS DiáriAS 
PArA o LoCAL De trABALho e hierArquiA SoCiAL: 
SínteSe ComPArAtivA

a análise tipológica permitiu organizar, hierarquizar e destacar os principais 
elementos que sustentam a organização das áreas metropolitanas. ela 
fornece uma visão global das relações que existem entre o deslocamento 
domicílio-trabalho, os locais de residência e as condições sociais por zona. 
Desta análise, delineamos cinco tipos que encontramos de maneira mais 
ou menos idêntica nas três cidades, o que permite identificar padrões, 
assim facilitando a comparação. a identificação desses cinco tipos pode 
parecer surpreendente, dados os contrastes entre as três cidades. mas 
isso se dá por se referir a um número reduzido de unidades geográficas (no 
máximo 61 zonas em São Paulo) e ao também reduzido número de indi-
cadores de mobilidade diária para o local de trabalho (11 indicadores).

essa abordagem sugere algumas indagações. Quais são os tipos 
melhor definidos e que podem ser encontrados em todas as cidades? 
Por outro lado, quais são os tipos mais singulares, transferíveis 
somente em parte para as outras cidades? Como esses tipos são 
distribuídos espacialmente nas regiões metropolitanas?

Para explicar a semelhança de um mesmo tipo, em uma cidade e 
outra, consideramos o número de indicadores característicos comuns 
e o número de indicadores diferentes. a partir disso, definimos esque-
maticamente duas intensidades de similaridade (gráfico 2).23 Para se 
ter uma ideia sobre a parte ocupada por cada tipo por cidade e para 
poder comparar com outras cidades, calculamos o número de zonas 
por tipo relacionadas com o todo. Finalmente, para avaliar a dispersão 

23.  Utilizamos o qualificativo “forte semelhança” quando um mesmo tipo apresenta apenas característi-
cas comuns de uma cidade para outra, e “similaridade média” nos outros casos.
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no espaço das zonas pertencentes a cada tipo e, para comparar uma 
cidade com outra, calculamos a dispersão relativa das zonas por tipo, 
dispersão que classificamos em seguida. esta última está baseada na 
dispersão absoluta (distância do centróide de cada zona para o centro 
de gravidade de cada conjunto de zonas pertencentes a um tipo), em 
relação ao raio do círculo cuja área é igual à área de cada área metro-
politana (cf. Pumain, Saint julien, 1997, p. 56-59).

as zonas definidas pelas condições de mobilidade mais difícil (catego-
ria C: distância e duração longas, deslocamentos em transportes públi-
cos) apresentam as mesmas características nas três cidades (alta 
similaridade) e são globalmente bem representadas (entre 19 e 28% 
das zonas). no entanto, se a localização destas zonas abrange uma 
mistura de lugares centrais e periféricos (como para o sul no caso de 
Santiago), elas referem-se apenas a espaços periféricos nas outras 
duas cidades (figuras 3a, 4a e 5a). Da mesma forma, se estas zonas são 
caracterizadas por ICS 1, 2 e 3 em bogotá e em São Paulo, nenhuma 
categoria de ICS se sobressai claramente para estas zonas em Santia-
go, o que indica que o uso massivo dos transportes coletivos públicos 
não se limita a um conjunto socialmente homogêneo de bairros.

Gráfico 2 
Proporção, similaridade e dispersão espacial dos tipos de zonas definidas 
a partir dos indicadores de mobilidade

as demais categorias não apresentam exatamente a mesma compo-
sição nas três cidades. Por exemplo, as zonas onde se observam 
predominantemente os deslocamentos não motorizados e os trajetos 
internos (categoria e) são observadas tanto em bogotá quanto em 
São Paulo, enquanto que em Santiago esta categoria é menos bem 
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definida uma vez que os deslocamentos não-motorizados são sobre-
representados. esta caracterização menos nítida explica porque cerca 
de 40% das zonas estejam ligadas a esta categoria.

Por sua vez, as zonas que apresentam as condições de mobilidade 
mais favoráveis (categoria a: alto índice de motorização, trajetos de 
automóvel, deslocamentos intermediários) são bastante difundidas 
em Santiago (17% das zonas), enquanto são muito menores em 
bogotá e em São Paulo (8%). estas zonas estão agrupadas nos espa-
ços centrais das duas últimas cidades e no centro-leste e seu prolon-
gamento nordeste em Santiago (figuras 3a, 4a e 5a). estas zonas são 
todas elas caracterizadas por ICS 5 e 6.

Finalmente, quase 20% das zonas em bogotá e em São Paulo contra 
apenas 8% em Santiago caracterizam-se por um uso superior (em com-
paração ao que se observa no resto das regiões metropolitanas) dum 
modo específico de transporte coletivo privado (transporte de empresa 
como a modalidade fretamento - categoria D). Sendo a participação 
desse modo equivalente nas três metrópoles (entre 2,5 e 2,8%), esta 
ocorrência diferente pode em parte ser explicada pelas características 
das áreas metropolitanas estudadas. a área metropolitana de bogotá 
engloba zonas rurais onde é comum o uso de transportes fretados por 
empresa do ramo da floricultura. a área metropolitana de São Paulo 
comporta grandes setores industriais em que este modo de transporte 
também é muito presente. em bogotá e em São Paulo, as zonas perten-
centes a este tipo são muito dispersas enquanto que na metrópole chile-
na elas se referem a apenas três zonas ao norte de Santiago. Por outro 
lado, em bogotá e em Santiago, as zonas onde se verifica o uso desse 
modo de transporte são caracterizadas pelos ICS 1 e 2. já em São Paulo, 
além dos ICS 1 e 2, acrescentam-se os ICS 3 e 4.

6. ConSiDerAçõeS finAiS

apesar dos contrastes entre bogotá, São Paulo e Santiago, relacionados 
à diferença de escala, especialmente de suas cidades centrais, ou às 
diferenças em termos de desenvolvimento econômico e de oferta de 
transporte, semelhanças entre padrões de mobilidade para o local de 
trabalho puderam ser observados. as diferenças são observadas princi-
palmente na distribuição geográfica e no número de zonas por categoria.

Um efeito territorial – relacionado ao local de residência – tem um 
papel importante, paralelamente ao efeito da posição social. Percebe-
mos, nas três cidades, mas de forma menos marcante em Santiago, 
que um efeito gravitacional opõe globalmente as partes centrais e 
pericentrais das regiões metropolitanas – com mais transportes públi-
cos – dos espaços periféricos que, muitas vezes, acumulam indicado-
res menos favoráveis, tanto no plano das mobilidades como no plano 
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social. notamos também que as condições de deslocamento são 
difíceis para um grande número de setores nas três cidades. em mais 
de um quarto das zonas em São Paulo e bogotá (e um pouco menos 
em Santiago), os trajetos realizados em transportes coletivos públicos 
são os mais longos em tempo e em distância. De forma contrária, 
vemos se delinear nas três cidades bairros relativamente centrais 
favorecidos socialmente, onde a mobilidade é facilitada pela utilização 
de veículos particulares, o que permite aos habitantes uma grande 
possibilidade de escolha no acesso ao emprego: trabalhando perto ou 
longe, em ambos os casos, o acesso ao emprego é possível.

Santiago parece ser uma aglomeração onde as zonas que apresen-
tam as melhores condições de deslocamentos domicílio-trabalho são 
proporcionalmente mais numerosas (17%). esta vantagem, no entan-
to, deve ser pensada a partir da grande duração dos trajetos. entre as 
zonas centrais e a periferia se destacam os espaços pericentrais ou o 
primeiro anel periférico (no interior do DC para bogotá e no interior do 
município de São Paulo) socialmente heterogêneos, apresentando 
condições de mobilidade contrastantes. É aqui que o efeito diferencial 
da oferta de transportes públicos é mais decisivo.

Vimos, de fato, e é esse outro resultado da pesquisa, que o uso dos 
transportes coletivos públicos não é específico de uma classe parti-
cular de condição social (ICS). ele está principalmente relacionado 
com a distância do deslocamento: trajetos distantes para o exterior da 
zona de estudo. nesses espaços “intermediários” ter acesso a um 
sistema denso e eficaz de transportes coletivos públicos é garantia de 
melhores condições de circulação na cidade.

Há aqui uma questão central para as políticas públicas em escala metro-
politana. esta se refere, no caso de São Paulo e bogotá, à divisão poten-
cial entre a cidade-centro e os municípios periféricos, onde a qualidade 
da oferta de transporte público diminui. em Santiago, no entanto, mesmo 
que a malha municipal seja fragmentada, o planejamento dos transportes 
tem sempre sido feito em escala metropolitana, e os transportes públicos 
sempre tiveram um papel importante na organização do espaço, com 
uma rede muito extensa (mais densa no centro do que no leste da cida-
de), um serviço prestado até os limites físicos da cidade “formal” com 
uma mesma tarifa, independente da distância percorrida.

tais semelhanças ou diferenças observadas entre essas metrópoles 
latinoamericanas nos permitem afirmar que as metodologias adotadas 
são de fato instrumentos úteis, e que as análises comparativas ampliam 
a compreensão de processos metropolitanos complexos. os resulta-
dos e interpretações referem-se a tendências globais por zona, consi-
derando que o número de zonas adotado não é muito grande. afinal, 
trata-se dos resultados obtidos na experiência de metodologias analíti-
cas, condicionadas por variáveis e agregação territoriais, mas que não 
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despreza o risco de interpretações genéricas. e, que aposta que a 
diversidade e combinação de abordagens confirmam o efeito perverso 
das desigualdades sócioespaciais sobre as condições de mobilidade 
cotidiana dos cidadãos das metrópoles latinoamericanas.
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Anexo 1 
Indicadores de mobilidade diária (deslocamentos domicílio-trabalho) 
organizados para a comparação e calculados a partir das pesquisas OD 
de Bogotá (2005), Santiago (2006) e São Paulo (2007)

Indicador Descrição do indicador Legenda nos  
planos fatoriais

Duração dos  
trajetos

Duração média dos trajetos para o local de trabalho, 
todos os meios de transporte, por zona de origem

Duração

Índice de  
motorização

número de automóveis para 100 domicílios, por 
zona de estudo

motorização

trajetos não 
motorizados

Deslocamentos para o local de trabalho realizados 
a pé ou de bicicleta, por zona de origem

não_motorizado

Público  
coletivo

Deslocamentos para o local de trabalho realizados 
em transporte público, por zona de origem

Público_coletivo

Privado  
particular

Deslocamentos para o local de trabalho realizados 
de automóvel ou motocicleta, por zona de origem

automóvel

Privado  
coletivo

Deslocamentos para o local de trabalho realizados 
em transporte de empresa (fretamento), por zona 
de origem

transporte_ 
empresa

táxi Deslocamentos para o local de trabalho realizados 
de táxi, por zona de origem

táxi

outros Deslocamentos para o local de trabalho realizados 
por outros meios de transporte ou combinando 
vários meios, por zona de origem

outro_modo

trajetos  
internos

Deslocamentos para o local de trabalho realizados 
dentro de uma mesma zona (origem = destino), 
todos os meios de transporte, por zona de estudo

Deslocamento_ 
local

trajetos 
intermediários*

Deslocamentos para o local de trabalho realizados 
para zonas limítrofes da zona de origem, todos os 
meios de transporte, por zona de estudo

limítrofe

trajetos 
distantes*

Deslocamentos para o local de trabalho realizados 
para zonas não limítrofes da zona de origem, todos 
os meios de transporte, por zona de estudo

Deslocamento_ 
distante

Obs.: *  Calculados a partir de grafos de contiguidade no SavGIS a fim de estimar as 
distâncias percorridas, não recenseadas nas pesquisas.
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a cidade do rio de Janeiro vem passando por profundo processo de 
desenvolvimento urbano, social e econômico, principalmente depois 
do anúncio da cidade como sede dos Jogos olímpicos de 2016. Mas 
não apenas por isso. o conjunto de transformações inerente a este 
processo inclui uma revisão da forma como os políticos, os servidores 
públicos, a iniciativa privada e a sociedade em geral encaram as 
necessidades e carências mais relevantes da cidade e de como defi-
nem suas reais prioridades. o enfrentamento corajoso e sério da 
questão da segurança pública, os investimentos em revitalização de 
áreas degradadas há muitas décadas e uma potente injeção de oti-
mismo no setor privado são alguns dos exemplos que dão à cidade 
uma interessante condição de “bola da vez”.

o setor de transportes também pode ser considerado um dos princi-
pais exemplos da revisão por que passa esse núcleo metropolitano. a 
reforma do modelo jurídico e econômico que rege o sistema de ôni-
bus, através da introdução de contratos de concessão e da formação 
de consórcios de operadores privados, foi fator decisivo para a cria-
ção de um ambiente no qual tem germinado, gradual e consistente-
mente, um sistema mais eficiente e racional de transportes por ôni-
bus. a implantação de uma política de integração tarifária denominada 
bilhete Único carioca é o primeiro efetivo resultado dessa reforma, 
permitindo economia aos usuários e empregadores que despendiam 
mais dinheiro em função da necessidade de transbordos entre duas 
linhas de ônibus ou entre ônibus e trem.

a segunda consequência fundamental da implantação do novo mode-
lo é a formação de acordos operacionais entre os consórcios para os 
investimentos em material rodante e em sistemas de gerenciamento 
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para equipar e operar o sistema brt, cujo primeiro corredor, de 56 
km, será implantado em junho de 2012, criando um sistema tronco-
alimentado de transporte de alta capacidade.

o terceiro desdobramento do novo modelo é a política de racionaliza-
ção do espaço viário principal da cidade, com a política de priorização 
do transporte coletivo nas vias arteriais através da criação de faixas 
rápidas de ônibus denominadas brs (bus rapid sistem), em intenso 
processo de expansão.

O SISTEMA BRT (BUS RAPID TRANSIT) – CORREDOR RÁPIDO 
DE ÔNIBUS

trata-se de um vigoroso elemento estruturador do transporte por ôni-
bus que, com experiências sucessivas em diversas cidades do mundo, 
a começar por curitiba, vem sendo incrementado em seus aspectos 
técnicos e operacionais de forma espantosa, a ponto de já poder ser 
considerado um modo de transporte de alta capacidade, haja vista seu 
desempenho já demonstrado. com a enorme vantagem que possui do 
ponto de vista econômico, com custos de implantação e operação 
relativamente baixos, quando comparado aos modos tradicionais de 
transporte de massa, e mais rapidez de implantação na maioria dos 
casos, esse sistema vem se tornando cada vez mais aceito, principal-
mente nas cidades emergentes.

o rio de Janeiro está operando o brt, o seu primeiro corredor de 
56 km de extensão, de duplo sentido, que reestrutura uma ligação 
importante da cidade. o transoeste, como foi batizado, liga os 
crescentes bairros dormitórios da zona oeste da cidade à área da 
barra da tijuca, onde se localizam também crescentes postos de 
trabalho e pontos de interesse para compras e lazer. o sistema de 
ônibus comuns que atendia esta ligação estava saturado e com um 
péssimo desempenho em se tratando de conforto e mobilidade. 
Uma viagem média, na hora-pico, levava cerca de duas horas, com 
uma ocupação média superior a 10 passageiros/m2. com o corre-
dor brt essa mesma viagem média tem seu tempo reduzido para 
uma hora. o sistema brt é uma linha troncal alimentada por linhas 
de ônibus comuns.

além do transoeste, a rede de brt será composta de mais três cor-
redores, integrados entre si e com os sistemas de trem e metrô da 
região metropolitana através de estações projetadas para tal. a 
soma das viagens metropolitanas que passarão a ser realizadas em 
sistemas de transporte de alta capacidade integrados será, em 
2016, quatro vezes maior que a atual. É certo que a frota de ônibus 
comuns se reduzirá drasticamente com a introdução do brt e com 
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o aumento da capacidade do sistema metroferroviário, previsto para 
ofertar um volume adicional de um milhão viagens/dia útil até 2016. 
Porém, uma quantidade ainda expressiva de viagens se utilizará 
total ou parcialmente de ônibus comuns, trafegando nas vias urba-
nas junto ao tráfego geral. Qual a resposta que o rio de Janeiro está 
dando a esse segmento?

O BRS (BUS RAPID SISTEM) – UM INSTRUMENTO DE 
EFICIÊNCIA E RACIONALIDADE NO USO DAS VIAS

as tão tradicionais faixas prioritárias para ônibus, sem segregação 
física, utilizadas em larga escala em importantes cidades do mundo, 
chegaram, finalmente, às vias urbanas do rio de Janeiro com a deno-
minação de brs. após tentativas frustradas de implementá-las, no 
passado, em vias arteriais de tráfego intenso e desordenado de bair-
ros como centro e copacabana, foi feita uma revisão das causas 
desse fracasso pretérito e uma nova investida foi lançada, agora, com 
base no novo modelo de concessão e nas modernas tecnologias de 
controle de tráfego.

É sabido que o bom desempenho de faixas prioritárias de ônibus sem 
segregação física depende, basicamente, de dois aspectos:
-  um eficiente suporte de controle e fiscalização contra o uso indevido 

da faixa;
- volumes de ônibus compatíveis com a capacidade da faixa.

o rio, como dito, viveu experiências frustrantes em suas tentativas 
anteriores de implementar esse instrumento e as causas desse insu-
cesso se devem basicamente ao fato de não se ter conseguido alcan-
çar os dois aspectos acima. Fiscalização insuficiente ou ineficiente 
para evitar o desrespeito às regras e dimensionamento inadequado 
das linhas de ônibus a se utilizarem da prioridade.

o que mudou?

sobre o primeiro dos aspectos, controle e fiscalização, pode-se dizer 
que a grande evolução dos últimos anos foi o its (inteligent transpor-
tations sistem). o uso de câmeras inteligentes, baseadas nas técnicas 
de redes neurais, permite o reconhecimento dos veículos autorizados 
e não autorizados a trafegarem nas faixas, com a sofisticação, a 
depender também de uma boa engenharia de tráfego, de permitir 
certos veículos em determinadas condições tais como carros que se 
utilizem de trechos do brs apenas para acesso a garagens e para 
conversões em ruas transversais. essa flexibilização que a tecnologia 
trouxe simplificou as regras e, com regras mais simples e menos rígi-
das, o controle se tornou mais eficaz.
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o segundo dos aspectos foi facilitado pelo modelo dos consórcios. o 
correto dimensionamento dos volumes de ônibus em cada faixa 
depende, crucialmente, de que não haja concorrência entre os mes-
mos. a lógica da concorrência induz ao aumento da frota e o conse-
quente aumento das frequências. induz também à competição nos 
pontos de parada. Um modelo que, em tese, praticamente elimina a 
concorrência, como passou a ser o do rio, permite o dimensionamen-
to pela lógica da demanda a ser atendida, com frequências compatí-
veis e paradas seletivas.

a soma dos dois aspectos garantiu, portanto, o bom funcionamento das 
faixas brs, até este momento contando com 27 km de extensão e cuja 
implantação implicou também em interessantes impactos no ordena-
mento do trânsito, mantendo os antes indisciplinados ônibus do lado 
direito da via e os demais veículos e as paradas permitidas do lado 
esquerdo da via.

este artigo não tem como objetivo apresentar uma análise técnica 
fundada em dados. entretanto, é necessário ressaltar que a velocida-
de média dos ônibus dentro das faixas brs chegou a dobrar nos 
trechos onde os resultados foram melhores e, mesmo nos demais 
trechos, os resultados em termos de mobilidade para os ônibus é 
significativo. isto se deve, basicamente a três fatores preponderantes: 
redução da frota operante das linhas atingidas, introdução de faixa 
prioritária e escalonamento dos pontos de parada.

os ganhos de eficiência promovidos pelo brs na operação dos ônibus, 
quando corretamente geridos, ou seja, em benefício dos usuários do 
próprio sistema, começam a aflorar em incrementos na qualidade e con-
forto. o melhor exemplo disso é o investimento que os operadores já 
começaram a realizar, sob determinação do poder concedente, em veí-
culos dotados de melhor padrão tecnológico e de maior custo de aqui-
sição e operação. Ônibus dotados de chassis piso baixo (low entry), 
motor traseiro, suspensão a ar e câmbio automático já podem ser vistos 
em circulação nos corredores, com esse investimento sendo compensa-
do pelos ganhos na redução de consumo de combustível e da própria 
frota alocada por linha.

a importância social do brs pode ser simplificada por estes dados: 
na chegada de manhã ao centro na pista central (ou seja, da av. bra-
sil + ponte) existem em duas faixas por hora 3.000 autos (inclusive 
táxis) que, à taxa de ocupação de 1,4, somam 4.200 pessoas. tam-
bém em outras duas faixas (do brs) 590 ônibus (intermunicipais 
metropolitanos + municipais) que, à taxa de ocupação de 45 passa-
geiros, somam 27 mil pessoas. ou seja, o mesmo de espaço que é 
ocupado por uma pessoa em auto é ocupado por sete em ônibus.
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Tabela 1 
Dados gerais dos BRT e BRS

BRT Comprimento  
(km)

Frota Demanda  
(mil viagens/dia)

Custo (R$)  
Bilhão

transoeste 56 125 150 1,0

transcarioca 39 200 550 1,5

transolímpica 26 80 100 1,3

transbrasil 32 400 1.000 1,3

total 153 705 - 5,1

BRS – principais corredores Comprimento  
(km)

Frota Demanda  
(mil viagens/dia)

ataulfo de Paiva + Visconde de Pirajá +  
nossa senhora de copacabana

7,0 900 419

barata ribeiro + Prudente de Moraes +  
san Martin

7,0 745 452

Presidente Vargas (sentido candelária) +  
rio branco

4,0 2145 771

antonio carlos + Primeiro de Março +  
Presidente Vargas (sentido praça da bandeira)

4,0 2145 663

Tabela 2 
Sistema de alta capacidade 
Volume de viagens – milhão de viagens / dia útil

Trem + metrô BRT Total

2013 1,1 0,1 1,2

2016 2,2 1,8 4,0

CONCLUSÃO

Melhorar a eficiência do transporte e do tráfego se tornou imperativo 
para as cidades em desenvolvimento. reestruturar a rede de ônibus 
com base em corredores brt, como elementos estruturadores de alta 
capacidade, integrados ao sistema metroferroviário, constitui-se em 
ótima alternativa para essas cidades, dado o custo relativamente 
baixo, a rapidez na implementação e a capacidade de atendimento 
com bom nível de conforto e mobilidade.

o brs, estando dedicado não somente à melhor operação do trans-
porte coletivo como também ao ordenamento do tráfego em geral, 
racionaliza o uso do espaço viário e fornece mais espaço físico a 
quem usa os ônibus. os ganhos ambientais e de produtividade da 
infraestrutura viária instalada conferem a esta política um grau de 
sustentabilidade apreciável, estimulando a migração de passageiros 
do transporte individual para o coletivo, pelos incrementos na mobili-
dade e, gradualmente, nos níveis de conforto e qualidade.
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o congresso brasileiro de transporte e trânsito é um evento 
bienal promovido pela antP – associação nacional de 
transportes Públicos com as finalidades de mobilizar e 

aprovar os rumos políticos para o setor. o 19ª Congresso 
Brasileiro de Transporte e Trânsito – 8 a 10 de outubro de 

2013 – brasília – propõe centrar o debate no tema Mobilidade 
Urbana para cidades sustentáveis.

no congresso a antP reafirmará a importância do papel do 
transporte público para a construção das cidades brasileiras, 

pois nelas se joga o futuro da gestão ambiental em nosso país 
e as soluções nelas adotadas poderão contribuir ou não com 

a qualidade de vida dos seus habitantes. o congresso 
também vai tratar dos avanços da luta em defesa da vida e 
dos compromissos com a promoção da segurança viária, 
como colocados na campanha da onU –“década pela 

segurança Viária”. 

em paralelo ao 19º congresso será realizada a VIII INTRANS – 
Exposição Internacional de Transporte e Trânsito, ocasião na 

qual serão apresentadas propostas relativas a ampliação e 
recuperação do mercado de viagens urbanas, as perspectivas de 

financiamento e os desafios impostos a inovação tecnológica.

Acompanhe o Programa e as informações adicionais 
pelo site de entidade – www.antp.org.br 

Coloque o 19º Congresso na sua agenda.  
Esperamos por você.
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devido a fatores como o crescimento desordenado das cidades, a 
falta de planejamento público e a ineficiência do transporte público, 
os problemas relacionados à mobilidade urbana atingem diversas 
metrópoles do mundo. a necessidade das pessoas e mercadorias se 
locomoverem de um lado para o outro faz movimentar a economia e 
promove benefícios próprios, porém, o excesso de veículos e a falta 
de políticas de transporte provocam diversos impactos negativos, tais 
como os altos índices de poluição atmosférica e sonora, desperdício 
de combustível e o elevado número de acidentes.

em belo Horizonte, capital do estado de Minas gerais, os problemas 
referentes à mobilidade urbana existem e são consequência do cres-
cimento do uso do veículo privado, da saturação do tráfego na região 
central da cidade, da desarticulação da rede de metrô, das condições 
inadequadas para circulação de pedestres e do número elevado de 
corredores de tráfego (belo Horizonte, 2008).

ao longo dos últimos anos, uma das principais consequências destes 
problemas são os congestionamentos. a infraestrutura viária em belo 
Horizonte possui propriedades e características históricas que repre-
sentam e refletem o desenvolvimento urbano da cidade, como a topo-
grafia acidentada e barreiras naturais da região, como o ribeirão 
arrudas, o ribeirão onça e a serra do Curral, o que dificulta a movi-
mentação entre várias regiões da cidade.

além disso, enquanto na última década a população em belo Horizon-
te cresceu 6%, a frota de veículos cresceu 103% e o índice de moto-
rização passou de 3,17 pessoas/veículo para 1,66 pessoas/veículo. 
estes dados indicam a crescente preocupação dos planejadores 
urbanos para soluções de mobilidade para belo Horizonte.
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assim, diante deste elevado índice de motorização que provoca eleva-
dos congestionamentos, principalmente nas horas de pico, na região 
central de belo Horizonte, faz-se necessário investigar soluções de 
mobilidade. dentre estas soluções, rocha et al. (2006) destacam exem-
plos já implementados em outros centros urbanos, tais como:
–  melhoria da qualidade e confiabilidade do transporte público e res-

trição do uso do automóvel em determinadas vias, como forma de 
conscientização da população ao uso do transporte coletivo, a 
exemplo do que ocorre em bogotá – Colômbia;

–  programa de incentivo ao uso da bicicleta, como ocorre em diversas 
cidades europeias, como Londres, Paris, barcelona, dentre outras;

–  pedágio urbano, implementado em Londres e Cingapura, sendo con-
siderado uma estratégia para reverter o uso e os impactos gerados 
em vias congestionadas, em compensação financeira à sociedade;

–  compartilhamento do carro (car pooling) para as viagens diárias e o 
clube do carro (car sharing), em que um mesmo carro pode ser 
compartilhado por diferentes usuários pertencentes ao clube, atra-
vés do pagamento de taxas.

em belo Horizonte, várias dessas iniciativas estão sendo implementa-
das, como a implantação de corredores de brT (bus rapid transit) para 
melhoria do transporte público e o programa PedalabH, que implanta 
ciclovias em diferentes regiões da cidade para incentivar o uso da bici-
cleta. Contudo, apesar de todas estas iniciativas, muitos consideram 
que, sem uma medida de restrição ao uso do automóvel que corres-
ponde a 70% da frota total da cidade, será impossível promover a 
mobilidade urbana em belo Horizonte. diante desse impasse, este tra-
balho propõe um modelo para avaliar a adesão da população ao pedá-
gio urbano, utilizando a técnica de preferência declarada, e valida o 
modelo através de um estudo exploratório na cidade de belo Horizonte. 
a grande indagação é: a população estaria disposta a pagar pelas 
externalidades negativas geradas pelos congestionamentos, tendo em 
contrapartida a melhoria do transporte público, a redução dos conges-
tionamentos e, consequentemente, a redução dos índices de poluição? 
buscar a resposta a esta questão foi a motivação para a realização 
deste trabalho que busca definir o que é pedágio urbano, apresentar a 
técnica de preferência declarada utilizada para avaliação e os resulta-
dos encontrados com a pesquisa, seguido pelas considerações finais.

PEDÁGIO URBANO

o pedágio urbano tem sido objeto de estudo em diversas cidades pelo 
mundo para a regulação do congestionamento, porém com poucos estu-
dos aplicados e voltados para as cidades brasileiras. Torres (2007) afirma 
que, no brasil, há poucos anos atrás, não suscitaria outras referências que 
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não o de vias expressas como a Linha amarela ou a ponte rio-niterói, no 
rio de Janeiro. nesse sentido, mostrar a necessidade de soluções estra-
tégicas de regulação da demanda para a redução efetiva do congestiona-
mento é um dos principais desafios das cidades brasileiras.

o termo pedágio urbano refere-se a todos os tipos de tarifação que 
recaem sobre um veículo para utilizar uma via ou dirigir em uma deter-
minada área (eliasson e Lundberg, 2003). os principais objetivos do 
pedágio urbano são financiar e gerenciar o tráfego, buscando a 
melhoria do ambiente e da acessibilidade.

Quando o objetivo é o financiamento do sistema de transporte, o 
dinheiro arrecadado pode ser utilizado para a construção da infraestru-
tura de transporte e/ou para a melhoria do transporte público, sendo a 
necessidade do financiamento geralmente utilizada para incentivar a 
implantação do pedágio urbano (eliasson e Lundberg, 2003). este tipo 
de sistema foi implantado em oslo e bergen (noruega).

além disso, o pedágio urbano pode ser utilizado para a melhoria do 
ambiente, como reduzir as emissões, ruído e outros distúrbios causa-
dos pelo tráfego (eliasson e Lundberg, 2003), como implantado na 
cidade do México.

a implantação do pedágio urbano para melhorar a acessibilidade tem 
por objetivo reduzir o congestionamento em determinadas áreas, 
melhorando a acessibilidade da rede de transporte (eliasson e Lund-
berg, 2003). este sistema, juntamente com o financiamento do siste-
ma de transporte, foi implantado em Londres.

dentre as estratégias para o sucesso da implementação do pedágio 
urbano, March (2006) destaca:
–  determinar as causas congestionamentos;
–  identificar como o esquema do pedágio urbano atingirá seus objetivos;
–  introduzir o pedágio urbano como parte de um grande projeto para 

melhoria da mobilidade;
–  incluir diálogo entre os envolvidos;
–  identificar os benefícios e custos de todos os grupos.

Litman (2010) define ganhadores e perdedores com o pedágio urbano. 
dentre os ganhadores, destacam-se:
–  os motoristas com maior poder aquisitivo, cujo valor do tempo de 

viagem é superior ao custo da tarifa;
–  transporte público, com a melhoria do serviço prestado devido à 

redução do congestionamento e economia de escala;
–  destinatários das receitas do pedágio.

entre os perdedores com a implantação do pedágio, destacam-se 
(Litman, 2010):
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–  os motoristas de baixa renda que pagarão o pedágio por não terem 
alternativa de viagem e por não se importarem com a economia de 
tempo;

–  os motoristas que alterarão sua rota para evitar o pedágio;
–  os usuários de vias não pedagiadas, que sofrerão com o aumento 

dos congestionamentos;
–  os motoristas que deixarão de viajar devido a cobrança;
–  os motoristas que mudarão o modo de viagem devido à cobrança 

(a melhoria no serviço devido a economia de escala pode tornar 
alguns destes ganhadores).

ainda, segundo March (2006), a aceitação da população é o principal 
obstáculo encontrado para a implantação do pedágio urbano, sendo 
este um dos principais elementos para o sucesso desta iniciativa. 
Segundo o autor, sem o apoio da população é difícil reunir o apoio 
político necessário para implementação do regime de tarifação pro-
posto. em geral, a população não reage bem quando tem que pagar 
por bens públicos, pois as pessoas, frequentemente, se consideram 
vítimas do congestionamento e não como parte da sua causa. em 
Londres, 50% da população apoiam o pedágio urbano e em São 
Paulo, 27% da população acreditam que o pedágio urbano é uma 
medida importante para a redução dos congestionamentos.

MODELO PROPOSTO

a técnica de preferência declarada foi utilizada para avaliar os atributos 
relevantes para a implantação do pedágio urbano, considerando a opi-
nião dos usuários do sistema de transporte. a técnica de preferência 
declarada envolve as preferências dos indivíduos e estima o seu com-
portamento através de modelos de escolha. este tipo de enfoque per-
mite analisar situações hoje não existentes, e identificar características 
do sistema em estudo que sejam relevantes para o usuário. ainda, pos-
sibilita explorar as combinações dos atributos e sua variabilidade, uma 
vez que nos permite conhecer a importância relativa de cada atributo 
selecionado. deste modo, torna-se possível configurar situações para 
o serviço analisado bem próximas dos interesses dos usuários.

Um dos principais objetivos dos experimentos de preferência declara-
da é construir um conjunto de opções hipotéticas porém realistas 
denominadas de alternativas (ortúzar e Willumsem, 1990; ortúzar, 
1994). Segundo Morikawa (1989), algumas vantagens da utilização de 
métodos de preferência declarada são:
–  a técnica é eficiente mesmo quando as variáveis são atributos sub-

jetivos;
–  as várias opções de escolha possibilitam identificar o comporta-

mento dos usuários face às diferentes opções;
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–  para facilitar a tomada de decisão, os atributos são desenvolvidos 
para fornecer ao entrevistado um cenário mais realista possível;

–  cada entrevista envolve diversas opções, compostas de alternativas 
hipotéticas que permitem obter mais de uma observação de cada 
entrevistado;

–  evita-se ou minimiza-se a multicolinearidade entre os atributos;
–  há possibilidade de pré-especificação do conjunto de escolha; e
–  os atributos são isentos de erros de medidas.

Descrição dos atributos e níveis

durante a pesquisa são apresentados diferentes cenários de escolha ao 
entrevistado, construídos a partir de um determinado número de atribu-
tos que são definidos como variáveis de serviço. Para este experimento, 
os atributos foram definidos conforme as características e mudanças 
esperadas no sistema após a implantação do pedágio urbano, sendo:
–  congestionamento: implica em reduzir a perda de tempo em vias 

engarrafadas;
–  transporte público: implica em priorizar o transporte público na 

cidade e melhorar a qualidade e disponibilidade do serviço;
–  poluição ambiental: implica em melhorar a qualidade do ar e, con-

sequentemente, a qualidade de vida da população;
–  tarifação: implica no pagamento de uma tarifa para circular em 

determinadas áreas, para garantir investimentos em transporte 
público e na infraestrutura de transporte da cidade.

Para cada atributo considerado na pesquisa, foram definidos dois 
níveis, um relacionado à situação atual e outro considerando as mudan-
ças que ocorreriam com a implantação do pedágio urbano, apresenta-
dos no quadro 1. os cartões foram confeccionados seguindo arranjos 
fatoriais, sendo utilizado o ensaio 1.1 desenvolvido por Souza (1999).

Quadro 1 
Atributos e respectivos níveis usados no modelo

Atributo Nível

Congestionamento 0: Permanece como está

1: redução significativa dos congestionamentos

Transporte público 0: Permanece como está

1: investimento e melhoria no transporte público

Poluição ambiental 0: Permanece como está

1: Melhoria na qualidade do ar e na qualidade de vida.

Tarifação 0: Permanece como está

1:  Cobrança de pedágio para subsidiar o investimento em 
transporte público de qualidade
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ESTUDO DE CASO EM BELO HORIZONTE (MG)

as entrevistas foram realizadas com a população da cidade de belo Hori-
zonte face a face, sendo possível explicar a finalidade da pesquisa e 
administrar as relações de troca de informações em relação aos dados 
necessários para o desenvolvimento da pesquisa. Foram entrevistadas 
100 pessoas, considerando um erro estatístico amostral de 10%.

a amostra escolhida de forma aleatória, era composta de 51% do 
sexo masculino e 49% do sexo feminino. em relação ao grau de ins-
trução, 10% possuem segundo grau completo, 73% graduação uni-
versitária e 17% algum tipo de especialização. oitenta e cinco porcen-
to dos entrevistados têm até 40 anos e 39% possuem renda acima de 
r$ 3.000,00, 34% têm renda entre r$ 1.000,00 e r$ 3.000,00, e 27% 
têm renda até r$ 1.000,00. Cinquenta e três porcento dos entrevista-
dos costumam utilizar veículo particular para realizar o deslocamento 
até a região central de belo Horizonte, evidenciando o alto índice de 
motorização da cidade.

Resultados da pesquisa de preferência declarada

os dados coletados nas entrevistas foram tratados e foi utilizado o 
software LMPC desenvolvido por Souza (1999), para obter os resulta-
dos dos coeficientes da função utilidade, apresentados na tabela 1.

Tabela 1 
Resultados da pesquisa

Atributo Coeficiente Desvio-padrão Teste T IC (t=2%)

Congestionamento 1,8344 0,1228 14,9322 [1,589; 2,080]

Transporte público 0,8005 0,1009 7,9359 [0,599; 1,002]

emissão de poluentes 2,0001 0,1264 15,8289 [1,747; 2,2553]

Tarifa - 0,3378 0,1045 -3,2326 [-0,547; -0,129]

Para este experimento, o coeficiente rho foi de 0,4297, sendo consi-
derado ótimo segundo Senna (1994). o teste t avalia a significância 
dos parâmetros b, indicando se os resultados obtidos no teste T para 
estes parâmetros serão significativos se estiverem acima do valor 
determinado na tabela t- Student. o programa LMPC (Souza, 1999) 
utiliza o teste t com significância de 95% para estes parâmetros. 
Verifica-se que o ponto crítico a 0,05 de significância e n = 19 é de 
2,093 pela tabela t- Student. Portanto, observando os resultados da 
tabela 1, tem-se que todos os atributos estudados apresentam resul-
tados significativos.

a figura 1 apresenta os percentuais dos atributos, indicando a rele-
vância dos mesmos. os resultados da pesquisa indicaram que a 
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população dá ênfase e deseja uma mudança para os atributos con-
gestionamento e emissão de poluentes. o pagamento de uma tarifa 
para que esta melhoria ocorra é uma ideia rejeitada pela população, 
contudo, a mesma percebe a importância do financiamento das ques-
tões relativas à qualidade de vida.

Figura 1 
Percentual dos atributos considerados na pesquisa

a partir dos resultados, foi calculado o percentual de adesão ao pedá-
gio urbano. a adesão consiste na probabilidade de um dado cenário 
ocorrer, dados os resultados da pesquisa de preferência declarada. 
Para tal cálculo é utilizado o modelo Logit Multinomial e os resultados, 
em percentuais, estão apresentados na tabela 2. dentre os cenários, 
merecem destaques o cenário 1, em que se prevê melhoria no con-
gestionamento, no transporte público e no meio ambiente, sem a 
tarifação, com 31% de escolha. isto evidencia que a população cre-
dita ao estado a garantia do direito de ir e vir, conforme previsto em 
Constituição Federal. em contrapartida, o cenário que prevê a melho-
ria no congestionamento, no transporte público e no meio ambiente, 
com tarifação teve 22% de adesão. isto pode ser compreendido 
como o anseio da população por soluções de mobilidade urbana que 
reduzam os congestionamentos e melhorem a qualidade de vida.

outra análise importante é o custo-benefício do pedágio urbano no 
contexto dos resultados obtidos. isto é, qual é o valor que a popu-
lação estaria disposta a pagar para a melhoria do atributo analisado. 
Para tal cálculo utiliza-se o coeficiente do atributo para o qual se 
deseja calcular o custo-benefício, dividido pelo coeficiente do atri-
buto que represente o valor monetário, no caso a tarifa, que, por sua 
vez, também foi dividido pela renda média mensal da região analisa-
da, em módulo.
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Tabela 2 
Cenários analisados e o percentual de adesão ao pedágio urbano em 
Belo Horizonte

Cenário Descrição do cenário Percentual de 
adesão ao 

pedágio urbano

1 redução do congestionamento, melhoria do transporte 
público e da emissão de poluentes e sem tarifação

31%

2 redução do congestionamento, melhoria do transporte 
público e com tarifação

22%

3 redução do congestionamento e emissão de poluentes 14%

4 redução do congestionamento, da emissão de poluentes e 
tarifação

10%

5 Melhoria no transporte público e na emissão de poluentes 5%

6 Melhoria no congestionamento e no transporte público 4%

7 Melhoria no transporte público, na emissão de poluentes e 
tarifação

3%

8 Melhoria no congestionamento, transporte público e tarifação 3%

9 Melhoria na emissão de poluentes 2%

10 Melhoria no congestionamento 2%

11 Melhoria na emissão de poluentes e tarifação 2%

12 Melhoria no congestionamento e tarifação 1%

13 Melhoria no transporte 1%

14 Melhoria no transporte e tarifação 0%

15 Situação atual 0%

16 Tarifação 0%

neste estudo, adotou-se a renda média mensal de r$ 1.929,00 (ibge, 
2011) para a cidade de belo Horizonte e os resultados, apresentados 
na tabela 3, indicam que a população está disposta a pagar até r$ 
41,08/mês para a redução do congestionamento, r$ 17,93/mês para a 
melhoria do transporte público e r$ 44,74 para a redução da emissão 
de poluentes. este fato vai de encontro à atual situação da cidade que 
enfrenta congestionamentos em vários horários dos dias, nos principais 
corredores de transporte, além da falta de frequência e disponibilidade 
de algumas linhas que estão sempre lotadas nos períodos de pico.

Tabela 3 
Predisposição à melhoria da mobilidade urbana

Atributo Valor monetário (R$/mês)

Congestionamento r$ 41,08

Transporte público r$ 17,93

emissão de poluentes r$ 44,74
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

analisando os dias atuais, sabe-se que a cidade de belo Horizonte 
não é a única a enfrentar problemas relacionados ao congestionamen-
to e à péssima qualidade do transporte público. nas perspectivas 
futuras, o que se tem como expectativa é o contínuo crescimento 
populacional para os próximos anos nas grandes cidades e, conse-
quentemente, o aumento da frota de veículos, gerando ainda mais 
congestionamento, e o trânsito tornando-se cada vez mais caótico, 
caso não sejam implantadas medidas reguladoras para redução dos 
congestionamentos.

através da pesquisa de preferência declarada, os resultados obtidos 
nesse trabalho indicaram que o pedágio urbano é observado pela 
população de belo Horizonte como uma solução para os problemas de 
mobilidade, visto que o percentual de adesão para o cenário de redu-
ção dos congestionamentos, melhoria do transporte público e redução 
da emissão de poluentes (com ou sem pagamento de tarifa) é de 53%. 
É importante ressaltar que tal medida não é única para a promoção da 
mobilidade urbana, contudo, muitas vezes ela é adotada pela falta de 
recursos financeiros para investimento em infraestrutura de transporte.
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AN P

1. MotivACión DEL trABAjo y PrinCiPALES MEnSAjES

A fin de responder a las carencias detectadas en la disponibilidad de 
información de calidad, confiable y actualizada en el sector del trans-
porte y la movilidad en la región, cAF ha puesto en marcha un Obser-
vatorio de movilidad Urbana (OmU) para América Latina. Uno de sus 
objetivos es analizar la calidad de la movilidad en ciudades de la regi-
ón, para lo cual ha establecido una línea de trabajo específica cuyo 
primer resultado es el Estudio de la Percepción de la calidad de la 
movilidad en ciudades de Latinoamérica. Desarrollo metodológico (el 
"Estudio") el que, a modo de síntesis, presentamos.

El “Estudio” desarrolla una metodología que permite abordar la per-
cepción de la calidad de la movilidad desde la perspectiva de los 
usuarios y la población en general. con el objetivo de la puesta a 
prueba, la misma ha sido aplicada, a modo de caso piloto, sobre la 
región metropolitana de Buenos Aires (rmBA) lo que ha permitido 
extraer importantes enseñanzas de orden práctico, útiles al momento 
de su aplicación en otras áreas metropolitanas de Latinoamérica.

Los principales mensajes que surgieron son:
•	 Los indicadores de percepción de la calidad de la movilidad cons-

tituyen una base sólida para que autoridades y operadores ajusten 
sus políticas, regulaciones y prioridades en los programas de inver-
sión a los fines de impactar positivamente en la calidad de vida de 
la población y en la sostenibilidad de la movilidad urbana.

•	 Estos indicadores son complementarios de los indicadores de cali-
dad desde la perspectiva de la oferta (la “calidad objetiva”) los que 
son relevantes para la organización y control de las operaciones de 
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transporte público y base sobre los que se asientan los primeros, 
en tanto expresión y reflejo.

•	 La calidad percibida puede medirse – y de hecho se hace en 
numerosas ciudades – en forma rigurosa y sistemática, y sus resul-
tados permiten realizar un análisis diacrónico (historia) y sincrónico 
(aquí y ahora) en cada ciudad en si misma, así como comparar a 
las diferentes ciudades desde la perspectiva de las percepciones 
que los propios usuarios poseen de la movilidad en sus ciudades.

2. LA CALiDAD DE SErviCio: CLAvE DEL trAnSPortE PúBLiCo

El “Estudio” entiende a la calidad como un conjunto de propiedades sub-
jetivamente jerarquizadas inherentes a un objeto que le confieren capaci-
dad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas y a la percepción 
de la misma, como el ajuste entre las expectativas previas a la recepción 
de la prestación con la prestación efectivamente recibida. Es, en este 
sentido, que la metodología desarrollada apunta a medir el desempeño 
del servicio tal como lo aprecian los usuarios y la población en general.

3. UnA MEtoDoLoGíA PArA MEDir LA CALiDAD PErCiBiDA

tomando como base las buenas prácticas existentes, la metodología, que 
ha sido concebida para ser aplicada a cualquier área urbana, entiende que 
múltiples determinaciones condicionan la percepción de la calidad.

consiste en seis etapas

cuyas principales tareas son:

Etapa 1. Establecimiento de las definiciones básicas en tanto múlti-
ples determinaciones
 El territorio: área geográfica que abarcará el análisis.
 El sistema de transporte: los modos de transporte público y/o pri-

vados de pasajeros a ser considerados.
 La combinación del territorio con el sistema de transporte que 

deviene en organización espacial del área y los servicios, como por 
ejemplo, coronas y corredores, etc.

 La población y su organización según niveles socio-económicos y 
grupos etarios.

 Definiciones Análisis Análisis Resultados Prioridades IQP
 básicas cualitativo cuantitativo
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Etapa 2. Realización del análisis cualitativo
 realización de entrevistas a informantes calificados y grupos focales.
 identificación de los atributos clave del servicio.
 Desarrollo y puesta a prueba de las presunciones de trabajo.

Etapa 3. Realización del análisis cuantitativo
 Definición del tamaño y segmentación de las muestras para las 

encuestas domiciliaria (ED) y de interceptación (Ei), estadísticamen-
te representativas del universo, aceptando un error de hasta el 
2,5% y un nivel de confianza para expandir los resultados, del 95%.

 trabajo de campo: relevamiento de las ED y Ei.
 Generación de las bases de datos con los resultados de las 

encuestas.
 Generación de tablas.

Etapa 4. Obtención de resultados
 Procesamiento de la información de acuerdo a principales tabula-

dos pre definidos según las variables principales.
 Análisis y explicación de los resultados contextuales.
 Elaboración de nuevos tabulados a la luz de los resultados.
 Procesamiento y análisis de la valoración global y según dimensiones.

Etapa 5. Elaboración de la tabla de intervención estratégica (TIE)
 Ordenamiento de los atributos según su importancia y nivel de 

satisfacción.
 Elaboración de la tiE para el sistema de transporte público.
 Elaboración de la tiE para cada uno los modos de transporte público.

Etapa 6. Elaboración del índice de calidad percibida (IQP)
 Elaboración del iQP para el sistema de transporte público.
 Elaboración del iQP para cada uno los modos de transporte público.

4. Un CASo PiLoto: LA rMBA

como se dijera, la metodología propuesta fue aplicada en la rmBA, a 
los fines de verificar su funcionamiento y ajustar el diseño metodoló-
gico. En este caso piloto, se evaluaron sólo los modos públicos colec-
tivos de transporte.

Etapa 1. Definiciones básicas: El territorio, el sistema de 
transporte y la población

La rmBA constituye uno de los centros urbanos más extendidos de 
América Latina y de más baja densidad poblacional. A los efectos del 
estudio se ha considerado el area que comprende la ciudad de Buenos 
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Aires (cABA) y 27 partidos1 de la provincia de Buenos Aires, que suman 
4.580 km2 y albergan una población de 13,4 millones de habitantes. Se 
ha segmentado la región en tres coronas de población – anillos concén-
tricos alrededor del área central – que coincide con la cABA, cuya den-
sidad de población va decreciendo a medida que se alejan, y en siete 
corredores de transporte: seis de ellos son vectores dirigidos desde el 
área central hacia distintos cuadrantes (exceptuando el este y el noreste, 
donde la región limita con el río de la Plata), y el séptimo comprende los 
flujos dentro de la cABA. Estas definiciones, consistentes con las que han 
utilizado estudios recientes (intrUPUBA, 2009), permiten comparar resul-
tados y utilizar esas fuentes para expandir las muestras de las encuestas.

En la rmBA se generan 10,6 millones de viajes en transporte público que 
comprende varios modos. El más relevante, según el número de pasajeros 
transportados, es el autotransporte (colectivos, APP),2 que incluye rutas de 
jurisdicción nacional, provincial y municipal y un servicio tipo Brt. En con-
junto transportan diariamente 8,2 millones de pasajeros. El sistema ferro-
viario de superficie (suburbano), organizado en siete líneas, transporta 1,4 
millón y el subterráneo – metro de Buenos Aires – comprende seis líneas y 
un servicio de tranvías (denominado Premetro), transporta 1,2 millón. Final-
mente, la región cuenta con el servicio de las “combis”3 que han tenido un 
desarrollo considerable para atender la demanda de viajes entre áreas 
suburbanas y el centro de la cABA y por cuyas características no se tienen 
más que aproximaciones a su capacidad de transporte.

Previo al inicio de las etapas de análisis, se establecieron definiciones 
respecto a como agrupar los niveles socioeconómicos de la población 
y la estructura de edades. respecto al primer tema, se adoptó el 
nomenclador denominado nSE desarrollado por la Asociación Argen-
tina de marketing, un índice estandarizado de amplia utilización en el 
país que establece siete segmentos basado en el nivel educacional 
del principal sostén del hogar y su nivel ocupacional.4 respecto a los 
grupos etarios se adoptaron cinco segmentos según hitos en la histo-
ria del transporte, a partir de los 17 años de edad.

Etapa 2. Análisis cualitativo

Los grupos focales (GF) y las entrevistas con informantes calificados 
permitieron explorar e identificar los factores del transporte público 

1.  Los partidos son las unidades territoriales de la Provincia de Buenos Aires.
2.  Se denominan colectivos a los buses estándar, que generalmente tienen 12 metros y capacidad para 

50 pasajeros.
3.  Sistema de transporte, formal e informal, realizado generalmente por vehículos tipo “van” con una 

capacidad inferior a 14 pasajeros.
4.  El NSE fue elaborado en forma conjunta por la Asociación Argentina de Marketing y la Cámara de 

Control de Medición de Audiencia de ese país y consensuada académicamente.
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que resultan más relevantes para los usuarios. Se identificaron 17 
atributos, que se agruparon en cuatro dimensiones: servicio; personal; 
estaciones y paradas; y vehículos. Los atributos considerados en los 
GF confirmaron los supuestos originales, y coinciden con los que nor-
malmente se contemplan en trabajos de este tipo.

Los atributos del servicio de transporte público

Servicio Personal

rapidez (llega pronto a destino) Prudencia en la conducción

costo (resulta asequible) Presencia (aseo, uniforme etc.)

confort (exceso de pasajeros) Estaciones y paradas

Seguridad personal (no robos) Higiene

Seguridad (no ocurren accidentes) comodidad

confiabilidad (horario previsto) información al usuario (señales)

Frecuencia (pasa seguido) La compra del pasaje

información sobre incidentes, demoras,  
desvíos etc.

Vehículos

comodidad (asientos, iluminación etc)

información al usuario al interior

Accesibilidad a y desde los coches

Etapa 3. Análisis cuantitativo

El trabajo de campo consistió en dos encuestas, una de tipo domici-
liaria (ED) en domicilio e independientemente del transporte público 
que utilicen y otra de interceptación (Ei), en el momento del abordaje 
al transporte público.

La ED fue realizada desde mediados de octubre a mediados de 
diciembre de 2011; se llevaron a cabo 1.879 encuestas efectivas 
sobre una muestra teórica de 2.000. La muestra fue de tipo probabi-
lística, estratificada y en tres etapas de selección: los radios censales, 
las viviendas y los individuos mayores de edad (17 años, que es la 
edad en que pueden obtener licencia de conducir); desagregada en 
corredores y coronas, con cuotas de sexo, edad y condición de acti-
vidad. Se aceptaron como respondentes del bloque “calidad” sólo a 
usuarios habituales de modos públicos (UHmP). El tamaño de diseño 
fue establecido considerando un error e = 2,5% y un nivel de confian-
za del 95%, (corresponde a un z = 1,96 y un α =  5%), lo que arroja 
un n = 1.600 personas, que fue superado al implementarla, con un p 
= q que maximiza el tamaño de la muestra requerida.

La EI fue realizada desde el 31 de octubre al 12 de diciembre de 2011, 
en días hábiles y en horarios repartidos a lo largo de la jornada. Estuvo 

134 04 Susana Arcusin e Claudia Guerrero.indd   51 06/08/2013   16:08:47



revista dos transportes Públicos - AntP - Ano 35 - 2013 - 2º quadrimestre

52

dirigida a pasajeros de transporte público urbano, en día de semana, de 
17 años y más. La muestra adoptada fue de tipo aleatorio, en centros 
de transbordo y estaciones de subte y tren, dimensionada en 2.270 
casos. Para la distribución de las encuestas por modo de transporte 
(APP, tren y subte) se utilizó el criterio de afijación desproporcional al 
tamaño del estrato. Se aceptaron como respondentes del bloque “cali-
dad” a todos los usuarios, fueran o no habituales (UHmP y U no HmP).

La realización de los dos tipos de encuesta fue imprescindible para 
evaluar en detalle la calidad percibida, para cada modo de transporte 
público y sus componentes (jurisdicción del servicio en el caso del 
APP y línea en los servicios guiados).

Etapa 4. resultados, la percepción de la calidad y su contexto

La ED se propuso recabar información que permitiera contextualizar la 
condición y situación en las cuales se encuentran inmersos los usuarios 
más allá de la calificación que le otorgaran a su transporte público. Así 
es que los resultados, tal como se grafican, permitieron conocer

que los UHmP de la rmBA se encuentran insatisfechos con su transporte 
público y afirman que las autoridades hacen poco o nada para revertir esa 
situación. Sólo una pequeña proporción guarda algún tipo de esperanza de 
que el mismo mejore. La mayoría se ha manifestado como usuarios cauti-
vos no sólo porque el sistema no les ofrece alternativa alguna de viaje sino 
que, por su situación y condición, no tienen otra opción y el viajar como lo 
hacen les resulta económico, a pesar de sentirse estresados, mal humora-
dos o agotados. cuando tuvieron que calificar mediante nota espontánea 
a su sistema, lo aprobaron calificándolo como “bueno” (6,58).

también pudimos conocer que el viajar en transporte público en la 
rmBA con el propósito de desplazarse al menos tres veces por 
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semana, principalmente, en cumplimiento de las obligaciones deri-
vadas del trabajo y/o estudio, parecería haberse consolidado en una 
experiencia cotidiana que no contribuye a mejorar la calidad de vida 
de la población. El transporte público tiene la virtud de ser asequible, 
relativamente rápido en llegar a destino (siempre y cuando se haya 
logrado abordar el modo a utilizar: “que llegue y que se pueda 
entrar”) y con una demanda de incremento de los servicios por parte 
de los usuarios:

Etapa 5. Elaboración de la tabla de intervención estratégica (tiE)

Las tiEs construidas sitúan los atributos del transporte público entre 
dos vectores: la valoración “y” (calificación) y la importancia “x” 
(peso relativo). Se constituyen cuatro áreas a partir de la fijación de 
un estándar de calidad (la media de valoración y de importancia). 
Este ejercicio puede realizarse en forma general y por modo, y sobre 
la base de los resultados de ambas encuestas, es decir de UHmP y 
de U no HmP. El Area B indica mínima satisfacción y necesidad de 
intervención inmediata.

134 04 Susana Arcusin e Claudia Guerrero.indd   53 06/08/2013   16:08:49



revista dos transportes Públicos - AntP - Ano 35 - 2013 - 2º quadrimestre

54

Según los resultados obtenidos a través de las tiEs del Sistema, los 
servicios de transporte público se prestan “tarde, mal y nunca”: cua-
tro atributos de la dimensión “Servicios”: “frecuencia (pasa segui-
do)”, “confort (por exceso de pasajeros)”, “seguridad personal (no 
hay robos)” y “confiablidad (pasa de acuerdo al horario previsto)” 
requieren de una intervención inmediata desde la perspectiva del 
usuario. Es decir, demandan un sistema de transporte previsible que 
les garantice la posibilidad de planificar la jornada “Sabés cuando 
salís pero nunca cuando llegas”; con la certeza de arribar a destino 
con todas las pertenencias existentes previas al abordar un modo y 
sin hacinamiento “Vos no entrás, te entran” que es lo que facilita 
precisamente la tarea de “los amigos de lo ajeno”. Las tiEs resultan 
congruentes con las respuestas obtenidas cuando se indagó sobre 
las medidas que contribuirían a mejorar el transporte. A modo de 
ejemplo incluiremos las tiEs obtenidas para el tren.

Los resultados indican que viajar en este modo se ha transformado en 
una verdadera aventura de alto riesgo: es peligroso tanto a nivel per-
sonal como a nivel de accidentes; incómodo por hacinamiento e 
imprevisible (el cumplimiento del horario es un atributo distintivo y 
prácticamente exclusivo de este modo).

Los encuestados en los andenes han incorporado otra característica 
a estos viajes: los coches son incómodos y se encuentran en mal 
estado de conservación. Quizás esta diferencia con los respondentes 
en domicilio se deba a que es un dato “fresco” en la memoria: acaba 
de viajar incómodo o así lo prevé/imagina por las colas de ascenso o 
por la demora de la formación en arribar a la plataforma etc.

Es de destacar que los únicos usuarios que alertaron sobre la necesi-
dad de intervenir en temas vinculados a la seguridad fueron los usua-
rios ferroviarios. tan sólo dos meses después de finalizadas las encues-
tas, una formación del ferrocarril Sarmiento, en la estación terminal Once, 
protagonizaba una de las peores tragedias ferroviarias ocurridas en la 
región con un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos.
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Etapa 6. indice de calidad percibida (iQP)

El índice iQP considerado refleja la media de las valoraciones que se 
le da a cada uno de los atributos del servicio, ponderada por la impor-
tancia que se le otorga al atributo.

Los resultados presentan el iQP general, que arroja valores de 5,61 
para la ED y 6,11 para la Ei. La ED permite la valoración por modo de 
transporte, otorgando el valor más alto a los subterráneos y el más 
bajo a los ferrocarriles. La Ei permite un detalle mayor, ya que desa-
grega los resultados por jurisdicción en el caso del autotransporte y 
por línea en los ferrocarriles y subterráneos e incorpora el servicio de 
combis y el Brt (metrobus) así como la valoración de los U no HmP.

La percepción global de la calidad (como una nota general espontá-
nea) es superior a la que resulta de valorar y ponderar los atributos (el 
iQP) tanto en la ED como en la Ei. Ello seguramente obedece a que 
los atributos a los que los usuarios otorgan la mayor importancia tie-
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nen una baja calificación. también es probable que los usuarios sean 
más críticos al momento de racionalizar la respuesta.

La calidad, según modos, es percibida en forma diferenciada (Ei). El 
tren aparece como el peor servicio, aunque con una gran varianza 
entre las líneas: la línea Urquiza tiene el valor más alto de todo el sis-
tema de transporte público (7,98) y la línea Sarmiento, protagonista 
de la tragedia, el más bajo (4,36).

5. EL PotEnCiAL DE rEPLiCAr EL EjErCiCio y CoMPArAr 
rESULtADoS

La aplicación de la metodología en la rmBA puso en evidencia su utili-
dad. Los resultados, que permitieron identificar la percepción de la 
calidad de distintos componentes del transporte público así como des-
cubrir aquellos atributos que los usuarios consideran como los más 
importantes y de los que tienen una percepción negativa, son invalora-
bles al momento de definir las agendas de políticas públicas ya que 
alertan sobre los aspectos que requieren de una urgente intervención.

La aplicación de la misma metodología en una misma área urbana a 
lo largo del tiempo (por ejemplo, cada uno o dos años) es una herra-
mienta especialmente útil, ya que permitiría el monitoreo de la percep-
ción así como la medición del impacto de las políticas implementadas 
sobre el transporte.

Desde nuestra perspectiva, el análisis sincrónico y diacrónico de los 
indicadores subjetivos (las tiEs, los iQPs, etc.) conjuntamente con los 
indicadores objetivos de la calidad (puntualidad, frecuencia, instala-
ciones fijas, flota, kilómetros recorridos, tarifa, etc.) constituye un salto 
cualitativo en el desarrollo del conocimiento sobre el sector tanto a 
nivel académico como a nivel de la gestión, operación e intervención.

Las tiEs y los iQPs permitirán obtener una clara fotografía de las prio-
ridades en los sistemas de transporte en cada ciudad y se podrá com-
parar e incluso ranquear a los diversos sistemas de transporte urbano 
según los niveles de satisfacción que generan a sus respectivos usua-
rios en tanto aproximación a la calidad de vida del conjunto social más 
vasto, en un paradigma de movilidad sostenible y sustentable.
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Segurança de TrânSiTo

AN P

no cenário mundial, e não diferente no Brasil, as consequências 
sociais e econômicas provocadas pelo trânsito sinalizam que vivemos 
uma verdadeira calamidade pública em saúde quando nos referimos 
ao número de vítimas de acidentes fatais e não fatais e suas conse-
quências sociais.

Segundo dados da organização Mundial de Saúde (oMS) aproxima-
damente 1.200.000 pessoas morrem ao ano vítimas de acidente de 
trânsito. no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, no ano de 2010, 
este número chegou oficialmente a 40.610 mortos em rodovias, estra-
das, avenidas e ruas e quase 500.000 feridos.

o governo do estado do rio de Janeiro, diante de tal calamidade, 
criou, em 19 de março de 2009, uma política pública de governo 
denominada operação Lei Seca, criada com único e específico obje-
tivo: preservar a vida humana.

OperAçãO Lei SecA rJ – experiênciA fLuMinenSe

o governo fluminense reúne, em um mesmo projeto (que se transfor-
mou em programa de governo), três órgãos da estrutura do estado – 
Secretaria de estado de governo (Segov), Polícia Militar do estado do 
rio de Janeiro (PMerJ) e departamento estadual de Trânsito (detran-
rJ) – que juntos, sob a gestão da Segov, integram forças e ações 
coordenadas para realizar a operação Lei Seca voltadas para a pre-
venção e combate à mistura de álcool e direção por parte de condu-
tores de veículos do estado fluminense.

os integrantes da operação Lei Seca têm suas ações bem definidas 
e complementares e contam com o apoio e participação de outros 
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órgãos colaboradores especificamente nos locais aonde as ações são 
realizadas: agentes de trânsito dos municípios, Polícia Civil rJ, Policia 
rodoviária Federal, Companhia de engenharia de Tráfego (CeT-rio) e 
Secretaria Municipal de Transporte (SMTr), estas últimas na capital 
fluminense.

a operação Lei Seca (oLS) possui 250 agentes, distribuídos em 14 
equipes operacionais, sendo cinco equipes de educação e nove de 
fiscalização. a oLS atua em todo o estado, predominantemente na 
região metropolitana que detém 75% da frota do estado (dena-
tran/2011) e, por consequência, também a grande maioria do número 
de acidentes e vítimas.

Figura 1 
Operação Lei Seca - RJ

Fonte: Secretaria de estado de Governo do Rio de Janeiro.

1ª pilar: educação, prevenção ou conscientização

os 50 agentes que trabalham neste pilar têm perfil especial: são na 
quase totalidade vítimas do trânsito. eles realizam diariamente (domin-
go a domingo) ações de prevenção levando a mensagem dos perigos 
da mistura álcool e direção a motoristas, passageiros e pedestres.

Semanalmente, são realizadas 37 ações de prevenção no estado do 
rio de Janeiro. os agentes “cadeirantes” (nome carinhoso como são 
conhecidos pela população) realizam seus trabalhos em bares, 
shows, eventos, festas, boates, escolas, universidades, empresas e 
nas próprias ações de fiscalização. o alcance deste trabalho atinge 
diretamente 100.0001 pessoas/mês em média.

dentro do pilar de educação, a operação Lei Seca foi inserida no mundo 
digital. atualmente, possui site oficial (www.operacaoleisecarj.rj.gov.br) e 
está incluída nas redes sociais (facebook.com/opleisecarj e twitter.com/
opleisecarj), com conteúdo interativo, explicativo e elucidativo para 
sociedade. É possível conhecer, participar, opinar e colaborar com a 
campanha nas redes para que mais vidas sejam salvas.

1. Dados do relatório da coordenação de conscientização e educação da OLS.
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2º pilar: fiscalização

a fiscalização é um pilar de igual importância para esta ação que visa 
retirar das ruas os motoristas que ainda insistem em dirigir sob a influên-
cia de álcool. desde o início das ações, foram realizadas 6.0042 blo-
queios de trânsito ou blitz como são conhecidas no rio de Janeiro.

o caráter permanente das ações (domingo a domingo) tem funda-
mental importância na mudança do comportamento e hábitos da 
sociedade fluminense. Semanalmente, são realizadas 47 ações de 
fiscalização no estado. a definição dos pontos de bloqueio se faz por 
planejamento de locais aonde a estatística sinaliza incidência de aci-
dentes de trânsito e ainda aqueles que são rotas de frequentadores 
de locais de grande consumo de bebidas alcoólicas.

a meta esperada de cada ação de fiscalização é que, ao final da 
mesma, 180 veículos sejam fiscalizados em seis horas de trabalho, o 
que perfaz ao final do mês uma média de 30.000 motoristas fiscaliza-
dos. importante destacar que a operação Lei Seca é uma operação 
de fiscalização de trânsito, ou seja, não está direcionada apenas a 
verificar a ingestão de álcool por parte do condutor, mas também 
outras irregularidades que podem ser constatadas nas estradas, ave-
nidas e ruas do estado.

nas ações de fiscalização, pode-se verificar a integração direta dos 
três órgãos que compõem a operação Lei Seca (agentes da Segov, 
policiais militares e agentes do detran). as ações desenvolvidas são 
complementares e se integram de forma a agilizar o processo de fis-
calização, bem como garantir a total transparência de todas as fases 
do processo para todos os atores envolvidos. a qualidade do serviço 
prestado no atendimento ao cidadão também é uma preocupação 
constante dos agentes. Todos esses fatores contribuíram para que a 
operação Lei Seca conquistasse credibilidade junto à sociedade. em 
pesquisa realizada junto a universidade Federal do rio de Janeiro 
(uFrJ), destaca-se que 91,7% dos entrevistados acreditam que a 
operação Lei Seca/rJ contribui para a Segurança Pública nos locais 
onde as ações são realizadas e que 90% sinalizaram que foram bem 
atendidos pelos agentes da operação.

OperAçãO Lei SecA rJ - reSuLtAdOS e iMpActOS

A fiscalização

a ação de fiscalização apresenta como resultado, desde o seu início até a 
madrugada de 7 de novembro de 2012, ou seja, após três anos, sete 
meses e 18 dias de ações ininterruptas, os números apresentados abaixo:

2. Dados do relatório das equipes de fiscalização da OLS.
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Tabela 1 
Ações de fiscalização Operação Lei Seca RJ – mar/2009 a nov/2012

Nº de operações realizadas (blitz) 6.004

Veículos abordados 942.119 100%

Veículos multados 179.278 19%

Veículos rebocados 38.407 4,1%

Habilitações apreendidas 77.390 8,2%

recusas de testes 72.350 7,7%

inf. adm. – 6.164 (0,11 a 0,29 mg/l) 6.164 0,7%

inf. criminal (acima de 0,29 mg/l) 2.332 0,2%

Casos de alcoolemia 80.846 8,6%

Fonte: Secretaria de Governo RJ – novembro 2012.

os 6.004 bloqueios de trânsito ao logo do período foram responsáveis 
pela abordagem direta de quase um milhão de motoristas (942.119). 
destes, 91,4% (861.273) realizaram o teste do etilômetro e obtiveram 
resultado negativo, ou seja, a maioria absoluta dos motoristas tem 
adotado posturas conscientes sobre a combinação bebida e direção.

Consequentemente, apenas 8,6% dos motoristas fiscalizados (80.846) 
dirigiam sob a influência do álcool. resultado muito positivo quando 
comparado ao primeiro mês de ações da operação Lei Seca, que 
registrou média de 19,3% de motoristas flagrados dirigindo sob a 
influência de álcool.3 Pode-se ainda destacar que, se mais de 80.000 
motoristas estavam dirigindo sob efeito de álcool e foram retirados 
das ruas pelo estado, o poder público garantiu que estes motoristas 
chegassem vivos e saudáveis em seus destinos, bem como que 
outros cidadãos não fossem vitimados.

as ações de fiscalização ainda cumpriram e cumprem seu papel de 
guardiães da segurança do trânsito. Foram aplicadas 179.278 multas 
e foram retirados das ruas 38.407 veículos (4,1%) que não possuíam 
condições de segurança para circular na vias do estado, resultados 
pequenos diante do número tão grandioso de veículos fiscalizados.

indiretamente, o número de pessoas abordadas durante as ações de 
fiscalização também é significativo: ele é aferido somando o número de 
pessoas transportadas dentro de cada veículo e ainda os veículos que 
não foram parados na fiscalização, uma vez que se torna impossível 
para o estado fiscalizar todos os veículos que circulam pelas ruas.

o número expressivo de pessoas abordadas direta e indiretamente 
nas ações de fiscalização tem provocado mudanças de comporta-

3. Dados do relatório das equipes de fiscalização da OLS.
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mento dos motoristas durante as blitz. a impunidade, muito comum 
em nosso país, começa a ser desmitificada, os agentes da oLS regis-
tram em seus relatórios que é cada vez mais comum a utilização do 
“amigo da vez” ou “motorista da rodada”, pessoas que foram escolhi-
das para levar o grupo transportado em segurança, bem como o 
aumento significativo de táxis e transporte público circulando nas vias 
nas madrugadas.

educação/prevenção

em relação ao foco da educação/prevenção apresentam-se os 
seguintes resultados obtidos nas ações da operação Lei Seca.

Tabela 2 
Ações de educação/prevenção Operação Lei Seca RJ – mar/2009 a 
nov/2012

Número de ações 4.895

abordados 3.328.965

Palestras realizadas 339

Certificados entregues 19.627

Fonte: Secretaria de Governo RJ – novembro 2012.

as 4.895 ações de educação realizadas pelos agentes “cadeirantes” 
da oLS foram direcionadas para chamar a atenção e sinalizar para 
população os perigos nocivos da mistura álcool e direção. Foram 
realizadas inúmeras ações em shows (rock in rio, carnaval de rua, de 
blocos e na Marquês de Sapucaí, exposições agropecuárias nos 
municípios do interior, reveillon em Copacabana, ações em bares, 
palestras em escolas, empresas, universidades...).

o alcance de pessoas abordadas diretamente pelas ações de preven-
ção supera em muito os números da fiscalização. Mensalmente, 
30.000 motoristas são abordados nos bloqueios e 100.000 pessoas 
recebem diretamente informações, adesivos, panfletos ou assistem 
palestras do programa de educação da oLS. assim, mais de 
3.000.000 de pessoas já tiveram contato com informações produzidas 
pela operação Lei Seca.4

nas 339 palestras realizadas, os agentes tiveram a oportunidade de 
conversar diretamente sobre suas experiências como vítimas do trân-
sito, sensibilizaram a plateia chamando a atenção com informações 
técnicas, funcionamento do etilômetro, curiosidades e dúvidas sobre 
a fiscalização, dados estatísticos da realidade do trânsito e pedem 
ajuda à sociedade para que a história passada por eles não continue 

4. Dados do relatório das equipes de fiscalização e educação da OLS.
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a ser reescrita diariamente nas ruas. Cada participante da palestra 
recebe ao final da mesma um certificado da operação Lei Seca, que 
já atingiu a marca de quase 20.000 pessoas.

as ações recém-criadas e colocadas em prática no mundo digital 
através do site e redes sociais já alcançam a marca de mais de 6.000 
seguidores na fan page do facebook e 2.000 seguidores no twitter.5

indiretamente, o número de pessoas atingidas pelas ações de educa-
ção é intangível. não temos como medir o número de pessoas que 
escutam um spot de rádio, assistem uma campanha publicitária na TV 
que tem como alvo a conscientização sobre a maléfica mistura álcool 
e direção, quantas pessoas visualizam diariamente um vagão de trem 
ou metrô que circula envelopado com a logomarca do operação Lei 
Seca, quantas pessoas copiam, se identificam e até reproduzem a 
logomarca da oLS que caiu na simpatia da sociedade fluminense.

redução no número de vítimas

Fruto do somatório de esforços das ações de educação e fiscalização da 
operação Lei Seca, o estado do rio de Janeiro acumula significativos 
resultados na redução do número de vítimas fatais e não fatais no trânsito.

após três anos e sete meses de ações ininterruptas, não se fazem 
mais frequente no noticiários dos jornais fluminense matérias que 
estampavam na primeira capa acidentes de trânsito emblemáticos 
com seus resultados imensuráveis para sociedade e para as famílias 
que eram vitimadas.

Figura 2 
Vítimas fatais de acidente de trânsito no estado do Rio de Janeiro,  
entre 21 e 6 horas

Fonte: ISP-RJ e Detran-RJ.

5. Dados do relatório das equipes de educação da OLS.
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no ano de 2008, apesar da Lei nº 11.705/2008 que alterou o CTB em 
seus artigos 165, 277 e 306 (conhecida como Lei Seca) entrar em vigor 
em junho do referido ano, ainda assim a taxa de mortos no estado a cada 
10.000 veículos emplacados no mesmo era de 2,81. a partir de março de 
2009, a operação Lei Seca passou a atuar nas ruas do estado e, já no 
primeiro ano, a redução da taxa de vítimas fatais foi de 23,13%. em 2010, 
a taxa foi reduzida em mais 14,81%. em 2011, estabilizou-se em 1,85, ou 
seja, uma redução real de 34,16% no número de óbitos no trânsito. 
destaca-se que a frota do rio de Janeiro em 2011 ultrapassou a marca 
de 5.000.000 (denatran/2011) de veículos, sem contar com inúmeros 
veículos que circulam no estado e não são emplacados aqui.

Figura 3 
Vítimas de acidente de trânsito no estado do Rio de Janeiro,  
entre 21 e 6 horas

Fonte: ISP-RJ e Detran-RJ.

no ano de 2008, a taxa de feridos a cada 10.000 veículos emplacados 
no estado, era de 29,78. a partir de março de 2009, a operação Lei 
Seca passou a atuar nas ruas do estado resultando na redução de 
13,50% na taxa de feridos, um resultado significativo. em 2010, a taxa 
foi reduzida em mais 16,89% e, em 2011, fechou em 20,68, ou seja, 
uma redução real de 30,55% no número de feridos no trânsito.

É preciso frisar que, por vezes, subjulgamos a estatística de feridos 
(vítimas não fatais). nesse sentido, é importante lembrar que 
engrossam estes números os mutilados do trânsito e as lesões 
irreversíveis, sequelas que causam prejuízos de ordem social, eco-
nômica e familiar nas vítimas. Todos os agentes “cadeirantes” da 
oLS se enquadram neste contexto. Para a estatística fria são ape-
nas um número, porém, na verdade, representam vidas que foram 
ceifadas parcialmente.

outros dados que comprovam a eficácia desta ação podem ser obti-
dos através do infográfico a seguir, publicado pelo jornal O Dia em 
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19/06/2010, que apresenta a redução no número de óbitos no trânsito 
no rJ segundo dados do datasus - Ministério da Saúde.

Figura 4 
Quadro de mortes no trânsito

Fonte: O Dia, 19/06/2010.

este infográfico é relativo a matéria publicada por ocasião da apresen-
tação de resultados do Ministério da Saúde em virtude da comemo-
ração dos dois anos da entrada em vigor da Lei nº 11.705/2008 em 
junho de 2010. o estado do rio de Janeiro destacou-se no cenário 
nacional com a redução oficial de 32% do número de vítimas fatais no 
trânsito, resultado extremamente significativo quando comparado à 
média nacional que foi de apenas 6,2%.

o segundo estado em redução é o espírito Santo (18,6%), com quase 
a metade da redução alcançada na sociedade fluminense. naquele 
momento, o estado do rio de Janeiro era o único que havia imple-
mentado uma política pública voltada para redução do número de 
acidentes.

observando o gráfico a seguir é possível identificar que a rede de 
saúde também tem percebido o impacto das ações da oLS sobre o 
número de vitimados no trânsito.

134 05 Marco Antonio Andrade Santos.indd   64 06/08/2013   16:09:19



65

operação Lei Seca: impactos na sociedade fluminense

Figura 5 
Redução de atendimentos a politraumatizados no trânsito da cidade do 
Rio de Janeiro - Hospital Municipal Lourenço Jorge - anos 2009 e 2010

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde da Capital, 2011.

o gráfico mostra informações oriunda da Secretaria Municipal de 
Saúde da capital fluminense, que aponta redução de 32% (3.800 
atendimentos em 2009 e 2.638 em 2010) no número de atendimentos 
a politraumatizados de trânsito no Hospital Municipal Lourenço Jorge. 
este é um hospital de referência localizado no bairro da Barra da Tiju-
ca que atende as vítimas oriundas da avenida das américas, via que 
corta os bairros da Barra e recreio dos Bandeirantes e importante via 
da cidade, conhecida por muito tempo como a “via da morte” devido 
a inúmeros acidentes que aconteciam todos os finais de semana na 
extensão da mesma.

a Secretaria indica ainda que, nos quatro hospitais de referência da 
capital (Salgado Filho, Souza aguiar, Lourenço Jorge e Miguel Couto), 
a redução no atendimento de politraumatizados em 2010 foi de 13% 
quando comparado ao ano anterior. os médicos atribuem o fato à 
realização das ações da operação Lei Seca nas ruas diariamente. 
importante registrar que no planejamento dos bloqueios semanais são 
realizadas de cinco a seis operações nos bairros da Barra da Tijuca e 
recreio dos Bandeirantes.6

Segurança pública

a tabela abaixo, fornecida pelo órgão gestor da operação Lei Seca, 
a Secretaria de governo, indica que a operação Lei Seca não só 
cumpre seu papel fiscalizando o trânsito e retirando motoristas que 
dirigem sob a influência de álcool das ruas, mas também contribui 
com a segurança pública nos locais onde as ações de fiscalização 
são realizadas.

6. Dados obtidos junto à coordenação de fiscalização da OLS.
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Tabela 3 
Contribuições de segurança pública pelas ações de fiscalização da 
Operação Lei Seca – mar/2009 a nov/2012

Ano Foragidos  
da justiça

Presos  
flagrante

Total  
presos

Armas  
apreendidas

Veículos  
recuperados

2009 4 9 13 5 2

2010 3 10 13 4 1

2011 2 13 15 0 4

2012 37 17 54 5 10

Fonte: Secretaria de Governo RJ – novembro 2012.

ao longo do período de março de 2009 a novembro de 2012, 46 fora-
gidos da justiça foram presos pelos agentes que fiscalizavam veículos 
e faziam consultas a cadastros de banco de dados sobre condutores; 
49 pessoas foram presas em flagrante por cometimento de outros 
crimes: posse e uso de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo, 
receptação de carros roubados, roubo e furto de veículos, sequestros, 
e outros; totalizando 95 presos, 14 armas foram apreendidas e 19 
carros roubados ou furtados foram recuperados. Trata-se da política 
pública agregando ao seu papel de fiscalização de trânsito uma 
importante contribuição à sociedade fluminense.

cOnSiderAçõeS finAiS

a política pública formulada e aplicada no estado do rio de Janeiro, 
denominada operação Lei Seca, cumpre importante papel social, 
familiar e econômico à sociedade fluminense.

esta ação reúne um conjunto de esforços do governo através de seus 
órgãos que visam atender efeito específico junto à sociedade: salvar 
vidas no trânsito.

a integração dos órgãos que a compõem (Secretaria de governo, 
Polícia Militar do estado do rio de Janeiro e departamento estadual 
de Trânsito) gerou a transparência necessária para o desenvolvimento 
das ações que, juntamente com o monitoramento direto pelo governo, 
possibilitaram a conquista de credibilidade junto à sociedade.

Como já foi exposto, a operação Lei Seca é alicerçada em dois pilares: 
educação e fiscalização; realiza ações diárias (domingo a domingo) no 
estado do rio de Janeiro, com a prioridade das ações ocorrendo na 
região metropolitana que detém aproximadamente 75% da frota do esta-
do que ultrapassa hoje a marca de 5.000.000 de veículos emplacados.

os 250 agentes que integram a oLS são selecionados e treinados para 
exercer junto a sociedade o papel de educar e conscientizar no trânsito 
e as ações são pautadas pela qualidade do atendimento ao cidadão.
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Sua estrutura, perenidade e transparência viabilizaram que resultados 
positivos fossem atingidos. o estado do rio de Janeiro é detentor da 
marca de 34,16% de redução do número de óbitos no trânsito no 
comparativo e evolução dos anos 2008, 2009, 2010 e 2011, no horário 
entre 21 horas e 6 horas, pico do número de acidentes que provocam 
a grande maioria de vítimas fatais no estado. o Ministério da Saúde 
corrobora sinalizando redução de 32% no número de óbitos no ano-
referência de 2009 no estado fluminense.

reflexo de todo esse empenho é constatado pelas constantes visitas 
recebidas em nosso estado de várias comitivas multidisciplinares dos 
outros entes da federação. estas visitas têm sido realizadas desde 2011 
com o objetivo de que seus componentes possam observar e dialogar 
com as práticas efetuadas pela oLS no rio de Janeiro e, dessa forma, 
poder construir também em seus estados ações positivas no trânsito.

o exemplo da oLS no rio de Janeiro já foi alvo do interesse de 15 estados 
brasileiros: rio grande do Sul, São Paulo, Minas gerais, goiás, Mato gros-
so, acre, Pará, alagoas, Pernambuco, Maranhão, rio grande do norte, 
espírito Santo, Piauí, rondônia e Paraíba. estes estados vieram, com suas 
comitivas, conhecer a realidade da operação no nosso estado. alguns 
estados, após este diálogo, já efetuam ações semelhantes em seu território 
e vêm conseguindo resultados positivos na mesma linha dos resultados 
obtidos pelas ações da oLS. isto ratifica a importância deste tipo de ação 
para a sociedade em geral, uma vez que apresenta resultados positivos tão 
significativos e expressivos direcionados ao bem coletivo.

as ações desenvolvidas e realizadas pela operação Lei Seca muito 
têm contribuído para o bem-estar da sociedade fluminense. Por 
serem contínuas e ininterruptas, fazem hoje parte do cenário do coti-
diano social do estado do rio de Janeiro.

Percebe-se que grandes esforços têm sido feitos e vêm causando gran-
de sucesso, mas muito ainda se tem a fazer para que se possa alcançar 
uma condição ideal de segurança no trânsito. nesse sentido, a colabo-
ração7 de toda a população é fundamental para o êxito desta missão.
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Politica de transPorte Urbano

AN P

INTRODUÇÃO

Uma breve visão do problema

os acidentes de trânsito representam a principal causa de mortalida-
de entre as crianças e adolescentes até 14 anos no brasil (brasil, 
2005a). nesse sentido, Jorge e Koizumi (2010) afirmam que os aciden-
tes de trânsito são responsáveis por 40% das mortes acidentais nesta 
faixa etária, sendo, na maioria dos casos, por atropelamentos. o 
Ministério da saúde (brasil, 2005a) e Faria e braga (1999) complemen-
tam esta afirmação dizendo que estes atropelamentos ocorrem, na 
maioria das vezes, no percurso casa-escola.

acredita-se que pelo menos 187.000 crianças de 0 a 12 anos foram vítimas 
de acidentes de trânsito e outras 8.029 morreram pela mesma causa no 
período de 2000 a 2007 no brasil (brasil, 2009). Para efeitos de compara-
ção com outros países, em um estudo envolvendo 84 países, o brasil 
encontrou-se na 26ª posição com respeito à mortalidade juvenil por aci-
dentes de trânsito e na 16ª posição na mortalidade geral (Waiselfisz, 2007).

o Ministério da integração nacional (brasil, 2002) já alertava a respei-
to da vulnerabilidade desse grupo etário quanto aos acidentes e 
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desastres demonstrando os subgrupos etários: de 3 a 8 meses; de 8 
meses a 4 anos; de 4 a 8 anos; de 8 a 15 anos e seus respectivos tipos 
de acidentes e desastres aos quais estão fadados. os acidentes de 
trânsito foram considerados importantes em todos os subgrupos etá-
rios citados exceto no subgrupo de 0 a 3 meses. com dados mais 
recentes, pode-se observar a importância dos acidentes de trânsito 
em todos os grupos etários, principalmente naqueles que compreen-
dem de 5 a 9 anos e de 10 a 14 anos (tabela 1).

Tabela 1 
Causas acidentais de mortalidade por faixa etária e ranking no Brasil em 2005

Faixa etária 1º lugar 2º lugar 3º lugar

Causa acidental Total Causa acidental Total Causa acidental Total

< de 1 ano sufocação 569 Passageiro de 
veículo

62 Queda 42

de 1 a 4 anos afogamento 495 atropelamento 195 Passageiro de 
veículo

120

de 5 a 9 anos afogamento 369 atropelamento 322 Passageiro de 
veículo

137

de 10 a 14 
anos

afogamento 464 atropelamento 303 Passageiro de 
veículo

175

Fonte: Datasus/Ministério da Saúde/2008 – Brasil.

além de uma violação do direito de ir e vir com segurança e do direito à 
vida, estas perdas impactam negativamente na expectativa de vida do 
brasileiro no que se refere ao indicador anos potenciais de vida perdidos 
(aPVP). somado a isso, tem-se a perda de qualidade de vida provocada 
pelas lesões permanentes e incapacitantes provocadas pelos acidentes de 
trânsito, tais como as lesões medulares, que ocasionam perda de produti-
vidade, alto custo com tratamento médico-hospitalar (Ministério da saúde, 
brasil, 2005a). Pelo menos 140 mil crianças de até 14 anos são hospitali-
zadas anualmente no país traduzindo-se em um gasto para a rede do 
sistema Único de saúde (sUs) de r$ 63 milhões (denatran, brasil, 2009).

Educação para o trânsito como estratégia para redução de acidentes

este cenário carece de medidas urgentes e bem coordenadas com o 
fim de proteger este grupo etário evitando, principalmente, a ocorrên-
cia de novos atropelamentos. Para isso, algumas medidas são men-
cionadas por Faria e braga (1999): engenharia de tráfego, fiscalização, 
paisagismo/urbanismo e a educação para o trânsito. esta última é 
apontada por Machado (2006) como a “grande alternativa para a 
mudança desta realidade”, tendo como meta a transformação do ser 
humano em cidadão. não basta, portanto, o ensino das regras de 
circulação vigentes, mas também a promoção de uma cultura de paz 
pautada sobre a ética, o respeito ao próximo, a cidadania, desenvol-
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vendo técnicas e habilidades para a convivência social (rozestraten, 
2004). assim educar para trânsito é:

... é educar para a cidadania, é provocar no aluno um impacto, que o 
leve a pensar, a tomar consciência da realidade que o espera fora da 
sala, nas ruas... (Machado, 2006).

a educação para o trânsito, no brasil, é um direito de todos garantido 
pela lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, o código de trânsito 
brasileiro. sua promoção deve ocorrer em todos os níveis de ensino 
através de um currículo interdisciplinar que aborde os diversos aspec-
tos da segurança no trânsito (código de trânsito brasileiro, brasil, 
2005b). o tema é tratado, atualmente, de forma transversal, diluído em 
diversas disciplinas, por atender os requisitos: abrangência nacional; 
ser possível o ensino-aprendizagem no ensino fundamental; e favorecer 
a compreensão da realidade e da participação social (souza, 2010), não 
havendo a necessidade de se inserir uma nova disciplina no currículo.

Machado (2006) alerta para o tipo de abordagem a ser utilizada. o 
tema deve ser tratado de maneira contínua e sistemática. a constru-
ção do conhecimento deve ser feita em conjunto, pelo professor e 
pelo aluno numa relação horizontal, possibilitando a troca de saberes 
e experiências (Machado, 2006).

O desenho e a percepção da criança e do adolescente

Percepção não é o retrato, a descrição exata do mundo exterior, mas sim 
um processo sensorial que sofre influência de aspectos pessoais como a 
personalidade e a emocionalidade (castro; rheinganz; Gonçalves, 2006). 
dessa forma, duas pessoas podem ter percepção distinta acerca de um 
mesmo objeto, pois certamente elas tiveram, ao longo de suas vidas, 
experiências e emoções bem distintas e consequentemente irão perceber 
características do referido objeto enfatizando diferentes formas de vê-lo.

nesse sentido, os autores castro; rheinganz; Gonçalves (2006) relatam 
existir diferentes percepções visuais as quais são influenciadas pelos 
aspectos da fisiologia ocular que se relacionam com acuidade visual, a 
percepção de cores e da escala. além disso, existe ainda a influência 
das variáveis relativas ao objeto que “dizem respeito às dimensões, as 
configurações (formato objeto), à familiaridade (conhecimento prévio do 
objeto), ao contraste de luminância (contraste entre o objeto e o fundo) 
e ao tempo de exposição” (castro; rheinganz; Gonçalves, 2006).

Para a execução deste trabalho considerou-se que perceber é conhe-
cer através dos sentidos. assim, a percepção aqui considerada foi o 
olhar da criança e do adolescente sobre o trânsito retratado pelos dese-
nhos por eles produzidos. nestes, eles puderam colocar sentimentos, 
sensações, anseios e experiências vividas relacionadas ao trânsito.
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Objetivo do estudo

como os acidentes de trânsito representam hoje um importante pro-
blema de saúde pública e que vitimam, principalmente, crianças e 
jovens menores de 20 anos, o objetivo deste estudo consiste em men-
surar a percepção dos elementos do trânsito por alunos do ensino 
fundamental através do uso de desenhos por eles produzidos na cida-
de de João Pessoa como forma de auxiliar as equipes de educação 
para o trânsito na definição de prioridades de atuação.

METODOLOGIA

o estudo é descritivo, pois objetiva identificar quais variáveis influen-
ciam a percepção dos elementos do trânsito. este tipo de estudo per-
mite que o pesquisador compreenda melhor o comportamento dos 
fatores que influenciam o fenômeno a ser estudado (oliveira, 2002) com 
abordagem quantitativa e qualitativa, pois as representações das per-
cepções através de desenhos das crianças e adolescentes respondem 
a questões muito particulares (vivência, convivência e experiências).

Coleta dos desenhos

a coleta dos desenhos foi feita pela equipe de educação para o trânsito 
(eePt) da superintendência de transportes e trânsito (sttrans) de João 
Pessoa-Pb através do projeto “como ver o trânsito através da escola”. 
este projeto foi concebido tendo por objetivo a redução do índice de 
acidentes de trânsito por bairro, contando com a colaboração direta e 
indireta dos atores que estão envolvidos nesse espaço, através da sua 
percepção diária de deslocamento de casa para a escola e vice-versa. 
através deste projeto, as escolas públicas e privadas foram contempla-
das com ações de educação para o trânsito que favoreceram o exercício 
de condutas mais humanas no trânsito, objetivando práticas cidadãs.

a visitação ocorreu em quatro escolas de bairros distintos na cidade 
de João Pessoa-Pb no ano de 2009, junto a alunos da 5º à 9º série. 
a eePt multidisciplinar era composta por: dois pedagogos, um psicó-
logos, um psicopedagogos e quatro técnicos em educação, todos 
com formação voltada para a temática do trânsito. Para a captação 
dos desenhos, a eePt seguia as seguintes etapas:
•	 ao entrar em contato com a escola, a eePt explicava como seria 

realizada a dinâmica. após autorização da escola a eePt era leva-
da às turmas participantes (5º à 9º série) daquela escola.

•	 na sala de aula, com os alunos sujeitos da pesquisa, a eePt iniciava 
um diálogo aberto, em círculo, abordando questões básicas de trân-
sito como: ruas, calçadas, veículos, semáforos, entre outros. tam-
bém se abordavam questões como: que conhecimento os alunos 
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tinham acerca dos órgãos de trânsito e suas competências, tudo isso 
de forma adequada à linguagem e entendimento de cada turma.

•	 em seguida, o material para confecção do desenho era distribuído 
pela eePt (folhas de papel em branco, lápis de cor e grafite). a 
eePt então solicitava que cada aluno fizesse o seu desenho con-
templando seu trajeto de casa para a escola tendo uma visão vol-
tada ao trânsito considerando o que ele achava de mais importante.

•	 concluída esta etapa, a eePt iniciava um processo de facilitação do 
compartilhamento do conteúdo do desenho. dessa forma, ainda em 
círculo, abria-se um espaço para quem quisesse comentar o que pro-
duziu, expondo seu trabalho aos demais participantes do grande grupo.

•	 na medida em que os estudantes comentavam seus desenhos, os 
educadores davam orientações sobre trânsito, dentro do contexto 
trazido pelos próprios alunos.

•	 ao fim do compartilhamento de ideias e experiências, a eePt 
encerrava a atividade promovendo uma reflexão sobre o que os 
estudantes tinham produzido e  sobre como eles, a partir daquele 
momento, poderiam utilizar esses conteúdos trabalhados em sala 
de aula para se deslocar com segurança.

•	 Para finalizar a dinâmica, a eePt distribuía material educativo com 
dicas de segurança referentes aos cuidados que se deve ter ao 
transitar pelas ruas e avenidas.

Análise dos desenhos

todos os desenhos foram então observados e, a partir do que foi 
encontrado, foram criados dois grupos de variáveis: as baseadas no 
que o aluno escreveu (variáveis não-gráficas) e as baseadas no que o 
aluno desenhou (variáveis gráficas).

do primeiro grupo de variáveis têm-se: sexo, série, nome da escola, 
administração (particular, municipal ou estadual). e do segundo têm-se: 
sinalização horizontal (sim/não), se sim, quantas e quais; sinalização 
vertical (sim/não), se sim, quantas e quais; veículos (sim/não), se sim, 
quantos; pedestres (sim/não), se sim, quantos; condutores (sim/não), se 
sim, quantos; construções (sim/não), se sim, quantas; vias (sim/não); 
redutor de velocidade (sim/não); semáforo (sim/não); o trânsito apre-
senta problemas (sim/não), se sim, qual problema foi colocado.

os problemas retratados pelos alunos foram categorizados em: polui-
ção, uso do celular, uso do álcool, discussão entre os condutores, 
congestionamento, acidente de trânsito sem vítima, acidente de trân-
sito com vítima, imprudência do pedestre e imprudência do condutor.

após esta fase, iniciou-se a tabulação dos dados. assim, cada dese-
nho foi observado e, baseando-se nessa observação, o banco de 
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dados foi sendo alimentado. em seguida, foi criada a variável percep-
ção como sendo dependente das variáveis do segundo grupo, cuja 
resposta era sim/não. Para cada resposta afirmativa foi atribuído um 
ponto sendo que o mínimo possível é 1 e o máximo 10.

este resultado foi categorizado em baixa percepção (1 a 3), média 
percepção (4 a 6) e alta percepção (7 a 10). Para isso utilizou-se da 
amplitude obtida a partir da diferença entre o maior e o menor valor 
da percepção dividida pelo número de classes (baixa, média e alta).

RESULTADOS

durante a visitação às escolas, percebeu-se que os estudantes já 
tinham algum conhecimento sobre os órgãos de trânsito, municipal e 
estadual, e, na oportunidade, puderam compreender melhor suas com-
petências. Quando questionados sobre o que conheciam de trânsito, 
as respostas eram diversas e geralmente ocorriam em forma de pala-
vras soltas, ou seja, mencionavam palavras como carros, motos, cami-
nhões, ônibus, pedestres, batidas (colisões), acidentes, mortes etc.

diante disso, o conceito de trânsito foi construído em conjunto com a 
eePt, condizente com as palavras trazidas pelos alunos, contextuali-
zando o que era destacado por eles. cada participante trazia consigo 
seu próprio conceito sobre o que seria trânsito e tal conhecimento 
refletia suas experiências vivenciadas diariamente nas ruas.

em relação aos desenhos, que serviriam como ponto de partida para 
conhecer a realidade dos estudantes enquanto transeuntes, a maioria 
retratou o deslocamento de casa para a escola, mostrando, principal-
mente, suas dificuldades como, por exemplo, atravessar a rua, passar 
por cruzamentos e lidar com a alta velocidade dos veículos. também 
foi possível observar que os desenhos mostravam relações de intera-
ção entre pedestres, condutores e agentes de trânsito, revelando o 
conhecimento de que o trânsito é um espaço de todos e que cada um 
tem seu papel, com direitos e deveres.

alguns alunos desenharam apenas elementos diretamente ligados ao trân-
sito (sinalização, via, automóveis, ônibus etc.), situações de desrespeito à 
faixa de pedestres, como pedestres atravessando fora dela, e ainda pedes-
tres e condutores convivendo com harmonia, uns atravessando e outros 
respeitando o direito de uma travessia segura. também contemplavam ele-
mentos da natureza, indicando assim que percebiam tais elementos como 
importantes e integrantes do trânsito. isso fica bastante evidenciado na fala 
de um dos alunos: “Quando não está fazendo sol, tem mais acidentes...”.

dessa forma, pôde-se desenvolver um diálogo sobre olhar o trânsito 
como um espaço de convivência social pautada no respeito mútuo, 
abolindo a ideia de ser um local de disputa, de luta entre os mais fortes 
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contra os mais fracos e despertando-os para uma postura segura no 
trânsito de maneira a minimizar a exposição aos fatores de risco.

Para isso, a eePt focou as formas de travessia para o pedestre, momento 
em que os alunos mencionaram a dificuldade para sua realização, já que 
os condutores não param na faixa para priorizar o pedestre. algo que tam-
bém foi salientado por eles tanto nas conversas quanto nos desenhos foi 
a necessidade de implantação de semáforos próximo às escolas.

Análise quantitativa dos desenhos
Foram coletados 144 desenhos; destes, três foram desconsiderados 
por não apresentarem pelo menos uma das variáveis não-gráficas 
(sexo, série, nome da escola e administração), restando 141 desenhos 
válidos, distribuídos por três séries: 58 (41%) desenhos da 5ª série, 58 
(41%) da 6ª série e 25 (18%) da 9ª série. das quatro escolas visitadas, 
duas eram particulares as quais apresentaram 12 (9%) desenhos, uma 
municipal com 63 (45%) desenhos e uma estadual com 66 (47%) 
desenhos. a escola que apresentou maior número de desenhos foi a 
e2 com 66 desenhos (47%) e a de menor número foi a e4 com quatro 
(3%). com relação ao gênero, o número de meninas mostrou-se um 
pouco superior (79/56%) ao número de meninos (62/44%).

os desenhos foram classificados em três níveis: baixa percepção 28 
(20%), alta percepção 29 (21%) e, a mais prevalente, a média percepção 
84 (60%). considerando que as crianças com baixa percepção necessi-
tam de maior atenção por estarem mais vulneráveis aos riscos do trânsi-
to, optou-se por analisar os grupos classificados como: baixa percepção 
versus média e alta percepção, conforme pode se observar na figura 1.
Figura 1 
Frequência das percepções identificadas nos desenhos elaborados por 
crianças do ensino fundamental em João Pessoa-PB, segundo o gênero, 
a série escolar, a escola e a administração escolar

Fonte: Elaboração própria.
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note-se que o gênero masculino apresenta maior frequência de baixa per-
cepção que o feminino (figura 1). dentre as escolas analisadas, a escola 1 
possui a maior frequência de baixa percepção contrapondo-se e à escola 
municipal que não apresentou desenho classificado como baixa percepção.

a leitura dos desenhos foi feita de maneira objetiva, ou seja, os ele-
mentos do trânsito que foram representados pela criança eram con-
tabilizados e, em seguida, classificados em baixa, média e alta per-
cepção. a partir das figuras 2 e 3, pôde-se compreender melhor esse 
processo de classificação.

na figura 2a, a criança desenhou apenas a sua escola, aparentemente 
com dois pavimentos e dentro dela as pessoas que a compõem. ou seja, 
esta criança percebeu construção e pessoas, mas não percebeu, no seu 
caminho de casa até a escola, os veículos, as sinalizações e as vias. Por 
isso, o desenho recebeu dois pontos (um ponto para cada elemento 
observado) e, dessa forma, foi classificado como baixa percepção.

na figura 2b, a criança desenhou uma construção e dois tipos de 
sinalização (semafórica e horizontal). observe-se que as pessoas, as 
vias e todas as interações não ocorrem nesse desenho. Por isso, o 
desenho recebeu três pontos e, dessa forma, foi classificado como 
baixa percepção.

Figura 2 
Desenhos classificados como baixa percepção

na figura 3 a criança desenhou um sistema complexo com os princi-
pais elementos do trânsito, tais como, os veículos, pedestre, vias, 
sinalização semafórica, sinalização horizontal, sinalização vertical e 
transporte público (ônibus). neste desenho, não foram ilustrados pro-
blemas, redutores de velocidade e construções. Por isso o desenho 
recebeu sete pontos e dessa forma foi classificado como alta percep-
ção (o aluno identificou sete dos dez elementos possíveis).

134 06 Rackynelly Soares Gilmara Branquinho Cesar Cavalcanti.indd   76 06/08/2013   16:09:36



77

Percepção de elementos do trânsito por alunos do ensino fundamental em ...

Figura 3 
Desenho classificado como alta percepção

dos 141 desenhos analisados, 54 (38,29%) continham pelo menos um 
tipo de problema vivenciado no trânsito. conforme se pode observar 
na figura 4, nove tipos de problemas foram encontrados nos dese-
nhos: poluição, uso do celular, uso do álcool, discussão entre os 
condutores, congestionamento, acidente de trânsito sem vítima, aci-
dente de trânsito com vítima, imprudência do pedestre e imprudência 
do condutor. o problema mais percebido foi a imprudência do condu-
tor (63%), seguido do acidente de trânsito com vítima (31%).

Figura 4 
Distribuição percentual agrupado por problemas do trânsito retratados 
nos desenhos pelas crianças e adolescentes

Fonte: Elaboração própria.

dentre os desenhos analisados, apenas sete classificados como baixa 
percepção representaram os problemas vivenciados no trânsito. os 
problemas por eles apresentados foram: imprudência do condutor 
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(6/86%) e acidente com vítima fatal (1/14%). acidente sem vítima 
(1/14%) e congestionamento (1/14%). Para demonstrar como os alunos 
veem os problemas do trânsito e como esses problemas foram catego-
rizados observem-se as figuras de 5, 6, 7a e 7b.

Figura 5 
Problemas no trânsito: uso do celular

Figura 6 
Problemas no trânsito: acidente com vítima fatal

Figura 7 
Problemas no trânsito: congestionamento
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

a atividade realizada nas escolas promoveu um espaço de debate, 
que contribuiu para o processo de ensino-aprendizagem. essa cons-
trução do conhecimento foi desenvolvida coletivamente, possibilitan-
do que a eePt conhecesse a realidade encontrada no trajeto dos 
alunos envolvidos neste estudo, tais como as dificuldades e obstácu-
los que enfrentam diariamente.

no diálogo aberto, em círculo, cada aluno trouxe para o grupo concei-
tos em forma de palavras sobre trânsito. cada conceito precisou ser 
articulado com os demais para se estabelecer uma melhor compreen-
são e ressignificação do trânsito. a eePt procurou contribuir para a 
autonomia dos alunos quanto à escolha dos locais de travessia e às 
formas mais seguras de se locomover no trânsito. isso não seria pos-
sível se o conhecimento que cada aluno possui não fosse respeitado 
e contemplado na dinâmica.

É importante ressaltar que a dinâmica incitou a verbalização dos alu-
nos sobre o que já conhecem e também sobre suas dúvidas, pois é 
relevante para eles serem ouvidos e compreendidos. esse processo 
promoveu a autonomia e contribuiu para elevar a autoestima individu-
al e grupal. assim, esses estudantes sentiram-se valorizados, o que 
proporcionou ouvir com atenção o que estava sendo dito pela eePt, 
possibilitando a interação e a troca de relatos de experiências.

a partir da análise dos desenhos, foi possível identificar maior preva-
lência da baixa percepção dos elementos do trânsito entre os alunos 
do sexo masculino de 5ª série, nas escolas particulares. dessa forma, 
diante da alta demanda de trabalho e da limitação de pessoal/recurso 
vivida pela eePt, esta poderá priorizar as suas ações de educação 
com base em escolas/turmas que possuam essas característica, por 
serem elas mais expostas aos riscos do trânsito.

com isso, este estudo mostrou ser viável a metodologia proposta de 
análise do desenho para mensurar a percepção da criança e do ado-
lescente com respeito aos elementos do trânsito. através dela, é 
possível diagnosticar grupos de risco na escola, ou na cidade, que 
carecem de maior atenção por parte das eePt.

além disso, pode-se afirmar que os elementos que estavam nos dese-
nhos foram compartilhados com todos (autor do desenho, educado-
res e demais alunos) como forma de enriquecer o conhecimento sobre 
trânsito, promovendo uma relação acerca do comportamento de cada 
um nos seus trajetos.

evidencia-se, entretanto, que o projeto “como ver o trânsito através 
da escola” deve ser de cunho contínuo, pois a educação para o 
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trânsito deseja sensibilizar os alunos, possibilitando-lhes uma visão 
mais realista das situações de risco no trânsito. apesar da metodo-
logia aqui proposta apontar para grupos prioritários de ação de 
educação, todos têm direito a educação de trânsito conforme diz o 
código de trânsito brasileiro. assim, as escolas e alunos classifica-
dos como de média e alta percepção também devem ter acesso e 
têm direito a essas ações.
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Tráfego de PedesTre

AN P

se trata de un estudio sobre el peatón y sobre la percepción que tie-
nen los estudiosos del tema, buscando las buenas condiciones para 
caminar a pie en las ciudades, siendo además esta manera la mas 
sostenible de desplazarse.

Mientras se tenga una contextualización apoyada en diferentes autores y 
textos no se va a profundizar mucho en la literatura ni en experiencias 
anteriores; será más bien una opinión del autor, basada en su experiencia 
laboral y sus impresiones personales respecto a las condiciones que 
puedan ser consideradas favorables o satisfactorias para el desarrollo de 
desplazamientos a pié en los espacios urbanos, afectado por las circuns-
tancias y considerando los requerimientos y las demandas actuales.

el objetivo, si bien no es tan novedoso, se trata de buscar desde un 
punto de vista práctico a aquellos proyectos que van a diseñar nuevas 
zonas urbanas (urbanizaciones, plazas, calles etc.), pero sin la preten-
sión de ser una guía o manual para dicho labor.

ContextualizaCión

el modelo urbanístico basado en el uso del automóvil favoreció 
mucho a la separación creando zonas urbanas convertidas en áreas 
con un sistema social y económico diferentes. Zonas que se mueven 
casi a niveles de subsistencia, que dependen eternamente del sector 
público, donde las oportunidades de mejorar, ya sea por medio de la 
organización interna o por la intervención externa, son mínimas. La 
degeneración de muchas de estas áreas es tan grave que de hecho 
se han convertido en “territorios separados” que permanecen al mar-
gen de nuestra vida social y económica.
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La búsqueda de una ciudad sostenible, deberá sin duda considerar la 
recuperación de la caminabilidad como un reto en la movilidad y en la 
accesibilidad. Caminando, nos encontramos con gente, con vecinos, 
con ciudadanos de otros lugares, no contaminamos el medioambien-
te y muchas veces, llegamos al destino más pronto que con el uso del 
coche privado e incluso con el uso del transporte publico.

La calle pierde su protagonismo como lugar de encuentro, de enfren-
tamiento, de espejo conjunto de uno mismo y de vida heterogénea en 
común. su significado como ágora se desvirtúa, se segregan sus 
usos, y la aparición del automóvil ha contribuido a la pérdida de todos 
aquellos contenidos que favorecían una vida en común, la calle ya no 
es un espacio colectivo, con su propia identidad; esa condición que le 
caracterizaba como plaza pública desaparece, y el vacío de poder 
resultante va a convertirse en el intento de las distintas fuerzas por 
apropiarse de él.

Ante la desintegración que están sufriendo los colectivos sociales más 
débiles en las ciudades y ante el recorte de libertad que están sufriendo 
muchas personas por tener un espacio no adaptado a sus necesida-
des, consideramos fundamental reconstruir la ciudad para el peatón.

el objetivo que mueve la reconstrucción del espacio cotidiano es res-
catar el derecho de todos los ciudadanos, desde el más pequeño al 
más mayor, hombre o mujer, de disfrutar de un espacio que cubra sus 
necesidades de actividad y sociabilidad. este derecho que parece tan 
evidente hoy en día, está claramente mancillado.

Algunos criterios que guían esta tarea:

Accesibilidad. entendida ésta como una organización del espacio 
que favorece el fácil acceso de todos los ciudadanos a otras perso-
nas, bienes o servicios. Que no hay que confundir con movilidad que 
conlleva únicamente la facilidad de movimiento. La movilidad de unos 
no puede comprometer la movilidad del resto, la prioridad que hoy en 
día se da a los modos motorizados debe cesar para permitir que la 
calle pueda ser utilizada por todos.

Autonomía. Un espacio que potencie la facultad de la persona para 
satisfacer las necesidades de actividad y relación social sin depender 
de otros. La autonomía está ligada al aspecto anterior, a la facilidad de 
acceso. es la ruptura de dependencias a partir de la creación de un 
espacio seguro y accesible para todos.

Sociabilidad. se reconoce la importancia del espacio como escenario 
activo de las relaciones sociales, ya que puede favorecerlas o por el 
contrario, obstruirlas, y por lo tanto, la organización espacial como 
instrumento para facilitar la necesidad de relación del ser humano.
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Habitabilidad. entendida la habitabilidad como un conjunto de condi-
ciones ambientales que hacen que un espacio sea saludable, seguro 
y agradable para el desarrollo de la vida.

Figura 1 
Espacio urbano adecuado

Plaza Olavide – Madrid: Accesible, autónoma, sociable y habitable. 
Elaboración propia.

eStuDioS PReCeDenteS

en 1961, el Ministerio británico del Transporte, encargaba a un comité 
de especialistas el estudio de los problemas planteados por el incre-
mento del uso del automóvil en la sociedad moderna y particularmen-
te sus incidencias sobre los diferentes tipos de aglomeración. A fina-
les de 1963, fue publicado el informe titulado Traffic in towns (el tráfico 
en las ciudades). esto trabajo que había dirigido por Colin Buchanan, 
un desconocido ingeniero urbanista, el Informe Buchanan, fue un best 
seller. su argumentación era sutil. según él, el urbanista debía esta-
blecer un conjunto de pautas fijas para el entorno urbano: sólo se 
podría absorber más tráfico si se emprenderían reconstrucciones 
masivas, y si la comunidad no quería hacerlo debía diminuirlo (6).

en el informe comenta:
La calle contra el peatón - La mayoría de los accidentes de peatones se 
producen en las calles de mayor comunicación que circunscriben el sector 
analizado o en sus cruces. el ruido de la circulación tiene efectos particu-
larmente molestos y se hace difícil conversar en oxford street. Y es tam-
bién en oxford street donde la visibilidad se ve más dificultada a causa de 
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los automóviles, que constituyen una ola interrumpida, en marcha o quieta, 
que impide ver quienes van de compras en el otro lado de la calle.

en el informe, se escribe:
se podría pensar en separar completamente a los peatones de los vehí-
culos y, desde esto punto de vista, se simplificaría, en una cierta manera, 
la cuestión. Aplicado a Bond street, que es una calle exclusivamente 
comercial, significaría cerrarla completamente al tráfico y dejarla para los 
peatones. esta seria una decisión clara y un punto de partida sólido para 
futuras medidas. es evidente que debería buscarse la desviación para los 
coches prescindiendo de las dificultades y de los costes de las mismas.

la caminabilidad (walkability)

Chris Bradshaw, en el año de 1992, en ottawa, consideró que los 
propietarios de inmuebles urbanos y los comerciantes sufrieron gran-
des aumentos en sus impuestos de la propiedad ya que estaban 
basados en valores del mercado. Muchos de los vecinos desafiaron 
estos impuestos con el argumento de que no necesariamente la capa-
cidad económica refleja la necesidad de pagar impuestos. otros argu-
mentaron que el promedio de las personas de sus barrios que se 
desplazan caminando es elevado y por consiguiente tiene menos 
necesidad por los niveles de infraestructuras municipales pagados y 
mantenidos por los impuestos de la propiedad.

Chris Bradshaw, entonces, reflexionó al respecto. Le había gustado siem-
pre la idea de ser capaz de medir esta calidad llamada walkability – cami-
nabilidad. Bradshaw le dio mucha importancia al poder medir la caminabi-
lidad a través de un sistema de la valuación o índice y de este modo poder 
ser usado en los impuestos de propiedad para calcular y ajustar los valores 
para los nuevos edificios, y para los impuestos de la propiedad. esto puede 
parecer en un principio injusto, pues se acerca mas bien al principio de 
“usuario-paga”, pero no se aplicaría al individuo o la casa, sino a la unidad 
básica de caminabilidad, los bloques urbanos, la manzana.

el índice también podría ser útil a compradores de vivienda que podrían 
usarlo para establecer idearios en materias como: ¿Hay seguridad en 
las calles? ¿es el servicio del tránsito bueno? ¿Cuantos coches podre-
mos tener en el barrio: un, dos, o incluso no tener automóvil?

se trata finalmente del uso de uno indicador como una agenda para 
la acción colectiva. desde que el índice se aplica a todo un barrio, la 
acción sería naturalmente colectiva. Los barrios podrían mejorar su 
evaluación transformando su forma física y sociabilidad, su rango de 
negocios, sus servicios locales, y los programas colectivos. se busca 
mejorar las condiciones de la comunidad desde los aspectos econó-
micos, sociales, y culturales.
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según Bradshaw, la buena caminabilidad tiene cuatro características 
básicas:
1.  un “buen caminar” – el ambiente artificial, físico: aceras niveladas, 

intersecciones pequeñas, calles estrechas, muchos contenedores 
de basura, iluminación buena, y una ausencia de obstrucciones;

2.  un rango lleno de destinos útiles, activos dentro de los recorridos 
a caminar: tiendas, servicios, empleo, oficinas profesionales, 
recreación, bibliotecas etc.;

3.  un ambiente natural que modera las condiciones del tiempo y arro-
pa al peatón del viento, lluvia, luz del sol, proporcionando confort 
al peatón. sin ruido excesivo, con aire limpio sin contaminar, sin 
suciedad ni manchas, y sin el ruido de tráfico motorizado;

4.  una cultura local social y diversa: el permanente contacto entre las 
personas, las condiciones sociales y el comercio local.

Miremos la “caminabilidad” como un indicador positivo, de estos que 
todos nosotros queremos - reemplazar polución, crimen, los accidentes 
de tráfico como indicadores de lo que nosotros no queremos - y así se 
vuelve un enfoque para la acción colectiva. Acción que recrea la comuni-
dad protegiendo sus locales. Nosotros no podremos salvar el mundo 
montando caballos blancos, heroicamente o por otra parte, reproducien-
do el mercado global. Hay que hacerlo localmente en nuestros entorno, 
donde nosotros conocemos y amamos, vivimos y trabajamos, camina-
mos y jugamos. ocurrirá dentro de la dinámica de la comunidad e inme-
diatamente producirá efectos útiles en nuestras propias acciones.1

evandro Cardoso dos santos,2 basandose en el método de calcúlo de 
Bradshaw, se ha adaptado desarrolando sus 10 puntos del indíce de 
caminabilidad:
1. Anchura de las aceras;
2. Calidad del pavimento de las aceras;
3.  Presencia de obstrucciones (mobiliario urbano, mal situado, árbo-

les, obras etc.);
4. Continuidad del suelo en las aceras;
5. Protección de los extremos del tiempo;
6. Mobiliário urbano (Contenedores, bancos, teléfonos etc.);
7. Iluminación pública;
8. el uso de la calle (algo de interese – locales, servicios públicos etc.);
9.  seguridad de las travesías (semáforos, cebras, agentes de movili-

dad etc.);
10. seguridad de la calle (policía, tráfico etc.).

1.  BRADSHAW, Chris. A rating system for neighbourhood walkability. In: 14TH INTERNATIONAL PEDES-
TRIAN CONFERENCE. Boulder, CO. Anais. Ottawa, Canadá, 1993.

2.  SANTOS, Evandro Cardoso dos. Calçadas seguras: responsabilidade de todos. In: 1º SEMINÁRIO 
PARANAENSE DE CALÇADAS. Curitiba, Brasil. Anais. 2003.
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Sobre el comportamiento del peatón

el comportamiento del individuo en el espacio público es definido por 
Lang (1987) como “la respuesta humana a los diferentes elementos 
del entorno espacial”. es decir, es interpretar la impresión percibida 
por un entorno espacial.3

¿Como camina un peatón?4

Los peatones caminan normalmente elevando una pierna adelante a 
la vez, equilibrándose sobe el pie de la otra pierna que queda sobre el 
suelo. el pie de la pierna en movimiento se eleva del suelo, pero poco, 
normalmente con la apariencia de haber deslizado. Así, se nota que 
cualquier irregularidad que presente el piso presente peligro y pueda 
implicar en un tropiezo o la caída del peatón.

Casi todos tenemos dos piernas y dos pies que los utilizamos para 
movernos. Algunos caminan con ayuda de bastón u otros dispositivos 
de apoyo, a causa de limitaciones permanentes o temporales. Algu-
nos tienen apenas una pierna y un pie y caminan con ayuda de mule-
tas y hay los que utilizan sillas de ruedas, además de los bebes que 
normalmente van en carritos tirados por sus padres.

Las edades de los peatones varían de 1 año hasta incluso más de 100 
años. Algunas características importantes de los peatones cambian 
conforme la edad. Algunas características propias de la edad de las 
personas y las condiciones de los pavimentos son importantes para 
definir el ritmo del desplazamiento siendo por tanto una cuestión 
apropiada la de considerar si los paseos deben ser o no supervisados.

Las aceras responden principalmente y prioritariamente a las personas 
que van caminando a pie. Pero no debe ser olvidado que sirven también 
como vías de comunicación para los vehículos motorizados entre las 
calzadas y las propiedades linderas por medio de los vados de acceso 
a los edificios. Así, en términos de resistencia y cualidad, deben las 
aceras, prioritariamente atender a las necesidades de los viandantes, 
pero al mismo tiempo deben soportar el paso de los vehículos motori-
zados para el acceso a las garajes y aparcamientos linderos.

ÁReaS PeatonaleS

Área estancial, constituida por aquellos espacios públicos libres de edifi-
cación, adyacentes a la red viaria, cuya función principal es facilitar la 
permanencia temporal de los peatones en las vías o zonas verdes públi-
cas, constituyendo elementos calificadores del espacio urbano por dotar 
al mismo de mayores oportunidades de relación e intercambio social.
3.  GIL LÓPEZ, Tomás. Influencia de la configuración del borde público – privado. Ci[ur]. Universidad 

Politécnica de Madrid, nº 52, 2007.

4. GOLD, Philip Anthony. Melhorando as condições de caminhada em calçadas. Nota técnica. 2003.
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Itinerarios peatonales principales, los conjuntos articulados de áreas 
estanciales dispuestos para unir entre si los puntos principales de 
atracción de paseos peatonales. Pueden coincidir con recorridos his-
tóricos o responder a motivos más lúdicos, como el de favorecer el 
acceso a zonas verdes o zonas peatonales.

Tipología de áreas estanciales

Los elementos del espacio peatonal que constituyen áreas estanciales son:
•	 Las aceras con anchura superior a ocho metros;
•	 Los bulevares con anchuras superiores a ocho metros;
•	 Las calles, sendas, plazas y otros espacios peatonales;
•	 Los ámbitos ajardinados;
•	 Las calles de prioridad peatonal.

Para un correcto diseño de los itinerarios peatonales, el Ayuntamiento 
de Madrid5 recomienda los siguientes critérios:

Figura 2 
Acondicionamiento de la calle

Calle peatonal: Protección a los extremes del sol “Preciados” – Madrid 
Elaboración propia.

•	 Proteger los itinerarios adecuadamente de las condiciones clima-
tológicas extremas;

•	 Adecuar su diseño y acondicionamiento a las funciones concretas 
que cumplan en cada tramo;

•	 dotarlos de variedad, mediante la alternancia de tramos lineales y 
ensanchamientos, evitando el uso de tramos rectos demasiado largos;

•	 darles la máxima continuidad posible en los puntos de encuentro 
con el viario rodado;

5. AYUNTAMIENTO DE MADRID. Instrucción para la vía pública. 2000.

134 07 Hector Gil Roberto Ghidini.indd   87 06/08/2013   16:57:56



revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 35 - 2013 - 2º quadrimestre

88

•	 favorecer mediante pendientes suaves su utilización por todo tipo 
de usuarios;

•	 darles una posición perimetral y de dominio visual cuando su tra-
zado discurra junto a amplios espacios libres públicos, para apro-
vechar la protección que suponen los edificios;

•	 dotarles de señas de identidad;
•	 Cuando atraviesen o conecten parques, espacios deportivos o de 

ocio, tratar de incorporar en su diseño carriles bici;
•	 diseñar las bandas destinadas al tránsito para un adecuado nivel 

de servicio, evitando densidades superiores a 0,5 peatones/m2 y 
suponiendo una velocidad media de circulación de 1 m/sg.

Definición de elementos peatonales

A este respecto se consideran “elementos peatonales”, aquellos 
espacios públicos libres de edificación que, por sus características y 
diseño, garantizan un confortable uso estancial y de tránsito peatonal 
y están expresamente reservados para ello.

Más concretamente, se han considerado “elementos peatonales”:

•	Las	calles	y	plazas	peatonales,	definidas	como	aquellos	elementos	
viarios reservados de forma permanente y en toda su sección al trán-
sito o la estancia peatonal, sin perjuicio de que en ellos se autorice el 
paso de los vehículos autorizados.

Figura 3 
Primera calle peatonalizada en Brasil – 1974

Calle peatonal: “Rua das Flores” – Curitiba
Elaboración propia.
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Uno de los principales puntos donde se ha desarrollado las calles y 
plazas peatonales ha sido en los cascos históricos en donde se per-
sigue el cierre al automóvil buscando de nuevo que la calle se trans-
forme en un elementos clave de la estructura peatonal del centro de 
la ciudad, son por tanto nuevas calles peatonales con un uso anterior 
de tráfico rodado.

será en los años 1990 cuando en españa comienza la auténtica trans-
formación de los centros en zonas para el peatón con una importante 
concentración de elementos peatonales desarrollándose normalmen-
te a través de proyectos puntuales limitados a ámbitos reducidos a 
una o varias calles o tramos de ella y sólo raramente mediante planes 
y proyectos de mayor alcance. el resultado es una alta concentración 
de estas áreas peatonales en un área pequeña en comparación con la 
superficie total de la ciudad.

Por otro lado se da el caso de la existencia de calles en las nuevas 
zonas urbanas proyectadas desde un principio como de uso exclu-
sivo peatonal encontrándose, por lo general, en los ensanches 
alejados del centro de la ciudad con el objetivo de servir a los veci-
nos del barrio.

Figura 4 
Pamplona: el 80% de las calles del casco antiguo son peatonales, y las 
áreas peatonales representan el 35% de la superfície del casco. Burgos: 
el 39% de las calles del casco antiguo son peatonales, y las áreas 
peatonales representan el 29% de la superfície del casco.

Casco antiguo de Pamplona Casco antiguo de Burgos

Elaboración propia.

•	Las aceras y bulevares de anchura superior a 8 metros, acondicio-
nadas para el tránsito o la estancia peatonal. Aunque con anchuras 
inferiores estas plataformas pueden ser utilizadas por los peatones, 
se estima que únicamente a partir de un cierto umbral pueden con-
siderarse como elementos específicamente diseñados para el uso 
peatonal.
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Figura 5 
Acondicionamiento para peatones

Bulevar – Paseo de Recoletos – Arbolado – zonas estanciales – Madrid 
Elaboración propia.

•	Los soportales y pasajes peatonales de uso público, son elemen-
tos urbanos que tienen una importante tradición histórica.

el principal objetivo de los soportales es climático protegiendo a los pea-
tones del calor y de la radiación solar en verano y en invierno preserva del 
frío, viento, lluvia y nieve. Por otro lado los soportales tienen una función 
urbana muy cercana a los viandantes convirtiéndose en un espacio 
donde se desarrolla parte de la vida de la ciudad siendo un lugar donde 
se extienden multitud de actividades, desde dar un paseo a la estancia. 
También tiene una importante función en aquellas edificaciones con loca-
les comerciales en planta baja de modo que se convierte el espacio de 
los soportales como una continuación en el exterior del local comercial.

se trata por tanto de un elemento urbano de gran utilidad en las ciudades 
promoviendo los desplazamientos peatonales a cubierto y el uso peatonal.

Figura 6 
Uso consagrado desde hace mucho

Soportales en Cortemaggiore (siglo XIX) – Piacenza – Italia
Elaboración propia.
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Figura 7 
El traslado de las vías de tren en 1945 favoreció el crecimiento hacia el 
sur; sus construcciones son de los años 60, 70 y 80

Soportales en Av. de la Gran Vía Rey Juan Carlos I de Logroño 
Elaboración propia.

•	Los paseos o ejes peatonales, en general destinados al ocio y el recreo 
de los ciudadanos, que no se ubican sobre elementos viarios y que, nor-
malmente discurren paralelos a elementos naturales (costa, ríos, cambios 
topográficos), o construidos (vías pecuarias, caminos rurales, murallas etc.) 
o han ocupado su lugar (ferrocarriles etc.). Ejes nuevos, radiales u orbitales 
como consecuencia de los proyectos de las últimas décadas en donde se 
busca el equilibrio entre los peatones y los coches. Ejes remodelados, 
suele darse el caso en que las nuevas vías construidas en las periferias de 
las ciudades han hecho que se disminuya el tráfico en las vías de interior 
por lo que se han remodelado generando un nuevo eje peatonal.

Figura 8 
El doble eje peatonal de la Ría de Bilbao: el borde norte existente desde 
el s. XIX, el borde sur de reciente creación tras la retirada del puerto hacia 
el Abra y las renovadas áreas de la margen derecha formando parte del 
proyecto “Bilbao Ría 2000”. Burgos: paseos peatonales en ambas 
márgenes de sus ríos, que articulan el conjunto urbano, el eje del 
Arlanzón, y el centro con las nuevas áreas del este, el Vena

Paseos peatonales paralelos al río 
Elaboración propia.

Figura 9 
El soterramineto de las vías de tren en Córdoba liberó un espacio de 42 
hectáreas de terreno creando el eje peatonal

Nuevas áreas peatonales – Paseo de Córdona – Córdoba 
Elaboración propia.
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•	Las pasarelas peatonales son elementos de paso que se ha utiliza-
do fundamentalmente para salvar el espacio intermedio que queda 
entre dos puntos distantes entre si, y dar así continuidad a la red pea-
tonal normalmente salvando determinados elementos naturales (ríos, 
vaguadas) o construidos (infraestructuras etc.). su uso tradicional ha 
sido bastante extendido y construido mas bien como un elemento de 
ingeniería en donde se ocupaban mas de la función de salvar un espa-
cio, que de su forma y diseño. recientemente se está explotando mas 
esta segunda característica, se levantan pasarelas en donde el dise-
ño, la forma, y la arquitectura son los puntos principales.

Figura 10 
Pamplona: Pasarela Labrit se construye en 2010 sobre la bajada de Labrit 
dando continuidad al paseo peatonal hacia el casco histórico. Bilbao: 
Pasarela Zubizuri, sobre la ría del Nervión, primera obra en 1997 y la 
segunda en 2006, une el Campo de Volantín con Uribitarte

Pasarelas peatonais – Diseño atrativo 
Elaboración propia.

en este apartado podemos también destacar los elementos singulares 
de la ciudad que se han transformado en nuevas pasarelas peatonales 
como es el caso de los puentes históricos. Tradicionalmente siempre 
fueron usados como únicos puntos de acceso a la ciudad y según la 
época usados por distintos medios de locomoción hasta llegar al auto-
móvil adaptando el puente al tráfico rodado. La tendencia en la actua-
lidad es devolver y adaptar de nuevo los puentes al peatón de modo 
que son nuevos elementos de paso que conservan la esencia história 
de su origen.

Los elementos mecánicos, construidos, en general, para facilitar a 
los peatones la superación de diferencias de cota significativas, 
que sin ellas constituyen uno de los obstáculos que más disuaden 
los desplazamientos a pie y que, en los últimos años, están adqui-
riendo cierto protagonismo en las ciudades con topografía movida. 
se trata de las escaleras y rampas mecánicas, los ascensores, los 
funiculares etc.
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Figura 11 
Burgos: El puente de Santa María fue el único acceso a Burgos en la Edad 
Media. Es peatonal desde el año 2006. León: El Puente de San Marcos 
construido en el siglo XVIII. Su peatonalización se llevó a cabo en 1998

Puentes históricos convertidos en pasarelas peatonales 
Elaboración propia.

•	Escaleras y rampas mecánicas. otro de los elementos urbanos que 
está extendiendo su uso para el transporte de personas en los últimos 
años son las escaleras y las rampas mecánicas, que si bien ambas 
salvan pendientes las escaleras mecánicas son usadas para una 
mayor inclinación y las rampas para pendientes mas moderadas. Por 
lo general son construidas en varios tramos de modo que cada tramo 
funciona de manera independiente y por tanto puede existir varias 
paradas a lo largo del recorrido.

•	Ascensores urbanos. el objetivo fundamental de estos ascensores 
urbanos es salvar las diferencias de cota que pueden existir entre 
dos puntos próximos de la ciudad eliminando la barreras arquitectó-
nicas que tradicionalmente han marcado las ciudades, mejorando 
así la accesibilidad a estos puntos conflictivos generalmente sepa-
rados por una fuerte diferencia de altura. Los ascensores urbanos 
también son usados para salvar aquellas vías transversales fuerte-
mente marcadas como son las vías de tren, carreteras y otros luga-
res difíciles de traspasar. si bien en un principio el perfil del usuario 
se podría acotar en las personas mayores, los ascensores urbanos 
son utilizados por todo tipo de gente ya que reducen considerable-
mente las distancias y sobre todo facilitan la comunicación entre 
ambos puntos distantes.

•	Funicular urbano. el funicular urbano tiene la misma función que el 
ascensor urbano, es decir transportar a gente conectando dos puntos 
que están a diferente altura, caracterizándose por realizar este movi-
miento de forma inclinado y no en vertical como el caso de los ascen-
sores urbanos.
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Figura 12 
San Sebastián: Rampas mecánicas en Intxaurrondo para subir la cuesta 
pronunciada de la Calle Lizardi mejorando la accesibilidad del barrio, construidas 
en mayo de 2011. Coimbra: Ascensor Urbano Mercado – Cidade Alta. Bilbao: 
funicular Zurbarán mejora el acceso al barrio dando servicio a 12.000 vecinos, 
fue construido en junio de 2010. Salva un desnivel de 27 metros de altura

Rampa mecánica (San Sebastian) – Ascensor (Coimbra) – Funicular (Bilbao) 
Elaboración propia.

También se han incluido entre los elementos peatonales:

•	Los espacios libres, parques y zonas verdes públicas accesibles a 
los peatones, en la medida en que constituyen espacios cerrados al 
automóvil y reservados a los peatones que, a menudo proporcionan 
itinerarios útiles a los viandantes, además de cumplir funciones rela-
cionadas con el ocio, el deporte o la relación social.

Figura 13 
Zonas verdes públicas inseridas en el contexto urbano. Ocio y 
comunicación entre barrios de la ciudad

Parque Barigui (Curitiba) y Parque del Buen Retiro (Madrid) 
Elaboración propia.

el “shopping”... arcades and undergrounds

el shopping como un fenómeno o conducta, más allá de una reduc-
ción al análisis de tipologías de los distintos espacios del comercio, y 
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ahondando en lo enraizado de esta conducta en la sociedad humana. 
Tanto que son sus propias leyes las que están dictando la configura-
ción (o gran parte de dicha configuración) de muchos de los espacios 
de la ciudad.6

define tres elementos que han sido clave para posibilitar el desarro-
llo del shopping hasta llegar a los niveles de influencia actuales: el 
aire acondicionado, la escalera mecánica y la reinterpretación de la 
naturaleza.

se puede incluso añadir, que asociado a todo esto un pavimento regu-
lar y de buenas condiciones favorece a la comodidad de discurrir por 
su interior para todo tipo de gentes pequeños y mayores.

Figura 14 
Representación de la naturaleza, continuidad entre las diferentes plantas 
y la climatización del ambiente interior

“Shopping” en Londres – Escaleras mecánicas, salas de estar, luz natural...

“Shopping” en Milton Kenyes – Exterior e interior se confunden... 
Elaboración propia.

Igual que a los shoppings las “arcadas” o galerías que los anteceden 
como espacio comercial en algo que no es propiamente una calle, 
pero que comunica a dos calles paralelas en la mayor cantidad de 
los casos.

6. De la lectura del libro de ALVIRA, Ricardo. Mutaciones. Rem Koolhaas.
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También se pueden mencionar casos de los undergrounds en diferen-
tes ciudades que por algún motivo (normalmente en climas muy fríos) 
proveen una red de galerías subterráneas que conecta los puntos 
principales.

La naturaleza es nuevamente reinterpretada y en estos casos existen 
las escaleras mecánicas, el aire acondicionado y la calefacción.

Figura 15 
Recorrido urbano protegido de las intemperies y accesible a servicios, 
edificios, estaciones de transporte publico etc.

“Arcadas” – Bond Street (Londres) y Chuo-Dori Ave. – Underground (Tokyo) 
Elaboracion propia.

señalamos entre tanto, lo que nos dice Paulhans Peters7 que la idea del 
shopping apenas “facilita el consumo, pero no favorece a la ciudad y no 
tiene nada que ver con la ciudad para peatones, mientras son zonas 
concebidas para el consumo, donde no hay opinión pública ni conflictos” 
y “que las zonas peatonales recientes están cada vez más alejándose del 
consumo y de las diversiones, buscando si cotidianeidad y normalidad.”

DeManDaS uRBanaS aCtualeS

según otros estudios realizados,8 a través del análisis de 57 calles 
peatonales en 13 ciudades españolas durante el mes de abril de 2004, 
se pudo concluir que los requisitos para cumplir con las actuales 
demandas urbanas a una zona peatonal para que pueda considerarse 
“impecable” son:
•	 Espacio suficiente para que la gente camine cómoda y tranquila-

mente;
•	 Un buen equipamiento, adecuadamente ubicado y correctamente 

mantenido, de elementos esenciales del mobiliario urbano, como 
papeleras, bancos, farolas y fuentes de agua potable;

7. PETERS, Paulhas (ed.). La ciudad peatonal. Barcelona: Gustavo Gilli, 1979.

8. Revista Consumer, mayo 2004.
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•	 Un pavimento de calidad y bien conservado;
•	 árboles, jardineras y flores en número suficiente y bien cuidados;
•	 Alguna obra de arte (escultura o similar) u otros elementos orna-

mentales;
•	 Adecuada señalización de la zona peatonal, que informe a los 

automovilistas de que la circulación está restringida. Mapas para 
ubicarse en la ciudad;

•	 Ausencia de elementos que impliquen obstáculo o riesgo para 
los viandantes: coches a velocidad excesiva, escaleras sin baran-
dillas, baldosas o adoquines rotos o levantados, firme resbaladizo, 
con agujeros o charcos de agua, objetos que entrañan peligro, 
papeleras con bordes oxidados o rotos etc.;

•	 Ausencia de barreras arquitectónicas para usuarios discapaci-
tados;

•	 Control eficiente del acceso de vehículos no autorizados a las 
zonas peatonales mediante vallas, bolardos, pivotes, jardineras 
etc. y vigilancia policial;

•	 Horarios de carga y descarga limitados;
•	 Control exhaustivo de que estos horarios se respetan;
•	 Normativa específica para zonas peatonales, con sanciones para 

los infractores.

laS aCeRaS

Además de las zonas peatonales en el conjunto de las ciudades, 
debemos analizar en particular, para dar sentido práctico a nuestro 
estudio, las aceras. Al final son las aceras por donde caminamos dia-
riamente para ir o volver de casa al trabajo, a las compras etc. y las 
mismas componen la gran red de circulación y primer punto de con-
tacto urbano del peatón.

Algunos conceptos y criterios generales de su diseño y materiales 
merecen la pena por lo tanto ser considerados.

en la sección transversal de la acera de una calle se distinguen dos 
zonas: de servidumbre y de paso (gehl, 1996 y Hernández, 1995).

La banda de servidumbre, suele ser la banda más próxima a la edifi-
cación, con anchura aproximada de un metro donde se desarrollan las 
funciones del borde público – privado, ya que facilita la parada de 
peatones sin molestar a los demás.

La banda de paso ocupa el resto de la acera y está destinada, normalmen-
te, a la circulación peatonal. su dimensión variará en función del tráfico 
peatonal de la vía, con un mínimo de 80 centímetros (Neufert, 1988).
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Figura 16 
Seccion transversal de una acera, sus dimensiones y funciones

Layout: zona de servidumbre, zona de circulación y zona de amortiguación 
Fuente: GIL LÓPEZ, Tomás. Influencia de la configuración del borde público – privado. Ci[ur] 52. Uni-
versidad Politécnica de Madrid, 2007.

A estos elementos se pode añadir la banda de amortiguación que suele 
ser la inmediatamente contigua a la vía de trafico rodado y donde esta 
ubicado preferentemente el mobiliario urbano. Tiene una anchura que 
pode variar hasta 1,50 m, pero en muchas calles esta parte inexiste, 
quedando solamente los dos elementos anteriormente citados.

Figura 17 
Acera con las zonas definidas – situación real

Zona de servidumbre, zona de circulación y zona de amortiguación - Tokio 
Elaboración propia.
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Cualidades físicas de las aceras

La cualidad de las aceras para los peatones pode ser definida y 
medida básicamente en términos de tres factores: fluidez, confort y 
seguridad.

Una acera con fluidez presenta anchura y espacio libre compatible 
con los flujos de peatones que consiguen caminar con velocidad 
constante. respecto a este punto, existe el concepto técnico de “nivel 
de servicio” según sus demandas de peatones y confort.

Una acera confortable presenta un suelo liso, pero antiderrapante aun 
cuando mojado. Llano y casi horizontal, con una declividad transver-
sal de unos 2% para asegurar la drenaje de las aguas pluviales. No 
tener discontinuidades, escalones, agujeros etc.

No tener obstáculos en la zona de circulación que obliguen sus 
desviaciones o bien que puedan causar algún tipo de accidente a 
los viandantes.

Una acera segura no ofrece a los peatones ningún tipo e peligro de 
resbalar o caerse.

Figura 18 
Comparativo de situaciones buena y mala para las aceras según factores 
determinantes de la cualidad de las mismas

Buena y mala situación: anchura de la acera; anchura de la zona de separación; pavimento de la acera; 
inclinación; pendientes moderadas; obstáculos a lo largo de la vía; iluminación; drenaje; mobiliário 
urbano – izquierda Calle General Ricardos – Madrid y derecha Rua Pedro Pizzatto - Curitiba 
Elaboración propia.

Por tanto se ha de considerar a las aceras como el principal elemento 
peatonal asociado a los edificios, que se desarrollan en la ciudad 
teniendo en cuenta la red de circulación rodada. Una correcta red de 
aceras será el primer punto de partida de una ciudad peatonal para su 
posterior conexión en el resto de la trama urbana.
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ConCluSioneS

es inútil decidir si ha de clasificarse a Zenobia, entre las ciudades feli-
ces, o entre las infelices. No tiene sentido dividir las ciudades en estas 
dos especies, sino en otras dos: las que a través de los años, y las 
mutaciones, siguen dando su forma a los deseos, y aquellas en las que 
los deseos, o bien logran borrar la ciudad, o son borrados por ella.9

se pode observar que existe claramente, a parte de las cuestiones 
relacionadas con las características físicas deseables para que los 
recorridos peatonales sean fluidos, confortables y seguros, otros fac-
tores que dependen directamente de la actuación del diseño y de la 
utilización de materiales y técnicas ejecutivas apropiadas y correctas.

La imagen de una ciudad pode ser a las veces traducida por la imagen 
el conjunto de sus calles, plazas, parques etc. y no de unos puntos 
aislados de la misma.

en cualquier caso, la propuesta del estudio de analizar la cualidad de 
las zonas peatonales, tiene en cuenta la cuestión de la accesibilidad, 
de la autonomía, de la sociabilidad y de la habitabilidad.

Figura 19 
Ciudades nórdicas y las zonas de uso peatonal

Zonas peatonales y calles peatonales – Copenhague y Malmo 
Elaboración propia.

el objetivo que mueve la reconstrucción del espacio cotidiano es resca-
tar el derecho de todos los ciudadanos, desde el más pequeño al más 
mayor, hombre o mujer, de las ciudades ricas o pobres, de disfrutar de 
un espacio que cubra sus necesidades de actividad y sociabilidad.

La búsqueda por una ciudad sostenible deberá sin duda considerar la recu-
peración de la caminabilidad como un reto en la movilidad y en la accesibi-
lidad, pues caminando, nos encontramos con los vecinos y con las gentes 
de otros sitios, no contaminamos el medioambiente y muchas veces, llega-
mos al destino antes que con cualquier otro medio de transporte.

9. CALVINO, Italo. Las ciudades invisibles.
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el estudio deja en abierto el debate sobre el tema. Como se ha pro-
puesto, se trata de una visión personal, asociada a una selección de 
trabajos abordados por otros autores. esta propuesta tiene como 
objetivo seguir avanzando en el sentido de mejorar el diseño, las nor-
mas y las condiciones de las áreas peatonales.
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Revista dos transportes Públicos - antP 

Orientação para os autores de artigos

A Revista dos Transportes Públicos está aberta à publicação de 
artigos sobre transportes públicos e trânsito, nas diversas áreas 
listadas abaixo:

-  temas transversais: planejamento e gestão urbana; gestão da 
qualidade; marketing; desenvolvimento tecnológico; meio ambiente; 
transporte não motorizado; história e memória;

-  transporte público: gestão / políticas de transporte público; economia 
do transporte público; planejamento e concepção de sistemas; 
implantação e operação do serviço de transporte público;

-  trânsito: restrição de acesso e circulação de veículos; circulação 
urbana da carga; programas e políticas de segurança no trânsito; 
operação de trânsito.

o autor deve indicar qual o tema e o subtema a que seu artigo deve 
ser relacionado. o artigo deve ter, no máximo, 25 laudas digitadas 
(20 linhas com 70 toques cada uma), acompanhado de um resumo 
de seu conteúdo, em no máximo cinco linhas de 70 toques. As 
ilustrações e gráficos já estão contabilizados neste tamanho.
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PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA

AN P

A promoção do desenvolvimento sustentável representa um dos maiores 
desafios deste século para todas as nações. O transporte urbano e suas 
implicações têm ampliado esse desafio nas últimas décadas exigindo 
alterações nos padrões atuais de mobilidade. Em diferentes escalas e 
níveis de complexidade, a gestão da mobilidade urbana representa um 
potencial para produzir ações e reflexos em direção a novos modelos de 
desenvolvimento. Entre as novas concepções, destaca-se a proposta do 
desenvolvimento sustentável que consiste na compatibilização de três 
dimensões: social, econômica e ambiental. Cada dimensão envolve um 
sistema complexo de objetivos e interesses diferenciados e por vezes 
conflitantes. Contudo, a concepção de qualquer modelo de sustentabili-
dade deve refletir o equilíbrio entre suas dimensões.

Uma forma possível de compatibilizar as dimensões da sustentabilidade 
em nível urbano é através de uma boa gestão (Güell, 2006). No Brasil, as 
questões relacionadas ao conceito de mobilidade urbana ainda não 
estão muito claras para uma parcela da população e inclusive o nível de 
entendimento por parte de técnicos e gestores representa uma ameaça 
ao bom desempenho da gestão da mobilidade urbana. Embora seja um 
tema amplamente discutido nas duas últimas décadas, o conceito de 
sustentabilidade encontra-se em permanente construção e ainda não 
possui significado consensual. Existe uma multiplicidade de definições e 
abordagens publicadas que geram controvérsias e incertezas sobre os 
termos. Esta indefinição evidencia a ausência de um quadro de referência 
teórico capaz de relacionar sistematicamente e consolidar as diferentes 
contribuições advindas de áreas de conhecimentos específicos.
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No discurso mundial estão presentes duas abordagens: a de necessida-
des, sobretudo as necessidades essenciais da população (alimentação, 
emprego, energia, água e saneamento), e a de limitação (aos padrões de 
utilização de recursos naturais ainda em curso, devido às principais fon-
tes de energia ainda serem não renováveis). Além disso, é consensual 
que o princípio da sustentabilidade compatibilize três dimensões: 
ambiental, social e econômica. Há ainda abordagens que consideram 
uma quarta dimensão, a institucional (CNUMAD, 1991, 2002, Güell, 
2006). Algumas incorporam questões como governança e sustentabilida-
de fiscal (Litman, 2007). De um modo geral, os princípios fundamentais 
da sustentabilidade constituem a rentabilidade econômica, a integridade 
ambiental, a responsabilidade social e o fortalecimento institucional.

Para que os princípios fundamentais da sustentabilidade sejam instituídos 
é importante a compreensão do fenômeno através da análise da série 
histórica de um dado contexto urbano, admitindo comparações socioeco-
nômicas e culturais do passado, presente e futuro desejável. Apesar das 
diferenças entre as cidades, os desafios urbanos são semelhantes e em 
qualquer parte do mundo são promovidas ações visando à mobilidade 
urbana sustentável. O que nos faz refletir sobre a noção do estado atual da 
gestão da mobilidade urbana sustentável: quais os caminhos traçados, 
aonde chegaram, e qual a perspectiva futura em nível de gestão?

EVOLUÇÃO CONCEITUAL DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

A construção do conceito de mobilidade urbana sustentável é o resul-
tado de um processo de discussões conduzidas ao longo das últimas 
décadas e baseia-se no conceito de desenvolvimento sustentável. 
Desde que foi identificado como uma prioridade global pela Organiza-
ção das Nações Unidas, no início de 1980, o desenvolvimento susten-
tável ficou definido por satisfazer as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as 
suas próprias necessidades (WCED, 1987). Esta definição constitui a 
base da maioria dos conceitos sobre sustentabilidade em diversas 
áreas de pesquisa. Na área de transportes, diversos autores atuam na 
discussão teórica e propõem definições semelhantes.

Adaptada à definição padrão, a sustentabilidade em transportes consiste 
em atender as necessidades de acessibilidade e mobilidade atuais e 
futuras com reflexos positivos nas dimensões ambiental, econômica e 
social. As discussões em torno da sustentabilidade estão sintetizadas no 
quadro 1 e abreviam as contribuições da seguinte forma: a partir do sur-
gimento do termo sustentabilidade para a escala urbana até a aborda-
gem específica de sustentabilidade em transportes. Em cada contribuição, 
destaca-se o foco principal e as dimensões envolvidas de modo a iden-
tificar as prioridades dadas na temática da sustentabilidade.
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Quadro 1 
Evolução conceitual sobre a sustentabilidade em transportes
Ano Evento Contribuição Foco Dimensão

1987 Conferência 
Mundial realizada 
pela Organização 
das Nações Unidas 
sobre o Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento - 
World Commission 
on Environment 
and Development 
(WCED)

A sustentabilidade surge do 
conceito de desenvolvimento 
sustentável e introduz a 
definição clássica de 
desenvolvimento sustentável 
“o desenvolvimento que 
satisfaz as necessidades do 
presente sem comprometer 
a capacidade das gerações 
futuras de satisfazerem suas 
próprias necessidades”

Necessidades

S
us

te
nt

ab
ili

d
ad

e

Social 
Global

1992 Conferência das 
Nações Unidas 
sobre Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento 
(Eco 92)

Reforça o conceito de 
sustentabilidade que preside 
todos os debates iniciando o 
processo de entendimento 
entre as nações e 
compromissos 
socioambientais. Consolida-
se a indissociabilidade entre 
desenvolvimento e 
conservação do meio 
ambiente

Compromissos 
socioambientais

Social  
Ambiental 
Global

1992 Conferência 
Europeia sobre o 
Futuro dos 
Transportes

Publicação do 1º Livro 
Branco (Crescimento, 
competitividade e emprego) 
traçando as grandes linhas 
do desenvolvimento futuro 
da política comum de 
transportes e tendo como 
“pilar mestre” a abertura do 
mercado de transporte

Diretrizes políticas

S
us

te
nt

ab
ili

d
ad

e 
ur

b
an

a

Econômica 
Institucional 
Global

1994 Primeira 
Conferência 
Europeia das 
Cidades e Vilas 
Sustentáveis

Estabelece valores básicos e 
estratégicas para o 
desenvolvimento sustentável 
nas áreas urbanas. Especifica 
estratégias de implementação 
da Agenda 21

Diretrizes políticas Social 
Ambiental  
Econômica  
Institucional 
Global

1996 Segunda 
Conferência  
Global para os 
Assentamentos 
Humanos –  
Habitat II

Inclusão do conceito de 
sustentabilidade no contexo 
urbano através do plano 
global de ação destinado a 
orientar a atuação e as 
iniciativas dos governos e 
sociedade civil em prol da 
melhoria das condições de 
vida nos assentamentos 
humano visando promover o 
desenvolvimento sustentável

Diretrizes políticas Institucional 
Local

1996 Segunda 
Conferência 
Europeia das 
Cidades e Vilas 
Sustentáveis

Início do processo de 
elaboração de Agenda 21 
local

Diretrizes políticas Institucional 
Local

Continua
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Quadro 1 (continuação)

Ano Evento Contribuição Foco Dimensão

1997 Conferência 
Mundial realizada 
pela Organização 
das Nações Unidas 
sobre o Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento

Compromisso entre as 
nações - Calendário de 
metas para redução de 
gases poluentes em 5,2% no 
período de 2008 a 1012 
(primeiro período de 
compromissos)

Compromissos 
socioambientais

S
us

te
nt

ab
ili

d
ad

e 
em

 t
ra

ns
p

or
te

s

Institucional 
Global

2000 Terceira 
Conferência 
Europeia das 
Cidades e Vilas 
Sustentáveis

Reforça a importância das 
autoridades locais na 
promoção do 
desenvolvimento sustentável 
e define o primeiro conjunto 
de indicadores europeus de 
sustentabilidade

Indicadores de 
sustentabilidade

Institucional 
Regional 
Local

2000 Assembleia  
do Milênio 
realizada pela 
Organização das 
Nações Unidas

Avaliação dos principais 
problemas mundiais, 
diagnosticados com base 
nas conferências mundiais 
da década de 1990. Essa 
análise estabeleceu um 
conjuto de macro-objetivos a 
serem alcançados através 
de ações concretas dos 
governos e da sociedade até 
2015

Diretrizes políticas Institucional 
Local

2001 Conferência 
Europeia sobre o 
futuro dos 
transportes

Livro Branco que estabelece 
uma agenda para a política 
de transportes até 2010 e 
que foi atualizado em 2006

Diretrizes políticas Institucional 
Regional 
Local

2002 Conferência 
Mundial sobre o 
Desenvolvimento 
Sustentável 
(CMDS) (Rio +10)

Progresso significativo rumo 
à consolidação de um 
consenso global e de uma 
parceria entre todos os 
povos do planeta

Consciência global Social 
Global

2004 Quarta Conferência 
Europeia das 
Cidades e Vilas 
Sustentáveis

Reconhece o papel do 
planejamento e desenho 
urbano e a interdependência 
entre o transporte, saúde e 
meio ambiente e a 
necessidade de promover 
modelos de mobilidade 
sustentável

Modelo de 
desenvolvimento /
mobilidade

Institucional 
Local

2007 Quinta Conferência 
Europeia das 
Cidades e Vilas 
Sustentáveis

Compromissos com a 
implementação dos objetivos 
da Carta de Aalborg, em prol 
da sustentabilidade local. 
Referem-se às áreas da 
conservação e do capital 
natural, clima, ordenamento 
do território, participação da 
comunidade local, equidade 
social e mobilidade urbana

Compromissos 
socioambientais

Social 
Ambiental  
Econômica  
Institucional 
Local

Continua
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Quadro 1 (continuação)

Ano Evento Contribuição Foco Dimensão

2010 Conferência 
Europeia sobre o 
Futuro dos 
Transportes

Livro Branco que estabelece 
uma agenda para a política 
de transportes para os 
próximos 20 a 40 anos

Diretrizes políticas

S
us

te
nt

ab
ili

d
ad

e 
em

 t
ra

ns
p

or
te

s

Intitucional 
Regional 
Local

2010 Quinto Fórum 
Regional de 
Transporte 
Ambientalmente 
Sustentável na Ásia

Disseminação entre os 
países asiáticos das 
experiências e melhores 
práticas, instrumentos de 
política, ferramentas e 
tecnologias

Diretrizes políticas Econômico  
Institucional 
Regional

2010 Comissão das 
Nações Unidas 
sobre 
Desenvolvimento 
Sustentável (18ª 
sessão)

Recomendações 
relacionadas às tendências e 
aos problemas no transporte 
urbano, transportes públicos 
nas áreas urbanas; 
financiamento dos 
transportes públicos nos 
países em desenvolvimento, 
opções políticas para reduzir 
o aumento das emissões 
dos veículos a motor, 
planejamento urbano e de 
medidas de promoção do 
transporte urbano 
sustentável. Análise global 
dos progressos no setor de 
transportes

Diretrizes políticas Institucional 
Regional 
Local

2012 Conferência das 
Nações Unidas 
sobre Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento 
(Rio+20).

Reafirmação dos 
compromissos

Diretrizes políticas Institucional 
Regional 
Local

Fonte: Seabra, 2013.

Verifica-se a interdependência entre as três dimensões – ambiental, 
social e econômica – desde 1987. Os eventos realizados no decorrer dos 
anos, apesar de envolverem estas três dimensões, propagam-se na 
dimensão institucional, ressaltando o caráter mais estratégico das contri-
buições (figura 1). Contudo, somente a partir da Agenda 21, inclui-se a 
dimensão institucional como componente para a sustentabilidade. O 
contexto das estratégias, a princípio, configura-se em nível global, com 
reflexos regionais e locais. Observa-se que o ano de 1997, em função 
dos compromissos assumidos entre as nações contendo metas para 
redução de poluentes (Protocolo de Kyoto), indica o início da fase espe-
cífica de sustentabilidade em transporte, com reflexos regionais e locais.

De 1997 até 2012, constitui-se uma fase em que o pensamento global 
reproduz ações locais. Dessa perspectiva, ressalta-se a importância da 
abordagem sistêmica na compreensão do fenômeno: o local constitui um 
todo integrado cujas propriedades essenciais surgem das relações entre 
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as partes do sistema urbano. Além disso, denota-se a exigência de 
simultaneidade nas atuações internacionais, nacionais e locais. A figura 
1 mostra que, na fase inicial, as ações enfocam todas as dimensões em 
nível global, em seguida migram para o nível regional e local. Até o ano 
de 2012, o histórico que se constituiu predominantemente na dimensão 
institucional caracteriza-se por discussões e estabelecimentos de con-
ceitos, valores, agendas e compromissos. Contudo, reafirma tendências 
e previsões que exigem alterações nos padrões de desenvolvimento e 
não foi capaz de garantir avanços significativos na sustentabilidade.

Figura 1 
Dimensões da sustentabilidade no contexto urbano

Fonte: Seabra, 2013.
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Esse horizonte e os impactos negativos locais produzidos pela mobi-
lidade urbana indicam a necessidade de avançar além da elaboração 
de diretrizes, e que os padrões atuais de mobilidade devem ser 
enquadrados nos princípios da sustentabilidade, a partir do equilíbrio 
entre as dimensões. Um dos caminhos que apontam para o equilíbrio 
das dimensões da sustentabilidade consiste numa boa gestão (Güell, 
2006). Compreender como se constituem as conexões, as inter-rela-
ções existentes e o encadeamento do processo de tomada de deci-
sões são premissas para uma boa gestão da mobilidade urbana, 
essenciais para o avanço da sustentabilidade.

GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

O conceito de gestão é abrangente e dinâmico, envolve a dimensão 
política e social e tem como um dos componentes o planejamento. Na 
gestão da mobilidade urbana, o processo de planejamento envolve 
diversos atores da sociedade com objetivos e interesses diferencia-
dos e geralmente conflitantes, em que as decisões tomadas resultam 
de uma disputa política destes atores. Ao tratar de objetivos coletivos 
em que existe a disputa política entre os atores, o planejamento deve 
incorporar e combinar uma dimensão política e uma dimensão técnica 
(Buarque, 2008). Essa combinação é retratada na visão estratégica, 
que incorpora conceitos de estratégia militar adaptados à administra-
ção privada.

Essa visão é adotada na administração pública de modo a contemplar 
a participação social e a negociação política de uma forma estrutura-
da e sistemática. Sob esse contexto, na gestão da mobilidade urbana, 
destacam-se duas teorias sobre planejamento. A primeira, o planeja-
mento estratégico situacional (Matus, 1996) e a segunda, o planeja-
mento estratégico de cidades (Güell, 2006), ambas possuindo os 
mesmos princípios e críticas do planejamento tradicional. Da mesma 
forma, o planejamento estratégico participativo procura solucionar a 
deficiência do planejamento tradicional, no sentido de conjugar esfor-
ços envolvendo a sociedade.

Em termos conceituais, o planejamento estratégico de cidades 
(PEC) é um processo sistemático, criativo e participativo que envol-
ve todos os agentes no processo de tomada de decisão (Güell, 
2006). O planejamento estratégico situacional (PES) é um instru-
mento específico para o setor público, consistindo na teoria do 
jogo social. Esta teoria define que a análise situacional depende do 
agente, uma vez que cada ator possui interesses e um determinado 
poder dentro do jogo social, constituindo pressões entre os atores 
(Matus, 1996). Tanto o PEC quanto o PES são instrumentos adota-
dos no contexto urbano e podem contribuir para uma boa gestão. 
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Este artigo enfoca o planejamento estratégico de cidades como 
orientação para tomada de decisão, conceito que consiste em dar 
respostas estratégicas e simultâneas aos desafios urbanos em fun-
ção de três vetores principais e um quarto elemento articulador, a 
governabilidade ou boa gestão (figura 2).

Figura 2 
Planejamento estratégico de cidades (Güell, 2006 - adaptado)

Nessa perspectiva, para as dimensões social, ambiental, econômi-
ca e institucional têm-se respectivamente as respostas estratégi-
cas: equidade, integridade ambiental, competitividade e governa-
bilidade ou boa gestão (Güell, 2006). A sustentabilidade é o pano 
de fundo em todas as dimensões: na dimensão ambiental, envolve 
os recursos naturais e a eficiência dos sistemas; na dimensão eco-
nômica, a eficiência econômica, o desenvolvimento econômico e o 
financiamento; na dimensão social, a qualidade de vida, a saúde e 
a segurança humana. Tais aspectos pressupõem a interação dinâ-
mica entre as partes do sistema urbano e a mobilidade urbana 
funciona como um propulsor de energia na cidade e constitui-se 
como elemento estruturante do espaço urbano. Essa capacidade 
de induzir o desenvolvimento urbano é decisiva para a sustentabi-
lidade das cidades.

134 09 Luciany Seabra Pastor Gonzales Emilio Dominguez.indd   110 06/08/2013   16:55:35



111

Sustentabilidade em transportes: do conceito às políticas públicas de mobilidade urbana

Em outro nível de importância está à gestão que deve agir em con-
junto com a sociedade para garantir o acesso aos serviços essen-
ciais, bem como o bem estar da comunidade. Deste modo, tanto o 
sistema de mobilidade quanto a participação cidadã são essen-
ciais para a ocorrência da sustentabilidade urbana. Cabe à gestão 
promover a organização dos serviços no município e a participação 
da sociedade no planejamento conjunto com o poder público. Em 
termos conceituais, a gestão caracteriza-se essencialmente por um 
conjunto de atividades técnicas, administrativas e legais coordena-
das entre os diferentes níveis de governo e a participação da 
comunidade. No ambiente urbano, o conjunto de atividades 
depende de fatores como tamanho da população e densidade, 
organização espacial, econômica e social, função da cidade e valo-
res sociais da população.

A ação coordenada entre a sociedade e o poder púbico implica na 
participação de atores no processo de decisão. Na gestão da mobi-
lidade urbana, em geral, este processo envolve a demonstração de 
poder de grupos de interesse políticos que se formam para a cons-
trução de estratégias relativamente coletivas para a cidade. Para 
garantir a participação dos atores, e para que o órgão gestor da 
mobilidade não perca os rumos do desenvolvimento da cidade, uma 
característica fundamental na gestão é a governabilidade. A gover-
nabilidade busca um estado de equilíbrio de um território em que é 
possível produzir políticas públicas e ações coletivas capazes de 
resolver problemas e abordar o desenvolvimento (Güell, 1997). Na 
gestão da mobilidade urbana, a governabilidade representa um 
desafio socioambiental e paradoxal, pois tanto induz o desenvolvi-
mento quanto produz impactos negativos, em decorrência do uso 
indiscriminado do automóvel, com reflexos negativos nos congestio-
namentos, na energia consumida no setor de transportes, no ruído e 
nas emissões de gases tóxicos.

Neste contexto, o transporte público coletivo capaz de neutralizar os 
reflexos negativos não desempenha o seu papel na equidade e 
melhoria da qualidade de vida e caracteriza-se como insustentável. A 
crescente dispersão espacial nas cidades pode explicar esta condi-
ção; inclusive algumas questões mal conhecidas implicam no avanço 
da mobilidade urbana sustentável: o que tem sido feito no âmbito da 
gestão da mobilidade urbana e quais as contribuições? Uma forma de 
verificar o efeito da gestão da mobilidade urbana para a sustentabili-
dade das cidades é através dos projetos e políticas desenvolvidos 
para o contexto urbano. O quadro 2 traz uma síntese das iniciativas 
governamentais e suas contribuições na área de transporte voltadas 
para a sustentabilidade.
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Quadro 2 
Contribuições focadas na mobilidade sustentável
Ano Programa Objetivo Contribuição / Produto Referência

1975/ 
2000

PróAlcool -  
Programa  
Brasileiro de  
Álcool

Estimular a produção 
do álcool, visando o 
atendimento das 
necessidades do 
mercado interno e 
externo, para reduzir 
as emissões de gás 
carbônico e a 
importação de 
petróleo

Balanço positivo quanto 
aos impactos ambientais, 
energéticos, econômicos, 
sociais e tecnológicos

http://www.
biodieselbr.com/ 
proalcool/pro-alcool/ 
programa-etanol.htm

1999 Transland - 
Integration of 
Transport and  
Land-use  
Planning

Identificar exemplos 
de boas práticas de 
planejamento 
integrando o uso do 
solo e transporte. 
Recomendações 
sobre a prática de 
planejamento para o 
futuro e incentivo a 
mais pesquisas

Recomendações gerais: o 
sucesso da integração de 
políticas de uso do solo e 
transporte dependem da 
redução das distâncias de 
viagem e do percentual de 
viagens de carro. Deve-se 
tornar as viagens de carro 
menos atraentes (mais cara 
ou mais lenta), caso 
contrário tais medidas 
somente terão efeito 
limitado. As políticas de 
transporte para melhorar a 
atratividade dos transportes 
públicos em geral, não 
apresentam redução 
significativa das viagens de 
carro, mas contribuem para 
melhorar a suburbanização 
da população. Além disso, 
são mais diretas e 
eficientes do que os 
controles de ordenamento 
territorial

Disponível em: http://
www.cipra.org/ 
alpknowhow/
publications/ 
transland/transland

1999/ 
2007

Most - Moving  
On Sustainable 
Transportation

Apoiar projetos que 
produzam educação, 
sensibilização e 
ferramentas 
analíticas visando 
tornar o transporte 
sustentável uma 
realidade

97 projetos inovadores em 
todo o Canadá envolvendo 
mais de 600 organizações. 
Promoveram educação e 
conscientização dos 
indivíduos sobre as opções 
de transportes e mudança 
de comportamento de 
viagens. Tais projetos são 
tanto de âmbito nacional 
quanto local, de várias 
regiões do país, testaram 
novas abordagens e 
tecnologias visando 
melhorar a 
sustentabilidade dos 
sistemas de transportes do 
Canadá

Government of 
Canada/ 
Transport Canada.  
Disponível em: http://
www.tc.gc.ca/eng/ 
programs/
environment-most- 
menu-711.htm

Continua
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Ano Programa Objetivo Contribuição / Produto Referência

2000 Propolis -  
Planning and 
Research of  
Policies for Land  
Use and Transport 
for Increasing  
Urban  
Sustentability

Definição de 
estratégias de longo 
prazo que tornem 
melhor, 
simultaneamente, os 
componentes 
ambientais, sociais e 
econômicos da 
sustentabilidade 
urbana

Recomendações gerais: 
cidades maiores e mais 
congestionadas parecem 
precisar de ações mais 
radicais do que as 
cidades menores. Os 
resultados mostram que a 
sustentabilidade do meio 
ambiente se deteriora em 
todas as cidades e esta 
tendência está relacionada 
ao crescimento da 
população das cidades, 
expansão do uso do solo 
e o crescimento do 
tráfego automóvel

Disponível em: http://
www.trt.it/english/ 
Schede-progetti/
Research/ 
00p01en-Propolis.pdf

2000/ 
2003

Prospects - 
Procedure for 
Recommending 
Optimal  
Sustainable  
Planning for 
European City 
Transporte  
Systems

Desenvolver um guia 
para que as cidades 
pudessem gerar 
estratégias de 
desenvolvimento 
integrando uso do 
solo e transporte, de 
forma otimizada, 
para alcançar a 
sustentabilidade de 
acordo com suas 
características 
peculiares

Guia contendo estratégias 
de desenvolvimento com 
integração de uso do solo 
e transportes

Campos e Ramos 
(2005).  
Disponível em: http://
aquarius.ime.eb.br/ 
~webde2/prof/vania/
apostilas/ 
mobilidade-
sustentabilidade.pdf

2000/ 
2003

Transplus -  
Transport Planning, 
Land Use and 
Sustainability

Identificar as 
melhores práticas 
na gestão, a partir 
das medidas de 
uso do solo e 
transporte, a fim 
de reduzir a 
dependência do 
carro nas cidades 
e regiões 
europeias e 
promover a 
melhoria 
económica, social 
e ambiental

Estudos sobre melhores 
práticas e avaliação de 
políticas de integração do 
uso do solo e transportes, 
identificação e 
desenvolvimento de um 
conjunto de indicadores, 
adaptáveis a diferentes 
países e cidades, 
especialmente para os 
estados-membros da 
União Europeia. Além 
disso, a identificação da 
necessidade de rede de 
atores

Disponível em:  
http://www.transport-
research.info/web/ 
projects/project_
details.cfm? 
ID=6809

2001/ 
2004

Smile - Sustainable 
Mobility Initiative for 
Local Environment

Reduzir o impacto 
negativo dos 
transportes urbanos 
na qualidade do ar, 
clima, ambiente de 
ruído e qualidade de 
vida, através da 
promoção e 
demonstração de 
iniciativas de 
mobilidade 
sustentável nas 
cidades

Produtos disponíveis “Rumo 
das políticas de transporte 
urbano sustentável: 
recomendações para 
autoridades locais”, 
“Mobilidade sustentável 
para todos” e “Transporte 
público: um pilar para 
mobilidade sustentável”, 
contendo experiências 
coletivas sobre a melhor 
forma de integrar o 
transporte público em 
iniciativas de mobilidade 
sustentável

Disponível em:  
http://ec.europa.eu/ 
environment/life/ 
project/Projects/
index.cfm? 
fuseaction= 
search.dspPage&n_
proj_id= 
1869&docType=pdf

Continua
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Ano Programa Objetivo Contribuição / Produto Referência

2001/ 
2004

 WBCSD  - 
Mobilidade 
Sustentável  
(Mobility 2001,  
2002 e 2030) 

Satisfação do desejo 
de transporte barato 
e seguro, redução do 
impacto ambiental e 
utilização mais 
apropriada das 
tecnologias na 
medida em que são 
desenvolvidas

Relatório Mobilidade 
2030 - estabelece uma 
visão da mobilidade 
sustentável e formas de 
atingi-la, com base nos 
esforços coletivos de 
mais de 200 especialistas 
de uma representativa 
amostra de 12 indústrias. 
É uma sequencia do 
estudo inicial, o projeto 
Mobility 2001, baseado 
na avaliação da situação 
mundial de mobilidade no 
final do século XX e 
identificação dos desafios 
a uma mobilidade mais 
sustentável

Disponível em: http://
www.slideshare.net/ 
ProjetoBr/
mobilidade-2030-
vencendo-os-
desafios-da-
sustentabilidade

2001/ 
2004

Artists -  Arterial 
Streets Towards 
Sustainability

Definição de uma 
abordagem para a 
concepção e gestão 
de ruas arteriais a 
partir de uma 
perspectiva orientada 
para as pessoas, 
visando melhorar o 
ambiente físico dos 
corredores, contribuir 
na implementação de 
sistemas mais 
sustentáveis de 
transporte urbano

Produto: “Rua arterial para 
pessoas”. Orientação para 
os planejadores e 
tomadores de decisão, 
sobre processos que 
podem ser utilizados para 
conceituar e classificar as 
ruas arteriais, os objetivos 
estabelecidos para a 
gestão da rua, opções de 
design, envolvimento do 
público em processos de 
design participativo

Disponível em:  
http://home.wmin.
ac.uk/ 
transport/download/ 
plowrighti_marshalls.
pdf

2002 Scatter -  
Sprawling Cities  
and Transport

Projetar e avaliar a 
eficiência de 
medidas para 
prevenir, mitigar e 
controlar a tendência 
do espalhamento 
urbano observada na 
maioria das cidades 
na Europa

Recomendações para 
cidades europeias na 
implementação de 
transportes públicos 
acompanhadas de 
medidas para prevenir e 
mitigar o espalhamento 
urbano visando o 
desenvolvimento 
sustentável. Estudo de 
causas e consequências 
do espalhamento

Disponível em:  
http://aquarius.ime.
eb.br/ 
~webde2/prof/vania/
apostilas/ 
mobilidade-
sustentabilidade.pdf

2002/ 
2006

Meteor -   
Monitoring and 
Evaluation of 
Transport and  
Energy Oriented 
Radical

Apoio e facilitação 
do consenso sobre 
as pré-condições e 
implicações de 
transporte urbano 
limpo e identificação 
de medidas para 
permitir a 
transferência e 
aceitação de 
políticas radicais a 
nível europeu

Civitas – Centro de 
Estudos sobre Cidades e 
Vilas Sustentáveis 
demonstrou que, apesar 
da complexidade da 
gestão integrada das 
políticas urbanas, a 
sustentabilidade global os 
fatores críticos de sucesso 
podem ser descritos por 
duas principais “variáveis 
de controle”: repartição 
modal e desempenho da 
frota de veículos

Disponível em:  
http://www.transport-
research.info/ 
web/projects/project_ 
details.
cfm?ID=13671
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Ano Programa Objetivo Contribuição / Produto Referência

2003/ 
2004

Summa -  
Sustainable  
Mobility, Policy 
Measures and 
Assessment

Definição e 
operacionalização da 
mobilidade e 
transportes 
sustentável, 
desenvolvimento de 
um sistema 
adequado, e 
definição de um 
conjunto de 
indicadores para 
monitorar as 
dimensões ambiental, 
econômica e social. 
Avaliação da 
dimensão dos 
problemas de 
sustentabilidade no 
setor dos transportes 
e das medidas 
políticas do Livro 
Branco

O conceito de 
sustentabilidade é 
inerentemente um 
problema político, sendo 
difícil, senão impossível, 
definir a sustentabilidade 
de uma forma aceitável 
para todos. A razão para 
essa falta de consenso 
sobre o que se constitui a 
sustentabilidade envolve a 
existência de conflitos de 
interesses. Confirmou-se 
a necessidade da 
compreensão dos 
diversos aspectos da 
sustentabilidade, visando 
os trade-offs e chegar a 
um compromisso

Disponível em:  
http://www.tmleuven.
be/ 
project/summa/ 
summa-d8.pdf

2005 Pró-Mob Desenvolver e 
implementar uma 
Política Nacional de 
Mobilidade Urbana 
Sustentável, centrada 
no desenvolvimento 
sustentável das 
cidades e na 
priorização dos 
investimentos 
federais nos modos 
coletivos e nos 
meios não 
motorizados de 
transporte

Publicação de conteúdos 
temáticos específicos, 
recomendações gerais e 
melhores práticas

Disponível em:  
http://www.cidades.
gov.br/ 
index.php/
progsemob

2006 Brasil Acessível

2007  Bicicletas Brasil

2007 Mobilidade Urbana

2010 Pró-Transporte

Fonte: Seabra, 2013.

O quadro 2 denota o estabelecimento de uma estrutura teórica a nível 
estratégico, com discursos e análises sob diferentes contextos. Um das 
bases teóricas consensuais que se confirma ao longo de décadas é a 
intrínseca relação entre transporte e uso do solo no desenvolvimento da 
cidade. Assim, não é possível tratar do conceito de mobilidade urbana 
sustentável sem considerar tal relação. No âmbito acadêmico diversos 
estudos foram desenvolvidas sobre esta abordagem. Em nível prático, 
na gestão da mobilidade urbana, os conceitos têm sido incorporados e 
consolidados nas políticas de governo, à medida que os projetos 
governamentais têm refletido políticas de integração entre transporte e 
uso e ocupação do solo. Contudo, a maioria dos projetos permanece 
em nível estratégico, limitando-se à elaboração de políticas e diretrizes.

No Brasil, acredita-se que algumas implementações estão a cami-
nho, em virtude da Lei de Mobilidade Urbana em consideração à 
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exigência do plano de mobilidade, contudo dependem de algum 
nível de coordenação entre as instâncias estaduais e municipais, 
que necessitam ainda de ajustes políticos. Cabe considerar outra 
indagação: como articular e coordenar os níveis de gestão federal, 
estadual e municipal? Esta articulação deve-se constituir a partir de 
uma postura ampla que envolva todos os atores participantes da 
dinâmica urbana, o processo participativo. Entretanto, evidencia-se 
a ausência de um elemento articulador entre os níveis de gestão, 
que compatibilize as dimensões da sustentabilidade, o que indica a 
necessidade de ajustes no modelo de gestão atual por meio de um 
fortalecimento institucional.

Um modelo de gestão é representado pelos instrumentos regulatórios 
e pela estrutura organizacional (Buarque, 2008). Para que um modelo 
de gestão cumpra sua finalidade é essencial a sinergia entre eles, um 
atuando em complemento ao outro, e o processo participativo que 
envolve a mobilização social vem validar a atuação do modelo de 
gestão. O governo federal reconhece que a participação popular é um 
direito do cidadão e que o caminho para o enfrentamento de proble-
mas urbanos vincula-se à articulação e à integração de esforços e 
recursos nos níveis de gestão (ANTP, 2011a). Entre as mais diversas 
realidades socioeconômicas e a participação de cada um dos entes 
federativos (municipal, estadual e federal) no financiamento da mobi-
lidade urbana destaca-se a defesa de um pacto social pela mobilida-
de urbana (ANTP, 2011b).

Neste contexto, a participação da sociedade na discussão e materia-
lização do direito à mobilidade é fundamental na produção de cidades 
mais sustentáveis. A efetividade dos planos de mobilidade urbana 
depende dos instrumentos regulatórios e da estrutura organizacional 
disponível.

INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS E ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL BASEADOS NA GESTÃO DA MOBILIDADE 
URBANA SUSTENTÁVEL

No Brasil, os instrumentos regulatórios constituem-se de forma seme-
lhante às políticas urbanas da Europa, caracterizada pelas interven-
ções do Estado nas cidades, mediante políticas socioespaciais e 
ambientais. Um reflexo disto é a Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto 
da Cidade) que estabelece as diretrizes gerais da política urbana (Bra-
sil, 2001). Somando-se a estas políticas, a Lei nº 12.587/2012 (Lei da 
Mobilidade Urbana) inclui a defesa do pleno atendimento ao princípio 
da gestão democrática e do controle social no planejamento da mobi-
lidade urbana, com objetivo de assegurar o pleno acesso universal à 
cidade (Brasil, 2012).
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Em termos gerais, a Lei da Mobilidade estabelece o Plano de Mobilidade 
Urbana como o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobili-
dade Urbana sendo obrigatório para todos os municípios acima de 20.000 
habitantes e que devem ser consubstanciados aos planos diretores muni-
cipais. Além disso, é assegurada a participação da sociedade civil no pla-
nejamento, fiscalização e avaliação da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana, por meio de ouvidorias, audiências e consultas públicas, e proce-
dimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da satisfação dos 
cidadãos e prestação de contas públicas. Dessa forma, a participação e a 
compreensão da sociedade na definição de que tipo de cidade se deseja 
constituem os rumos da política da mobilidade urbana sustentável.

Além disso, a administração pública, um dos componentes da estrutu-
ra organizacional no Brasil, admite três áreas de intervenção nas ques-
tões relativas à mobilidade urbana em nível estadual e municipal: pla-
nejamento urbano, transporte e circulação, conforme a figura 3 
(Vasconcellos, 2000). No planejamento urbano, a intervenção permite 
compatibilizar decisões referentes ao uso e ocupação do solo visando 
espaços ambientalmente sustentáveis, acessibilidade equitativa e orde-
nação do crescimento urbano. No planejamento da circulação, as deci-
sões estão relacionadas à infraestrutura adequada às pessoas e veícu-
los objetivando a segurança na mobilidade urbana, segundo o Código 
de Trânsito Brasileiro. Já no planejamento do transporte, o objetivo é 
promover a acessibilidade, a racionalização do sistema de transporte e 
a distribuição dos benefícios entre os agentes socioeconômicos.

Figura 3 
Áreas do planejamento da mobilidade urbana sustentável

Fonte: Seabra, 2013.

134 09 Luciany Seabra Pastor Gonzales Emilio Dominguez.indd   117 06/08/2013   16:55:35



Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 35 - 2013 - 2º quadrimestre

118

Nota-se que a responsabilidade sobre os rumos da política urbana 
refere-se ao nível estratégico de decisões, a partir da Política Nacional 
de Desenvolvimento Urbano que incorpora conceitos da sustentabili-
dade. Esta política traz orientações para o planejamento territorial, 
políticas fundiárias, de habitação, saneamento ambiental, transporte, 
circulação, acessibilidade e trânsito (Ministério das Cidades, 2004). As 
questões relativas aos transportes representam um dos principais 
eixos estratégicos para o desenvolvimento urbano sustentável no 
Brasil. O desenvolvimento urbano ocorre em função de um amplo 
conjunto de fatores econômicos, sociais, políticos e culturais e envol-
ve as ações do Estado, setor privado, indivíduos e sociedade organi-
zada (Vasconcellos, 2000).

Na gestão em nível federal, o Ministério das Cidades, por meio da 
Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (Simon) é 
responsável por elaborar a Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
As bases da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNDU 
abrangem três campos estratégicos de ação para a mobilidade urba-
na sustentável (Ministério das Cidades, 2004) – desenvolvimento 
urbano, sustentabilidade ambiental e inclusão social –, fixados por 
objetivos como:
1. Sustentabilidade ambiental – uso equânime do espaço urbano, 

melhoria da qualidade de vida, melhoria da qualidade do ar e a 
sustentabilidade energética.

2. Desenvolvimento urbano – integração entre transporte e controle 
territorial, redução das deseconomias da circulação e a oferta de 
transporte público eficiente e de qualidade.

3. Inclusão social – acesso democrático à cidade e ao transporte 
público, valorização da acessibilidade universal e dos desloca-
mentos de pedestres e ciclistas.

Em analogia ao conceito de gestão estratégica de cidades, observa-
se que, na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNDU, as 
diretrizes esbarram na necessidade do elemento articulador entre as 
dimensões da sustentabilidade diretamente relacionadas com a sus-
tentabilidade da mobilidade urbana, conforme se observa na figura 4. 
Entre os pilares da mobilidade urbana sustentável estão o planeja-
mento integrado do transporte e uso do solo, promoção do transpor-
te não motorizado, uso racional do automóvel e melhoria do transpor-
te público de passageiros (Ministério das Cidades, 2009). Tais pilares 
são associados ao sistema de transportes urbano, especificamente 
na forma como se promove a circulação nas cidades e devem estar 
contidos nos planos de mobilidade urbana sustentável.
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Figura 4 
Análise comparativa entre o PEC e a PNDU

Fonte: Seabra, 2013.

A falta do elemento articulador compromete a reunião das políticas de 
transporte e circulação e a integração da PNDU. Como resultado, as 
políticas praticadas nas cidades de um modo geral se opõem à estra-
tégia da PNDU, pois não parece haver suficientes ações que promo-
vam a priorização dos modos de transportes coletivos e não motori-
zados. Para comprovar existem os dados do Ministério das Cidades 
que indicam que as vias exclusivas para pedestre representam 0,2% 
do total do sistema viário brasileiro, enquanto que as ciclovias somam 
apenas 0,15% de toda infraestrutura viária (Ministério das Cidades, 
2007). Este total inclui as calçadas e ciclovias que não foram conce-
bidas para integrar o sistema de transporte urbano dos municípios e 
não podem ser considerados como políticas de melhoria da mobilida-
de urbana e concebidas para o lazer.

Diante disso, é certo afirmar que o cenário atual da mobilidade urbana 
é identificado como insustentável e excludente (ANTP, 2011a). Em 
meio a isto, confirma-se legalmente a intenção do governo federal em 
promover a mobilidade urbana sustentável na recente Lei 12. 587, de 
3 de janeiro de 2012, que incorpora as diretrizes da PNDU e estabe-
lece instrumentos para que os municípios possam executar um plano 
de mobilidade e classifica as políticas de transporte e uso do solo, 
conforme apresentado no quadro 3.

Uma estrutura organizacional definida para uma boa gestão consiste na 
soma das ações do governo, da colaboração das administrações públi-
cas, do fortalecimento institucional, das implicações dos agentes socio-
econômicos e da participação da sociedade (Güell, 1997). Em analogia, 
procurou-se adaptar os elementos definidos para uma boa gestão a atual 
estrutura organizacional brasileira, no intuito de identificar, a partir dos 
componentes, as inter-relações, as conexões e a participação de cada 
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ente federativo no processo de tomada de decisões na gestão da mobi-
lidade urbana sustentável, conforme representado na figura 5.

Quadro 3 
Lei nº 12.587 (Lei da Mobilidade Urbana)

O
b

je
tiv

os

Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social

Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais

Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere a 
acessibilidade e a mobilidade

Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais 
e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades

Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção 
contínua do aprimoramento da mobilidade urbana

D
ire

tr
iz

es
 d

e 
P

N
D

U

Tr
an

sp
or

te
s

Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos 
serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;

Integração entre os modos e serviços de transporte urbano;

Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos 
de pessoas e cargas na cidade;

Incentivo ao desenvolvimento cientifico-tecnológico e ao uso de energias 
renováreis e menos poluentes;

Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do 
território e indutores do desenvolvimento urbano integrado;

U
so

 d
o 

so
lo Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas politicas 

setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do 
solo no âmbito dos entes federativos;

Integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa fronteira com outros 
países sobre a linha divisória internacional.

Fonte: Brasil (2012).

Verifica-se, na figura 5, o papel do governo, no tocante às competências 
da administração pública, no alcance dos objetivos da mobilidade urba-
na sustentável, indicando a conexão com o fortalecimento institucional 
necessário para uma boa gestão. Além disso, o fortalecimento institucio-
nal é fundamental na condução das discussões, apoio institucional, 
organizacional, técnico e tecnológico, sobretudo para o cumprimento 
das metas do governo. A sociedade atua como cogestora das políticas 
urbanas responsáveis por alterações nos padrões de produção e consu-
mo e uso consciente dos transportes. Os agentes socioeconômicos são 
atores relevantes com capacidade de influenciar, direta ou indiretamente, 
no conteúdo, nos resultados na política pública e no processo de tomada 
de decisões. De um modo geral, o sentido do processo de decisões nos 
níveis de gestão é dado pela conexão existente entre os componentes, e 
são diretamente interdependentes. Uma falha nestas conexões compro-
mete as inter-relações e o desempenho geral da gestão. O insumo bási-
co das inter-relações são as informações úteis para a tomada de decisão.
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Sustentabilidade em transportes: do conceito às políticas públicas de mobilidade urbana

Umas das informações úteis para gestão da mobilidade urbana sus-
tentável são as diretrizes da PNDU. Porém, as questões relacionadas 
ao conceito de mobilidade urbana ainda não estão muito claras para 
uma parcela da população e inclusive o nível de conhecimento de 
técnicos e gestores é uma ameaça à implementação das políticas e 
implica no mau desempenho da gestão da mobilidade urbana atual-
mente. Como agravantes, fatores como a carência de uma estrutura 
mínima de gestão, baixa capacidade institucional, marco regulatório 
excludente, aumento populacional, da demanda por mobilidade e por 
infraestrutura desafiam ainda mais os processos de gestão nas cida-
des (Rolnik, 2008). No que se refere ao fluxo de informações que 
norteiam as ações, devem ser considerados os diversos pontos de 
vistas dos atores envolvidos no processo de gestão, bem como o 
resultado do pacto social.

Além disso, na gestão urbana, a maneira como se processam essas 
informações está sujeita às interações institucionais que dependem, 

Figura 5 
Estrutura organizacional da gestão da mobilidade urbana sustentável

Fonte: Seabra, 2013.
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por sua vez, do perfil da cidade (porte/função da cidade e valores 
socioculturais da população) e da capacidade mobilizadora da 
sociedade. Assim, falta aos gestores do nível estratégico um instru-
mento de apoio à decisão capaz de captar com precisão a percep-
ção dos atores sobre a escolha das diretrizes políticas de mobilidade 
antes de serem implementadas e quais fatores são aceitáveis na 
comunidade. Dessa perspectiva, entende-se que o desafio é com-
patibilizar os conflitos de interesses, sistematizar e priorizar os obje-
tivos de forma útil para a tomada de decisão visando à gestão da 
mobilidade urbana sustentável.

Considera-se um desafio o acesso às informações para a articulação 
e organização para a tomada de decisões. O Ministério das Cidades 
reconhece a carência de dados do governo sobre a temática da mobi-
lidade, e assume que a fonte dos dados é disponibilizada por órgãos 
como a Associação Nacional de Transportes Públicos (MPOG, 2011). 
Apesar de ser estabelecida a utilização de indicadores, falta uma 
estrutura padrão sobre as medidas de desempenho capaz de monito-
rar o progresso rumo à sustentabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos caminhos que apontam para o equilíbrio das dimensões da 
sustentabilidade consiste numa boa gestão. Compreender como se 
constituem a inter-relação, as conexões existentes e o desencadea-
mento do processo de tomada de decisões em nível federal e esta-
dual e municipal é a premissa para uma boa gestão da mobilidade 
urbana, essencial para o avanço da sustentabilidade. Uma forma de 
verificar o efeito da gestão da mobilidade urbana para a sustentabi-
lidade das cidades é através dos projetos e políticas desenvolvidos 
no município. As iniciativas governamentais e suas contribuições na 
área de transporte nortearam as ações voltadas para a sustentabili-
dade e possibilitaram o estabelecimento de uma estrutura teórica a 
nível estratégico, com discursos e análises sob diferentes contextos. 
Contudo, a maioria dos projetos limita-se à elaboração de políticas 
e diretrizes.

No Brasil, devido à exigência do plano de mobilidade, a expectativa é 
de ações que visem à implementação da Lei de Mobilidade, porém 
dependem de algum nível de coordenação entre as instâncias estadu-
ais e municipais. Evidencia-se a ausência de um elemento articulador 
entre os níveis de gestão, que compatibilize as dimensões da susten-
tabilidade, sendo necessários ajustes no modelo de gestão atual por 
meio de um incremento no fortalecimento institucional. Um modelo de 
gestão é representado pelos instrumentos regulatórios e pela estrutu-
ra organizacional que devem atuar sinergicamente.
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Sustentabilidade em transportes: do conceito às políticas públicas de mobilidade urbana

O sentido do processo de decisões nos níveis de gestão é dado pela 
conexão existente entre os componentes e o insumo básico são as 
informações úteis para a tomada de decisão. Um exemplo delas con-
siste nas diretrizes da PNDU. Devido ao conceito de mobilidade urba-
na ainda não estar bem esclarecido para uma parcela da população e 
inclusive para técnicos e gestores, convém uniformizar o discurso 
numa linguagem comum, principalmente entre técnicos e gestores, 
para torná-lo prático. Além da preparação de técnicos e gestores para 
um discurso uniforme, são necessários instrumentos como índices 
que permitem o acompanhamento da sustentabilidade da mobilidade 
urbana aos gestores.

Sobre estes instrumentos, está sendo desenvolvido o estudo de Sea-
bra (2013) que atende à escassez do tema sobre os instrumentos de 
auxílio aos gestores no acompanhamento do avanço da sustentabili-
dade da mobilidade nos municípios, implicando numa gestão vulnerá-
vel, sobretudo quando se trata de um gestor com perfil que corres-
ponde à expectativa de grupos políticos, comumente observado na 
gestão da mobilidade urbana. Assim, é importante considerar o perfil 
do gestor na sua capacidade de produzir efeitos rumo à sustentabili-
dade, que está diretamente relacionado ao desempenho da gestão da 
mobilidade urbana, principalmente pela falta de uma estrutura padrão 
sobre as medidas de desempenho e de índices voltados para orientar 
o gestor na tomada de decisão.
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Agência Municipal de Transporte e Trânsito - Campo Grande/MS
Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda.
Artesp - Agência Reguladora de Transportes São Paulo
Artificium Tecnologia Ltda.
Associação Brasileira da Indústria Ferroviária - ABIFER
Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito - 

ABEETRANS
Associação das Empresas de Transporte de Passageiros de Porto Alegre - ATP
Associação das Empresas Transportes Coletivos Urbanos de Campinas
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô - AEAMESP
Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos - NTU
Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém - AMUB
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
BB Transporte e Turismo Ltda.
Centro de Transporte Sustentável do Brasil
Cittati Tecnologia e Serviço S/A
Cobrape - Cia. Brasileira de Projetos e Empreendimentos
Coleurb - Coletivo Urbano Ltda.
Comap Consultoria, Marketing, Planejamento e Representações Ltda.
Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU-RJ
Companhia Carris Portoalegrense
Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos de Fortaleza - Metrofor
Companhia de Engenharia de Tráfego - São Paulo
Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos
Companhia de Transito e Transporte de Macapá
Companhia de Transito e Transporte Urbano do Recife
Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB-GV
Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Sede
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal
Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos

Entidades associadas

AN P
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Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A
Consórcio da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos da Grande Goiânia
Coopertranse - Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Especializados no 

Transporte de Passageiros em Geral de São Paulo
Declink - Desenvolvimento e Consultoria de Informática Ltda.
Departamento de Ciências Exatas e da Terra
Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
Divisão de Trânsito - Caraguatatuba/SP
Emdec - Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A
Emplasa - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba Ltda.
Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTrans
Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A
Empresa de Transportes Coletivos de São Bernardo do Campo
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A
Empresa Pública de Transporte e Circulação - RS
FABUS - Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus
Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do 

Estado de SP
Federação Nacional dos Arquitetos
FETRANSPOR - Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do 

Estado do Rio Janeiro
Fundação Ezute
Fundação para Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia
Grande Recife Consórcio de Transporte
Guarupass - Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de 

Passageiros de Guarulhos e Região
Headwayx Engenharia Ltda.
Instituto de Energia e Meio Ambiente
Instituto de Mobilidade Sustentável - Ruaviva
Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento
Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito - Manaus
Logit Engenharia Consultiva Ltda.
Logitrans - Logística Engenharia e Transportes Ltda.
Marcopolo S/A
Maubertec - Engenharia de Projetos Ltda.
Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
Metra - Sistema Metropolitano de Transporte Ltda.
NovaKoasin Equipamentos e Sistemas Ltda.
Oficina Consultores Associados S/c Ltda.
Prefeitura da Estância de Atibaia
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba
Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Prefeitura Municipal de Jacareí
Prefeitura Municipal de Mauá
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
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Prefeitura Municipal de Valinhos
Prime Engenharia e Comércio Ltda.
Prodata Mobility Brasil Ltda.
Programa Pós-Graduação - Engenharia Urbana - Universidade Federal de 

São Carlos
São Paulo Transportes S.A.
Scania Latin America Ltda.
Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos - São Paulo/SP
Secretaria de Transportes e Trânsito - Guarulhos/SP
Secretaria Municipal de Tráfego e Transporte - São Luís
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Piracicaba
Secretaria Municipal de Transportes - Maringá
Secretaria Municipal de Transportes - São Paulo
Secretaria Municipal de Transportes de Jundiaí
Secretaria Municipal de Transportes e Transito - Setra - Juiz de Fora/MG
Secretaria Municipal de Transportes, Mobilidade e Terminais - Florianópolis/SC
Serviço Municipal de Transportes Coletivos - Araras/SP
Setepla Tecnometal Engenharia Ltda.
Sindata Tecnologia e Sistemas de Trânsito Ltda. Me
Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro - Rio Ônibus
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo
Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Metrop. de Passag.de 

Curitiba e Reg. Metrop.
Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros e Fretamento e Turismo
Sindicato dos Permissionários Autônomos do Transporte Suplementar de 

Passageiros de Belo Horizonte e Região Metropolitana
Sindicato Interestadual Indústrias de Materiais e Equipamentos Ferrov. Rodov.
Sinergia Estudos e Projetos Ltda.
Socicam Administração, Projetos e Representação - SP
SuperVia Concessionária Transporte Ferroviário S.A.
TACOM - Engenharia Projetos Ltda.
TC Urbes Arquitetura e Urbanismo Ltda.
Termini Ltda.
Transdata Indústria e Serviço de Automação Ltda.
Tranzum Planejamento e Consultoria de Trânsito S/S Ltda.
TTC - Engenharia de Tráfego e de Transportes S/c Ltda.
União de Ensino Superior do Pará - UNESPA
Universidade Federal do Pará
Urbanização de Curitiba S/A
VB Serviços Comercio Administração Ltda.
Volvo do Brasil Veículos Ltda.
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Calendário de eventos nacionais e internacionais

Titulo ou assunto Local e data Promotor Contato

81ª Reunião do Fórum 
Nacional de Secretários e 
Dirigentes Públicos de 
Transporte Urbano e 
Transito 

Guarulhos, SP
08 e 09/08/2013

ANTP www.antp.org.br

2º Encontro Cidades 
Amigáveis 

Sorocaba, SP
22 e 23/08/2013

ANTP www.antp.org.br

14º Encontro das  
Empresas de Fretamento  
e Turismo

Foz de Iguaçu, PR
29 e 31/08/2013

ANTP www.fresp.org.br

19ª Semana  
de Tecnologia 
Metroferroviária 

São Paulo, SP
10 a 13/09/2013

AEAMESP www.aeamesp.org.br

Jornada Brasileira  
“Na cidade,  
sem meu carro”

Nacional
22/09/2013

ANTP www.antp.org.br

19º Congresso Brasileiro  
de Transporte e Transito
VIII INTRANS – Exposição 
Internacional de Transporte 
e Trânsito

Brasília, DF
08 a 10/10/2013

ANTP www.antp.org.br

56ª Reunião do Fórum 
Paulista de Secretários e 
Dirigentes Públicos de 
Transporte e Transito

Local e data  
a definir

ANTP www.antp.org.br

82ª Reunião do Fórum 
Nacional de Secretários e 
Dirigentes Públicos de 
Transporte Urbano e 
Transito 

Local  e data  
a definir

ANTP www.antp.org.br

Encontro Anual da  
ABRATI – Cerimonia de 
Premiação do Prêmio 
ANTP-ABRATI 

Brasília, DF
03/12/2013

ANTP www.antp.org.br
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da Silva Junior (Urbs/Curitiba)
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(biênio 2012/2013)

Francisco Carlos Cavallero 
Colombo (CBTU/RJ);  Sergio 
Benasi (Emdec/Campinas);  
Humberto Kasper (Trensurb/Porto 
Alegre); Joaquim Lopes da Silva 
Junior (EMTU/SP); Nazareno S. 
N. Stanislau Affonso (Ruaviva); 
Wagner Colombini Martins (Logit); 
Atilio Pereira (SMTT/Guarulhos); 
Iliomar Darronqui (SEMOB/SCS); 
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(Sinergia).
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Rua Marconi, 34, 2º andar, 
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Site: www.antp.org.br
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(coordenadora nacional);
Alexandre Resende;  
João Batista R. Moraes Neto; 
Paulo Afonso Lopes da Silva; 
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Eduardo A. Vasconcellos;  
Adolfo Mendonça 
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Divisão América Latina / DAL – 
UITP
Eleonora Pazos 
Fernando de Caires Barbosa

AssociAção NAcioNAl de TrANsporTes públicos - ANTp

Escritório Brasília (ANTP/BSB)
Nazareno Stanislau Affonso
SCS, Q. 4, Ed. Mineiro, Bl. A, S. 506
70304-000, Brasília, DF
Tel. e fax: (61) 3202.0899
E-mail: antpmdt@gmail.com

coordenadores regionais

Regional Centro Oeste (ANTP/CO)
Antenor José de Pinheiro Santos
E-mail: perito@antenorpinheiro.com

Espírito Santo (ANTP/ES)
Denise de M. Cadete Gazzinelli 

Cruz
Av. Hugo Viola, 1.001, Bl. A,  

Sala 215, Mata da Praia
29060-420, Vitória, ES,
Tel. e fax: (27) 3223.9100
E-mail: denise@antp.org.br

Minas Gerais (ANTP/MG)
Ricardo Mendanha Ladeira
Rua Januária, 181 - Floresta
31110-060, Belo Horizonte, MG
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E-mail: antpmg@antp.org.br

Norte (ANTP/N)
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Neves
Av. Duque de Caxias, 863,  
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66093-400, Belém, PA
Cel.: (91) 8804.7651
E-mail: pbneves@ufpa.br

Nordeste (ANTP/NE)
César Cavalcanti de Oliveira
GR/CTM
Cais de Santa Rita, 600 -  

Santo Antonio
50020-360, Recife, PE
Tel.: (81) 3182.5609
Fax: (81) 3182.5610
E-mail:  cesar.antp@gmail.com

Paraná (ANTP/PR)
Rosangela Maria Battistella 
Av Pres. Affonso Camargo, 330  
80060-090, Curitiba, PR 
Tel.: (41) 3320.3211 
E-mail: rosangela@antp.org.br

Rio de Janeiro (ANTP/RJ)
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