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Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos - Belém/PA
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Associação Riograndense das Empresas de Transp. Rodov. Inter. Passageiros/RS RTI
ATP Assessoria, Tecnologia e Planejamento Ltda. - Recife
ATP Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre
Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania de Fortaleza - AMC
Auto Viação Nossa Senhora da Piedade Ltda. - Maceió
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
Bombardier Transportation Brasil Ltda.
Booz, Allen & Hamilton Tecnologia Ltda. - São Paulo
Busscar Ônibus S/A 
Câmara Brasileira de Transporte Ferroviário - CBTF
CBPO Engenharia Ltda.
CBTU - Escritório Regional de Fortaleza
Centro de Ensino Superior Promove Ltda. - Faculdade Promove/Belo Horizonte
Centro de Estudos de Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico - Londrina/PR
Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Administração da UFMG
Centro Maranhense de Estudos Técnicos e Sociais - Cemates/São Luís
Circular Santa Luzia Ltda. - São José do Rio Preto
Coleurb - Coletivo Urbano Ltda. - Passo Fundo/RS
COMAP Consultoria, Marketing e Planejamento S/C Ltda. - São Paulo
Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU/RJ
Companhia Carris Porto Alegrense
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Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos - Metrofor
Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Joinville - Conurb
Companhia de Engenharia de Tráfego - CET/Rio de Janeiro
Companhia de Engenharia de Tráfego - CET/Santos
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Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - Ceturb-GV
Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô/SP
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô/DF
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - Metrô/RJ
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logísticas - CENTRAL/RJ
Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos- CMTC/Goiânia
Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU/Londrina
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM
Companhia Petropolitana de Transportes - Petrópolis
Compsis - Computadores e Sistemas Ind. E Comércio Ltda. - São Jose dos Campos 
Confederação Nacional de Trabalhadores em Transportes da CUT/São Paulo
Construtora Andrade Gutierrez S/A
Coordenação de Programas Pós-Graduação Engenharia - COPPE/UFRJ/PET
Coordenadoria de Concessões e Pedagiamento de Curitiba
CRICIÚMATRANS Empresa Pública de Trânsito e Transporte de Criciúma S/A.
DaimlerChrysler do Brasil Ltda. 
Data Traffic S/A. - Aparecida de Goiânia
Departamento de Ciências Exatas e da Terra - Uneb/Salvador
Departamento de Engenharia de Transportes - Faculdade de Engª Civil da Unicamp
Departamento de Engenharia de Transportes - Fortaleza 
Departamento de Estradas de Rodagem de Roraima - DER 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER
Departamento de Trânsito e Engenharia - Balneário Camboriú
Departamento de Transportes - Escola de Engenharia de São Carlos/USP
Departamento de Transportes - Universidade Federal de Santa Maria/RS
Departamento de Transportes e Terminais de Florianópolis - Deter
Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro - Detro
Departamento Estadual de Trânsito - Porto Alegre/RS
Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos - DMTU/DF
Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A - São Paulo
Diretoria de Transportes, Trânsito e Sistema Viário DTTSV/Governador Valadares
Ductor Implantação de Projetos S/A
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - Urbes
Empresa de Ônibus São Bento Ltda. - São José dos Campos
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano S/A - ETTUSA/Fortaleza
Empresa de Transporte Coletivo de Diadema - ETCD
Empresa de Transporte Coletivo de Passageiros Urbano - Transurb S/A/Rio de Janeiro
Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo - ETC
Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A - Transerp
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTrans
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - Trensurb
Empresa Jornalística dos Transportes Ltda. - Rio de Janeiro
Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A - Emplasa
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU/Recife
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A - EMTU
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A EMDEC
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural  - EMDURB/Bauru
Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento EMUSA/Niterói
Empresa Municipal de Trânsito e Transporte de Jaboatão dos Guararapes
Empresa Municipal de Transporte e Trânsito de Betim - TRANSBETIM
Empresa Municipal de Transportes Urbanos - EMTU/Macapá
Empresa Municipal de Transportes Urbanos - EMTU/Manaus
Empresa Municipal de Urbanização, Habitação e Desenvolvimento Sustentado de Araucária - EMUDAR
Empresa Petrolinense de Transito e Transporte Coletivo
Empresa Pública de Transportes de Santo André - EPT
Expresso Coletivo Forquilhinha Ltda. - Criciúma/SC
Faculdade de Engenharia da Fumec - Belo Horizonte
Federação das Empresas de Transporte Rodoviário do Leste Meridional do Brasil - FETRANSPOR
Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo
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Fundação Aplicações de Tecnologias Críticas Atech - São Paulo
Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional do Governo do RS - METROPLAN
Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia - FDTE/São Paulo
General Motors do Brasil Ltda. (Allison Transmission Division)
Guarupas Associação das Empresas de Transporte Urbanos de Passageiros de Guarulhos e Região
Harza-Hidrobrasileira Engenharia e Projetos Ltda. - São Paulo
Henares Advogados Associados S/C. - São Paulo
Herjack Engenharia S/C Ltda. - São Paulo
Impregilo S.p.A. - São Paulo
Indabra Industria Automotiva Brasileira Ltda.
Instituto da Mobilidade Sustentável Ruaviva - Brasília
Instituto de Desenvolvimento e Informação em Transporte - Itrans/Brasília
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Joinville
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL
Instituto de Políticas Públicas das Cidades - IPPC/São Paulo
Instituto de Tecnologia para o Cidadão - ITC - Rio de Janeiro
Instituto Educacional Piracicabano - UNIMEP
Instituto Mauá de Tecnologia - IMT
Instituto Militar de Engenharia - IME
JNS Engenharia, Consultoria e Gerenciamento S/C Ltda. - São Paulo
Joalina Transporte Ltda. - Petrolina
Logit Consultoria S/C. Ltda. - São Paulo
Logitrans - Logística Engenharia e Transportes Ltda. - Curitiba
Logos Engenharia Ltda. - São Paulo 
Marcopolo S/A - Caxias do Sul
Maubertec Engenharia de Projetos Ltda. - São Paulo
Metra Sistema Metropolitano de Transportes Ltda. - São Bernardo do Campo
Metrobus Transporte Coletivo S/A. - Goiânia
Oficina Consultores Associados S/C  Ltda. - São Paulo
Opportrans Concessão Metroviária S/A - Rio de Janeiro
Opus Oficina de Projetos Urbanos Consultores Associados S/C Ltda. - São Paulo
Pait Consultores Associados S/C Ltda. - São Paulo
Perkons S.A. - Colombo/PR
Polis Instituto Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais - São Paulo
Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande
Prefeitura da Estância de Atibaia
Prefeitura do Município de Maringá
Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia
Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Amparo 
Prefeitura Municipal de Alagoinhas - BA
Prefeitura Municipal de Barueri - ASMT/DEMUTRAN
Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves
Prefeitura Municipal de Caçapava
Prefeitura Municipal de Cachoeirinha - RS
Prefeitura Municipal de Caieiras - SP
Prefeitura Municipal de Camaragibe - Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de Canoas - Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Caraguatatuba - Divisão de Trânsito 
Prefeitura Municipal de Caruaru
Prefeitura Municipal de Caucaia
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Prefeitura Municipal de Florianópolis - Núcleo de Transportes
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Prefeitura Municipal de Ipatinga
Prefeitura Municipal de Itabira
Prefeitura Municipal de Itapevi
Prefeitura Municipal de Jacareí
Prefeitura Municipal de Marabá
Prefeitura Municipal de Mauá
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim - Divisão de Trânsito
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Prefeitura Municipal de Passos
Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Prefeitura Municipal de Piracicaba
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Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
Prefeitura Municipal de Rio Branco - Sec. Viação e Urbanismo - DTP
Prefeitura Municipal de Rio Negrinho
Prefeitura Municipal de Rondonópolis
Prefeitura Municipal de Salto
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Prefeitura Municipal de São Borja 
Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul - Diretoria de Transporte e Vias Públicas
Prefeitura Municipal de São Carlos
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Prefeitura Municipal de Serra
Prefeitura Municipal de Sumaré
Prefeitura Municipal de Suzano
Prefeitura Municipal de Timóteo
Prefeitura Municipal de Três Corações
Prefeitura Municipal de Uberaba
Prefeitura Municipal de Valinhos
Prefeitura Municipal de Viamão 
Prime Engenharia e Comércio Ltda. - São Paulo
Procint Projetos, Cons. Intl. S/C Ltda. - São Paulo
Prodem Progresso e Desenvolvimento Municipal Olímpia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFRGS
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da Universidade Federal de São Carlos
PUC/RS - Departamento de Engenharia Civil Porto Alegre
Renault S/A 
Rio Ita Ltda. - São Gonçalo
São Paulo Transporte S/A - SPTrans
SAT Serviços de Informática S/C Ltda. - São Paulo
Scania Latin América Ltda.
Schlumberger Solutions do Brasil Ltda. - São Paulo
Secretaria de Coordenação e Planejamento de Porto Alegre 
Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SEINFRA/GO
Secretaria de Estado de Transportes do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos de São Paulo
Secretaria de Estado Infra-Estrutura de Natal
Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente de Franca
Secretaria de Obras e Viação - Prefeitura Municipal de Mogi Guaçú
Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Secretaria de Planejamento, Transportes, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Olinda
Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - Leme 
Secretaria de Serviços Municipais de Santo André - Prefeitura Municipal
Secretaria de Serviços Públicos - Prefeitura Municipal de Guarulhos
Secretaria de Serviços Públicos do Recife  
Secretaria de Transportes do Distrito Federal
Secretaria Estado e Desenvolvimento Urbano SEDUR/R.Janeiro
Secretaria Executiva de Desenvolvimento Urbano e Regional/ Belém
Secretaria Executiva de Transportes do Pará
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Prefeitura Municipal de Santana/Amapá
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Niterói
Secretaria Municipal de Planejamento de Goiânia
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento de Divinópolis
Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes de Itapecerica da Serra
Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Uberlândia
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos de Barretos
Secretaria Municipal de Transporte de Jundiaí - Prefeitura Municipal
Secretaria Municipal de Transporte do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - SEMTRAN/Porto Velho
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Contagem
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Sapiranga
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Vila Velha
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano - Natal
Secretaria Municipal de Transportes de Juiz de Fora - SETTRA
Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo
Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social - Prefeitura Municipal de Sorocaba
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Secretaria Municipal de Transportes e Infra-Estrutura Urbana de Vitória
Secretaria Municipal de Transportes Urbanos de Salvador
Secretaria Municipal de Transportes/Prefeitura de Mogi das Cruzes
Secretaria Municipal dos Transportes de Porto Alegre
Secretaria Municipal Transportes Públicos Trânsito de Santarém 
Serviço Autônomo Municipal de Terminais Rodoviários de Blumenau
Serviço Municipal de Tráfego e Transporte Urbano SEMTTUR - Juazeiro/BA
Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras - SMTCA
Setepla Tecnometal Engenharia Ltda. - São Paulo
Sindicato das Cooperativas de Permissionários da Modalidade “Bairro a Bairro” de Transp. Col.

Alternativo- São Paulo 
Sindicato das Emp. de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte - SETRANSP
Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia - SETRANSP
Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano Passageiros São Paulo -TRANSURB
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo - SETPESP
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado Sergipe - TRANSPASE
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município do Rio de Janeiro - SETRANSPARJ
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Pernambuco SETRANS/PE
Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Metropolitano de Passageiros de Curitiba e

Região Metropolitana
Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém
Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador - SETPS
Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Espírito Santo
Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento e para Turismo de São

Paulo e Região
Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Niterói)
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Metroviário de São Paulo 
Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários SIMEFRE
Sinergia Estudos e Projetos Ltda. - Rio de Janeiro
Socicam Terminais Rodoviários e Representações Ltda. - São Paulo
Sondotécnica - Engenharia de Solos S/A. - São Paulo
Superintendência de Transportes Públicos de Campina Grande
Superintendência de Transportes Públicos de João Pessoa
Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte - DEMETRÔ
Superintendência de Trens Urbanos do Recife - METROREC
Superintendência dos Serviços Rodoviários de Volta Redonda - SUSER
Superintendência Municipal de Trânsito de Goiânia
Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte Urbano de Cuiabá
Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos - SMTT/Maceió
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT/ Estância
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT/Aracajú
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito STRANS/Teresina
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos SMTU/Rio de Janeiro
SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário S/A. - Rio de Janeiro
TCM Transportes Coletivos Maranhense Ltda.
Técnicos em Transporte Ltda. - Tectran/Belo Horizonte
Tecno Acción do Brasil Ltda. - Florianópolis
Tekhnites Consultores Associados S/C Ltda. - São Paulo
Tradita Ltda. - Juiz de Fora
Trans Sistemas de Transportes S/A - São Paulo
TRANSLITORAL - Transporte Turismo e Participações Ltda. - Guarujá
Transneves - Transporte, Trânsito Trafego de Ribeirão das Neves 
Transporta Consultoria em Transportes Ltda. - Juiz de Fora
Transporte e Turismo Gidion Ltda. - Joinville
TRANSTEL - Transito Inteligente Ltda. - São Paulo
Trends Engenharia e Tecnologia S/C Ltda. - São Paulo
TTC Engenharia de Tráfego e de Transportes S/C Ltda. - São Paulo
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - São Leopoldo/RS
Urbanização de Curitiba S/A - URBS
VB Serviços Comércio e Administração Ltda.
Viação Mouroense Ltda. - Araucária
Vitrus Comércio, Serviços, Importação e Exportação Ltda. - São Paulo 
Volvo do Brasil Motores e Veículos S/A - Curitiba
Wall Park Estacionamentos Ltda. - Rio de Janeiro
Wolpac Sistemas de Controle Ltda. - Ferraz de Vasconcelos
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Calendário de eventos nacionais e internacionais

Título ou assunto Local e data Promotor Fax/E-mail

7ª UITP Conferencia Bologna, Itália UITP +32 2 6601072
de la UITP sobre la 04 a 06/02/2004 events@uitp.com
billética automática

Terminal de Genebra, Suiça, UK & IPE + 44 0 1306 877411
Passageiros - 10 a 12/02/2004 y.casey@ukintpress.com
l Expo 2004

Conferência sobre Alemanha, UITP + 32 2 6601072
metrôs leves 17 a 21/04/2004 events@uitp.com

XI Congresso Bucharest, România CODATU 33-(0)4-78623299 
CODATU 22 a 24/04/2004 codatu.bucarest@wanadoo.fr

II Seminário Rio de Janeiro, ANTP 55 11 3253.8095
Internacional de 26 e 27/04/2004 antpsp@antp.org.br
Marketing

VI Seminário Rio de Janeiro, ANTP 55 11 3253.8095
Metro-Ferroviário 28 a 30/04/2004 antpsp@antp.org.br

Seminário Preparando Rio de Janeiro, CENTRAL 55 21 2502.9280
o Pan (Comemoração 23 a 30/04/2004 dalila@central.rj.gov.br
dos 150 anos de 
Ferrovia no Brasil)

APTA 2004 Miami, APTA +202 496.4324
Conferência Transporte 06 a 09/06/2004 dphelps@apta.com
Público sobre Trilhos

4ª Conferencia sobre 03 e 04/06/2004 UITP +32 2 6601072
seguridad en el events@uitp.com
transporte público

O ônibus no sistema Birbau UITP +32 2 6601072
de transporte 24 a 26/10/2004 events@uitp.com

56º Congresso da Roma UITP +32 2 6601072
UITP Junho/2005 events@uitp.com

15º Congresso Goiânia, GO ANTP 55 11 3253.8095
da ANTP Setembro/ 2005 antpsp@antp.org.br



Conselho Diretor 
(biênio 2003/2005)

Jurandir F. R. Fernandes - 
presidente 

César Cavalcanti de Oliveira - 
vice-presidente

Cláudio de Senna Frederico - 
vice-presidente

José Antônio Fernandes Martins -
vice-presidente

Nazareno Stanislau Affonso - 
vice-presidente

Otávio Vieira da Cunha Filho - 
vice-presidente

Rogerio Belda - vice-presidente
Albuino Cunha de Azeredo
(Central/RJ); Antenor J. Pinheiro
Santos (SMT/Goiânia); Antônio
Luiz M. Santana (Oficina); Cristina
M. Baddini Lucas (ANTP); Edson
Marchioro (SMT/Caxias do Sul);
Eduardo Pacheco (CNTT);
Fernando A. M. Carneiro (CTBel);
João Bosco de Mendonça
(SMTT/Aracaju); João Carlos
Piccoli (ATP/Porto Alegre); João
Luiz da Silva Dias (CBTU);
Laedson Bezerra Silva
(Detran/PE); Lélis Marcos Teixeira
(Rio Ônibus); Liane Nunes Born
(Ruaviva); Luciene M. B. E. Vianna
(Setran/Vitória); Luis Antonio
Lindau (Anpet); Luis Cesário A. da
Silveira (Abifer); Luiz Carlos
Frayze David (Metrô/SP); Plínio
Assmann (Fundador da ANTP);
Ricardo Mendanha Ladeira
(BHTrans); Yara Christina
Eisenbach (Urbs/Curitiba).

Suplentes 
(biênio 2003/2005)

Alfredo José Bezerra Leite
(Setran/PE); Arolde de Oliveira
(SMT/RJ); Carlos A. Batinga
Chaves (Pref. Mun. Monteiro/PB);
Carlos M. Gomes de Sá
(Seinfra/GO); Cláudio Gentile
(Opportrans); Denise C. Gazzinelli
Cruz (Prêmio ANTP de
Qualidade); Elmir Germani (TTC);
Emiliano Stanislau Affonso
(Aeamesp); Evandro José M. de
Avelar (EMTU/Recife); Flávio
Aragão Ximenes
(Ettusa/Fortaleza); Flávio David
Barra (Andrade Gutierrez); Ieda
Maria de Oliveira Lima; Joaquim
Lopes da Silva (EMTU/SP); João
Antonio Setti Braga (Setpesp/SP);
José Carlos Sacramone
(SMT/Jundiaí); José Maurício C.
L. F. da Silva (Copertrans); Marcos
Pimentel Bicalho
(SMT/Campinas); Maurício E. G.
Cadaval (Itrans); Pedro Carvalho
(EMTU/Manaus); Robson
Rodrigues (Setpesp/SP); Ronaldo
da Rocha (Alstom); Sergio
Marcolini (Sec. Mun. Obras e
Serv. Públicos/Niterói); Sileno
Sousa Guedes (Metrorec/PE);
Ulisses Carraro (Artesp/SP)

Conselho Fiscal
José Antonio Espósito
Márcio J. de Souza e Silva
Roberto Renato Scheliga
Conselho Cultural
Almir de Souza Maia
Arnaldo Niskier
Roberto Israel E. Saruê

ANTP/São Paulo
Alameda Santos, 1000, 7º andar
01418-100, São Paulo, SP
Tel.: (11) 3283.2299
Fax: (11) 3253.8095
E-mail: antpsp@antp.org.br
Site: www.antp.org.br 

Diretor Executivo
Nazareno Stanislau Affonso
Diretores Adjuntos
Cristina Maria Baddini Lucas
Eduardo Alcântara Vasconcellos
Gerente Administrativo Financeiro
Francisco Agretti de Aquino
Assessoria Técnica
Augusto Portugal Gomes; Nancy
Reis Schneider; Pedro A. C.
Machado; Valeska Peres Pinto
Relações Empresariais
Affonso Guastella Netto; Maria
Palmira Mançano; Sonia Godoy
Nakao

Prêmio ANTP de Qualidade
Alexandre Resende; Denise M. C.
Gazzinelli Cruz; João Batista R.
Moraes Neto; Margarida Hatten
Coelho; Maria Aparecida A. S.
Lemos; Paulo Afonso Lopes da
Silva; Valeska Peres Pinto
Projeto TEU (Hewllet)
E-mail: teu@antp.org.br
Carlos Alberto Alqueres; Cláudio
de Senna Frederico; Regina
Nogueira; Ricardo Figueiredo;
Washington Martins
Projeto Sistema de Informação

(BNDES)
Aldérico Amorim dos Santos;
Bernardo Guatimosim Alvim;
Lucivaldo do Vale Brígido; Mara
Regina Domingo Mattar; Pedro A.
C. Machado

Associação Nacional de Transportes Públicos - ANTP

Escritório Brasília (ANTP/BSB)
Nazareno Stanislau Affonso
SCS, Q. 4, Ed. Mineiro, Bl. A, S. 504
70300-944, Brasília, DF
Tel. e fax: (61) 223.0844
E-mail: antpbrasilia@uol.com.br

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

Cruz
Av. Vitória, 800
29010-580, Vitória, ES,
Tel. e fax: (27) 3223.9100
E-mail: dgazzi@terra.com.br
Centro-Oeste (ANTP/CO)
Antenor José de Pinheiro Santos
Rua S 3, Q. S 5A, Lote 1,
Setor Bela Vista
74830-090, Goiânia, GO
Tel.: (62) 524.1238
E-mail: smtgyn@terra.com.br
Minas Gerais (ANTP/MG)
Jussara Belavinha - Diretora
Tel: (31) 3379.5695
E-mail: jussarab@pbh.gov.br 
Heloísa H. Doche Linhares - Sec.

Exec.
Tel: (31) 3250.3925
E-mail: hdoche@cbtu.gov.br 
Rua Januária, 181 - Floresta
31110-060, Belo Horizonte, MG
Norte (ANTP/N)
Fernando Antonio Martins Carneiro
Av. Bernardo Sayão, 2072
66030-120, Belém, PA
Tel.: (91) 213.1760, 
Fax: (91) 213.1740
E-mail: fernando-carneiro@bol.com.br 
Nordeste (ANTP/NE)
César Cavalcanti de Oliveira
Cais de Santa Rita, s/nº - 

Bairro São José
50020-360, Recife, PE
Tel.: (81) 3424.1941, 
Fax: (81) 3224.0610
E-mail: antpne@hotlink.com.br
Paraná (ANTP/PR)
Yara Christina Eisenbach
Av. Pres.Afonso Camargo, s/nº
Estação Rodoferroviária
80060-090, Curitiba, PR
Tel.: (41) 322.4846, 
Fax (41) 232.9475
E-mail: urbs@bsi.com.br
Rio de Janeiro (ANTP/RJ)
Willian Alberto de Aquino Pereira
Praia do Flamengo, 278, cj. 52
22210-030, Rio de Janeiro, RJ
Tel. e fax: (21) 2553.3994
E-mail: sinergia@highway.com.br
Rio Grande do Sul (ANTP/RS)
Marco Aurélio Spall Maia - Diretor 
E-mail: marcomaia@trensurb.com.br
Ida Bianchi - Secretária Executiva
E-mail: ida@eptc.prefpoa.com.br
Av. Getulio Vargas, 379, sala 401
90150-001, Porto Alegre, RS
Tel.: e fax: (51) 3225.6671



O número 100 da Revista dos Transportes Públicos da ANTP é um
marco de sucesso editorial, independente da avaliação que se
possa ter de seu conteúdo e de seu formato. Lançada há mais de
25 anos atrás, logo depois da criação da ANTP, a revista conse-
guiu, ao longo de sua existência, transformar-se no repositário das
idéias, dos conceitos e das polêmicas que permearam o mundo do
transporte público brasileiro nessas últimas décadas.

Idealizada por Maurício Cadaval, para ser um fórum democrático,
aberto a todos os técnicos que militam no setor, independente de
suas convicções ideológicas ou políticas, a revista preferiu não ado-
tar uma linha editorial rígida, justamente para deixar aos colaborado-
res liberdade na escolha dos temas e do seu desenvolvimento. É por
isso que todos os artigos são sempre assinados, refletindo a opinião
de seus autores e dando assim uma real imagem do pensamento da
comunidade brasileira de transporte público.

Quando assumi a direção da revista, há mais de 15 anos, não quis
modificar substancialmente a linha que o Cadaval tinha escolhido
na sua concepção. Realizei até uma pesquisa entre os membros
da ANTP, para conhecer a opinião de seus leitores quanto aos
novos rumos que nela eu deveria imprimir. O resultado não foi para
mim surpresa. A liberdade editorial, o conteúdo e o formato da
revista deveriam permanecer os mesmos. Só algumas sugestões
enriquecedoras, como, no conteúdo, a introdução de mais temas
referentes a trânsito e à mobilidade em geral nos centros urbanos,
e de alguns artigos em língua espanhola para a comunidade lati-
no-americana e, no formato, a adoção de cores. Foi fácil adotar as
sugestões propostas graças ao desenvolvimento da informática e
ao aparecimento da internet.
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Editorial

Peter L. Alouche
Diretor da Revista dos Transportes Públicos
E-mail: palouche@metrosp.com.br

AN P

A revista tem publicado artigos referentes a todos os aspectos que
podem interessar ao transporte público e o trânsito. Todos os
modos urbanos de transporte são nela tratados: ônibus, metrôs,
trens, VLTs, vans, táxis, barcas, bicicletas, pedestres. A tecnologia
tem sido abordada com certa profundidade, sem se perder em
minúcias técnicas que possam desinteressar a grande parte dos
leitores. Material rodante, equipamentos fixos, energia, combustí-
veis, automação, bilhetagem, custos e muitos outros, são temas
expostos por técnicos especializados. Assuntos como políticas de
transporte, planejamento, política tarifária, administração, recursos
humanos, treinamento, pesquisas, aspectos jurídicos, qualidade,
regulamentação, financiamento, privatização, concessão, desre-
gulamentação, e tantos outros, têm merecido inúmeras aborda-
gens. E, ultimamente cada vez mais, o meio ambiente, a cidade, a
região metropolitana, a gestão do trânsito, a segurança, a informa-
ção, a integração dos deslocamentos e a mobilidade dos cidadãos
em geral, têm merecido uma atenção crescente. Também tem sido
uma preocupação cobrir, através dos artigos, as mais variadas
regiões do Brasil, apesar da maioria dos artigos nos terem chega-
do de São Paulo, Rio, Brasília, Minas e Rio Grande do Sul.

Chegar ao número 100 não significa que as dificuldades não sejam
imensas. A edição da revista é cara. Poucos têm sido os assinan-
tes que não são membros da ANTP. Adotar publicidade também
não é tarefa fácil. É preciso lembrar que todo o trabalho na revista
é praticamente um trabalho de “amador”, gratuito, tanto na prepa-
ração da revista, na revisão dos textos e na tradução de alguns
artigos, quanto na participação no Conselho editorial. A única
compensação, e esta é muito valiosa, é o prazer de contribuir para
a causa justa dos transportes públicos.

Para se conseguir recursos para a revista, houve uma tentativa de
se introduzir publicidade paga. Foi, talvez até por falta de profis-
sionais especializados dedicados ao assunto, um insucesso que
teve a vantagem, penso eu, de manter uma absoluta liberdade de
pensamento no conteúdo dos artigos. Alíás, é preciso ressaltar
que todas as contribuições em artigos também têm sido absolu-
tamente graciosas, com os autores cedendo seus direitos auto-
rais à ANTP.

Entre os muitos que têm ajudado a revista a existir e a manter seu
nível técnico, reconhecido por todos, apesar de muitos atropelos
que, no curso dos anos, foi necessário vencer, gostaria de citar
dois nomes. Rogério Belda, incansável defensor do equilíbrio e da
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justeza nas análises técnicas referentes ao transporte público. Tem
sido o orientador que sempre me tem ajudado nas decisões polê-
micas que tenho enfrentado como diretor da revista. E não foram
poucas. A outra é Maria Palmira Mançano, a nossa “Palmira”, que
tem tido o imenso trabalho de receber os artigos, controlar a cor-
respondência, distribuir os textos ao Conselho editorial, recolher
as avaliações, reunir as correções, enviar os artigos corrigidos à
gráfica e supervisionar a edição. Não posso deixar de mencionar
também o apoio decisivo que tem dado Eduardo Vasconcellos,
tanto nas suas funções como um dos responsáveis pela adminis-
tração da ANTP, como também nas suas valiosas contribuições de
especialista emérito em transporte. 

A Revista dos Transportes Públicos já se tornou um dos símbolos da
ANTP e precisa continuar viva. Para isso é necessário que ela se reno-
ve, sem perder as características que a identificam. Essa renovação
não pode surgir simplesmente da cabeça ou da vontade dos que hoje
a ela se dedicam. É necessário que a comunidade de transporte que
a recebe e que a lê, nela se engaje através de suas contribuições com
idéias, com sugestões, com críticas e sobretudo com contribuições
em artigos modernos, interessantes e inéditos.

A revista tem recebido, ao longo dos seus 100 números, muitas crí-
ticas, mas também alguns elogios. O mais eloqüente, no meu ponto
de vista, é, ao se ler teses de mestrado e doutorado, ou mesmo arti-
gos em livros ou revistas, referentes a transporte público no Brasil,
descobrir que a revista é sempre citada como referência. Talvez seja
isso o seu maior mérito: registrar de modo livre, simples, autêntico,
o pensamento da comunidade de transporte ao longo do tempo.

9

Editorial

A revista nº 100 da ANTP foi organizada com o objetivo de
indicar as principais tendências nas áreas de desenvolvimento
urbano, transporte e trânsito que podem ser identificadas no
Brasil para os próximos 10 a 20 anos.

Estas tendências estão apontadas em uma coletânea de 30 arti-
gos, escritos por diferentes pessoas, com diferentes experiên-
cias pessoais e abordagens, para que se pudesse pensar o
futuro da nossa área de atuação da forma mais ampla possível.

Acrescentamos, também, o texto introdutório do novo livro
“Mobilidade e Cidadania” que faz uma abordagem geral sobre
as perspectivas na nosssa área.



Qual será a velocidade da cidade do futuro? Da Internet banda
larga, que elimina fronteiras, desmaterializando espaços, ou do
congestionamento quilométrico que transforma curtas distâncias
em tempos imprevisíveis? E o espaço urbano do futuro? Serão
ruínas inacabadas cobertas por montanhas de lixo e entulho ou a
assepsia superiluminada dos megacentros de compras e lazer?
Existirão no futuro ruas? Sobreviverão à fragmentação crescente
dos espaços, à negação absoluta de qualquer terreno de ambigüi-
dade ou convivência entre o público e o privado? Deixarão de ser
o lar dos automóveis, decoradas especialmente com um paisagis-
mo para ser visto através do pára-brisa? Ou serão a casa dos
sem-casa, dos sem-lugar, dos fora da ordem mundial?

O início do terceiro milênio nos coloca diante de questões que
impõem a necessidade de repensar e renegociar as bases funda-
mentais da cidade que queremos. Durante a modernidade, a idéia
de acesso universal a bens e serviços públicos alimentava uma
utopia de cidade aonde pobres e ricos eram considerados cida-
dãos - pelo menos em tese e como objetivo - frente ao estado.
Aliás, era justamente o estado o encarregado pela implementação
desta utopia, através de seu aparato legal e - principalmente -
através de uma ação direta de disponibilização desses bens e ser-
viços para todos.

Entretanto, a consolidação do capitalismo global do pós-guerra
definiu claramente o tom hegemônico contemporâneo. A mobili-
dade do capital e a emergência de um mercado global criaram
uma elite que controla os fluxos do capital financeiro e das infor-
mações, atuando predominantemente em redes e clusters, e redu-
zindo seus vínculos com suas comunidades de origem. A utopia
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Politica urbana no Brasil:
esperança em meio ao caos?

Raquel Rolnik
Urbanista, secretária nacional de Programas Urbanos do
Ministério das Cidades, professora da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas e autora de vários livros e artigos
sobre cidade e política urbana
E-mail: raquelr@cidade.gov.br

URBANISMO
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da universalização dos direitos se rompe, gerando uma nova
ordem social baseada em uma nova estrutura de castas: de um
lado, os incluídos; de outro, os excluídos (Dupas, 2003).

Estas mudanças inserem-se em uma conjuntura econômica inter-
nacional marcada por uma série de ajustes frente à intensificação
nas velocidades das relações econômicas globalizadas, com
aumento nos fluxos financeiros e o surgimento de novos padrões
tecnológicos e organizacionais da produção, dominados pela
automação e pela atuação em rede de grupos econômicos trans-
nacionais. A chamada firma-rede, operando através de uma des-
centralização da produção em cadeias espalhadas por diferentes
territórios do planeta, explorando localidades com larga oferta de
mão-de-obra barata, organiza-se segundo franquias, subcontra-
tações e terceirizações. A revolução micro-eletrônica, com o aper-
feiçoamento do microcomputador, a utilização maciça da telemá-
tica, dos métodos digitais e da automação na produção industrial,
nos serviços e na agricultura, constituindo a chamada Terceira
Revolução Industrial, fornece a infra-estrutura necessária para as
operações empresariais descentralizadas com concentração de
ganhos e decisões (Rolnik & Nakano, 2000).

Nesse novo padrão de desenvolvimento, a modernização se dá de
forma seletiva, com os investimentos direcionando-se segundo os
“requisitos locacionais da acumulação flexível como: melhor ofer-
ta de recursos humanos qualificados, maior proximidade de cen-
tros de produção de conhecimento e tecnologia, maior e mais efi-
ciente dotação de infra-estrutura econômica, proximidade dos
mercados consumidores de mais alta renda” (Araújo, 1999: 3). A
modernização seletiva atual usufrui das vantagens locacionais
produzidas no território durante o período da modernização desi-
gual vigente no “capitalismo dirigido” entre as décadas de 50 e
70. Este novo padrão de desenvolvimento, conduzido principal-
mente pela lógica competitiva do mercado, tem gerado a forma-
ção de enclaves de dinamismo próximos a áreas excluídas dos
processos de seleção econômica. Ou seja, trechos do território
qualificados para receber investimentos distribuídos seletivamen-
te passam a participar das relações econômicas mundializadas e
se distanciar socialmente dos territórios de pobreza, estagnados
e isolados à sua volta, aumentando a desigualdade e os graus de
exclusão social e territorial. Essa “seletividade territorial” no dire-
cionamento dos investimentos públicos novamente coloca o Esta-
do como importante ator - na presença e na ausência - no dese-
nho de uma nova geografia urbana.
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O ESPAÇO DA MODERNIZAÇÃO SELETIVA

Uma nova geografia se arma na paisagem global. Nela, as cida-
des foram de certa maneira desconectadas dos limites dos Esta-
dos nacionais que as continham e, soltas numa rede perversa
estruturada por um capital flutuante, procuram redefinir seu papel.
Boa parte da produção contemporânea do urbanismo tem sido
mobilizada para criar uma cenografia de tal forma que a cidade se
transforme numa espécie de produto à venda num estande, fazen-
do parte de uma mega-exposição global de cidades à procura de
empresários transnacionais que decidam nela investir.

Sob a égide exclusiva da competitividade e inserção na ordem
global, grandes investimentos são feitos, recortando na paisagem
fragmentada da cidade os enclaves mundializados. Entretanto,
estes enclaves não se viabilizam senão como forte investimento
em infra-estrutura urbana, sobretudo em sistemas de circulação -
agora rebatizados de logística - que permitem a conexão entre os
nós da rede de espaços incluídos. Nenhuma dessas cenografias
do capital globalizado foram erigidas sem forte participação do
Estado. Diante da impossibilidade do gasto público, o investimen-
to se viabiliza através das chamadas parcerias que mobilizam
capitais privados. Aonde estaria então a presença do Estado? Em
primeiro lugar, em sua ausência como ente regulador e redistribui-
dor de oportunidades e renda que, diante da oportunidade de
captura de investimentos, renuncia a qualquer imposição de
padrão redistributivo, abrindo sua guarda para que estes enclaves
se desconectem do território solidário do Estado nação. Em
segundo lugar, concentrando seu parco poder de interven-
ção/gestão na viabilização desses enclaves, no mínimo destinan-
do parcela considerável de seu débil aparato de gestão para esta
finalidade. Finalmente, diretamente injetando recursos - sobretu-
do poupança pública - no financiamento dos empreendimentos, já
que o modelo de parcerias viabiliza o financiamento público para
o investimento privado, em uma conjuntura de forte restrição ao
endividamento político no contexto de políticas macroeconômicas
de ajuste fiscal.

ENQUANTO ISSO, NA CIDADE POPULAR

No Brasil urbano do terceiro milênio entretanto a maior parte do
território é ocupada pelo vasto campo da pobreza e de uma urba-
nização incompleta que a utopia da modernidade não atingiu.

Hoje, esta situação não está presente apenas nas metrópoles e
megacidades do país, mas também nas cidades médias incluídas
no circuito do dinamismo econômico e da modernização seletiva.
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No Brasil urbano, além da consolidação das megacidades na rede
urbana nacional, salienta-se o acréscimo, entre 1991 e 2000, de
5,3 milhões de pessoas nas cidades médias, com população entre
100 mil e 500 mil habitantes. Essas cidades, que concentravam
19% da população brasileira em 1991, passaram a acolher 20%
em 2000 (IBGE, 2000).

Esse processo foi acompanhado por uma espécie de dissemina-
ção do padrão típico metropolitano para além do território das
metrópoles - periferias autoconstruídas e precárias erigidas por
mercados informais de terra se espalham também por centros
regionais e pólos turísticos. Porém não é esta somente a diferença
que marca nossas cidades no novo milênio. O desemprego, acom-
panhado pelo aprofundamento da precarização das relações de
trabalho, agrava a vulnerabilidade do contingente excluído das
benesses do capitalismo atual. Para se ter uma idéia, durante os
anos entre 1991 e 1997, as metrópoles brasileiras perderam 4%
dos seus empregos, registraram uma queda de 28% de trabalha-
dores com carteira assinada e um aumento de 27% de trabalhado-
res sem carteira (Dupas, 1999: 126). Segundo esse autor, “este
movimento significou, nos últimos seis anos, uma perda de 2,2
milhões de postos de trabalho no setor formal e um ganho de 1,7
milhões de postos no setor informal”. Para a década de 2000, o
desemprego nacional poderá alcançar taxas ainda maiores que as
verificadas nos anos 90, ultrapassando a casa de 10% da PEA
(Pochmann, 2000).

A explosão da economia informal deve ser analisada no contexto
de desagregação da sociedade salarial, na qual o trabalhador
tinha acesso a serviços e benefícios, através do “salário indireto”,
proporcionado pelo emprego formal. Nesse quadro de diminuição
da proteção social e perda de direitos adquiridos como férias
remuneradas e 13º salário, no qual a aposentadoria e assistência
médica ficam a cargo do próprio trabalhador da economia infor-
mal, estamos testemunhando um aumento das vulnerabilidades
no interior da sociedade brasileira.

Essas mudanças tiveram um impacto urbanístico particularmente
agudo na questão da mobilidade e acessibilidade - de um lado
aprofundando o isolamento dos mais pobres nas periferias e de
outro introduzindo um grande componente de informalidade nos
serviços de transporte público. A diminuição da massa de empre-
gados - o que incluiu os beneficiários de vale-transporte - aumen-
tou a massa dos excluídos do transporte, ao mesmo tempo em
que gerou o fenômeno dos “perueiros” como nova frente de tra-
balho informal. Assim, a informalidade, irregularidade e clandesti-
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nidade, paradigma dominante na produção habitacional há déca-
das, atingiu também o setor de transportes.

Os processos de territorialização da pobreza nortearam a aloca-
ção dos contingentes mais pobres nas perifeiras urbanas, carac-
terizadas, do ponto de vista urbanístico, por profundas precarie-
dades de circulação e de condições de moradia, por carências em
diversos setores dos serviços sociais, culturais e infra-estruturais,
e pela insuficiência de formas de sociabilidade e de espaços
públicos qualificados que acolham as atividades coletivas, a vida
social, as relações de trocas e interlocuções capazes de erigir
uma esfera pública efetiva. Marcadas pela concentração de
renda, desigualdades sociais e processos de exclusão sócio-ter-
ritorial, os riscos se ampliam e, por sua vez, vão exacerbando os
conflitos, como fica evidenciado principalmente pela violência
urbana que coloca a vida da sociedade como um todo sob um
grau máximo de vulnerabilidade.

Apesar da urbanização de risco afetar a cidade como um todo, os
riscos são distribuídos desigualmente através das classes sociais.
Os mais pobres, com menos respaldo em seguridades sociais,
recebem os impactos das disfunções, catástrofes e acidentes
urbanos em intensidade muito maior do que os mais ricos. Há
uma acumulação de vulnerabilidades nos setores mais vulnerá-
veis. Entretanto, ao longo principalmente da última década do
século XX, acreditou-se que, construindo-se uma cidade-fortaleza
era possível viabilizar uma ilha da qualidade em meio a um mar de
vulnerabilidades. Dessa forma, o shopping center exclusivo e pro-
tegido condenou o comércio de rua múltiplo e heterogêneo, o
condomínio fechado substituiu o bairro. E o espaço público enco-
lheu-se à monofuncionalidade da circulação.

Dessa forma construiu-se uma paisagem fragmentada entre fortalezas
globalizadas e guetos desqualificados. As grades altas e espetadas
que incluíram um horizonte prisional em nosso cotidiano são irmãs
gêmeas do exílio excludente a que condenamos permanentemente a
maior parte dos moradores urbanos. Periferia, conjunto habitacional,
favela: é sempre a mesma história de destinar o menos urbano, o mais
inacessível e desqualificado dos espaços para evitar a convivência
que ameaça valores imobiliários e estabilidade social. Então a cidade
se defende dela mesma, imaginando que finalmente possam existir
espaços absolutamente imunes à pobreza e isentos de contradições
ou utopias de conversão final de todos os habitantes urbanos em
clientes e consumidores.

Enquanto isso, a violência só cresce, condenando a cidade a um
triste destino de morte lenta, submersa em calamidades minucio-
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samente construídas ao longo do tempo: enchentes, congestiona-
mentos, riscos. O rio malcheiroso inunda a avenida carregando o
carro blindado. A imagem - que é real em períodos chuvosos em
várias cidades do país - demonstra a inviabilidade do padrão de
exclusão territorial e a violência é apenas seu sinal mais cruel e
perverso.

É POSSÍVEL PARAR A MÁQUINA DA EXCLUSÃO TERRITO-
RIAL, RECONSTRUINDO A CIDADE?

A formulação de uma política antiexclusão requer a compreensão
global dos fatores que a construíram. No caso da política urbana,
a exclusão territorial pode ser desconstruída em três elementos: a
estratégia da distribuição dos investimentos, a regulação urbanís-
tica e a gestão urbana. E, se a exclusão territorial pode ser cons-
truída com esses três elementos, podemos também a partir deles
produzir instrumentos para desmontá-la. Uma estratégia de inves-
timentos que privilegia de forma excludente determinada área da
cidade, ou determinada funcionalidade (como o transporte indivi-
dual), influi radicalmente na lógica da distribuição das centralida-
des - e, portanto, nas oportunidades de emprego, renda e educa-
ção - no espaço intra-urbano. A exclusão territorial é montada por
meio da definição de grandes investimentos que podem ser neste
bairro ou naquele, em benefício de poucos ou de muitos, privile-
giando os automóveis ou o transporte público, instalando centra-
lidades e reservando-as para os empreendimentos das elites ou
gerando oportunidades de forma mais distribuída para a maior
parte da população. Grandes investimentos urbanos podem pro-
mover a redistribuição, abrindo novas frentes de oportunidades
econômicas e culturais para poucos ou para muitos - o que
depende basicamente das opções estratégicas dos projetos, que
podem gerar espaços públicos de apropriação o mais ampla pos-
sível ou ilhas protegidas e defendidas para poucos.

O segundo elemento absolutamente central de uma política urba-
na é a estratégia de regulação. Produzirmos um urbanismo antiex-
clusão significa, no campo da regulação, abrir a cidade para toda
a população em todos os sentidos, estabelecer uma regra de
construção da cidade, regras de zoneamento, de parcelamento,
que tenham rigorosamente a ver com a maneira pela qual o povo
constrói sua moradia e que, portanto, consigam incidir sobre ela.
Contrapõe-se, assim, a uma regulação (infelizmente ainda hege-
mônica) que atinge o todo apenas virtualmente, que não traduz os
processos que ocorrem em grande parte da cidade, condenando-
a a uma eterna ilegalidade.
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A estratégia de exclusão se dá também no âmbito da gestão e dos
processos decisórios. O fato de as elites governarem historica-
mente para si mesmas, ao mesmo tempo abrindo espaços de
extralegalidade negociada como resposta à pressão dos mais
pobres, mostra que a democratização da gestão urbana não é só
uma questão de bandeira política, mas a única possibilidade de
inversão desta equação. Abrir o processo de tomada de decisões
sobre o investimento e o controle do território urbano é um pres-
suposto para construirmos uma política urbana que inclua a tota-
lidade dos atores sociais. As instâncias e formas de participação
popular no planejamento da cidade são instrumentos que agem
nesse sentido, abrindo espaços reais de interlocução, para que os
setores populares possam efetivamente interferir na construção
de um projeto de cidade. Nesse ponto é fundamental e insubsti-
tuível a participação popular organizada, produzindo uma interfa-
ce real - e não simulada - com o poder público. Os planos urba-
nísticos, os projetos urbanos e a regulação precisam ser
congruentes com a gestão da cidade, não se pode inventar um
plano, um projeto de cidade cheio de qualidades, absolutamente
descolado da capacidade de organização e possibilidades reais
de implementação e controle dessa política.

Esses três elementos - a estratégia de investimentos, a regulação
urbanística e a gestão urbana - evidentemente só se apresentam
isoladamente em uma análise. Na prática, eles aparecem combina-
dos e complexamente articulados entre si e com os outros setores
da gestão pública. Dessa forma, é fundamental a existência de
uma política global que leve em conta a missão improrrogável que
se apresenta: a reconstrução local da noção de esfera pública,
aquilo que dá identidade e sentido à cidade e à sociedade.

Nesse contexto, o urbanismo tem um papel específico e profun-
damente estratégico. Sua capacidade de gerar símbolos e ima-
gens futuros, atribuindo materialidade a alguns dos aspectos de
um projeto de construção dessa esfera pública, pode ser extrema-
mente eficaz. Os processos de planejamento ou a definição de
projetos e políticas urbanas, denominem-se planos diretores ou
planos estratégicos, não são inocentes. Podem servir apenas e
tão-somente para legitimar práticas concentradoras e excluden-
tes, podem ser capturados pela lógica da acumulação ou, modes-
tamente, nos estreitos limites da poderosa atuação urbanística,
podem ousar o desejo de intervir sobre esta lógica e de abrir
espaços de redistribuição de renda e poder, abrindo esperanças
em meio ao caos.
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A mobilidade urbana no Brasil é característica de países em desenvol-
vimento, com cerca de 1 a 2 viagens por habitante, por dia. Existe gran-
de variação entre as pessoas, principalmente em função da renda, da
idade, da condição de trabalho e do gênero: pessoas muito pobres e
desempregadas têm mobilidade muito baixa - muitas nem se deslocam
em um dia típico (“os imóveis”) - ao passo que pessoas de renda média
e alta, e na idade de maior atividade, podem fazer em média 3 a 4 des-
locamentos por dia, valor semelhante ao dos países industrializados. A
figura 1 mostra a divisão modal estimada nas cidades brasileiras.

Figura 1
Divisão modal no transporte urbano no Brasil, 2000

Observa-se que o andar a pé predomina, com 44% das viagens, ao passo
que o transporte público tem uma participação elevada, de 29% (deve-se
lembrar que ele só existe nas cidades acima de 30 mil habitantes).
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O que acontecerá nos próximos dez anos? O número de fatores que
pode influir neste resultado é muito grande e certamente desconheci-
do em boa parte. Algumas tendências podem ser mais previsíveis:
- o aumento da população de idosos, com aumento da demanda de

deslocamentos de lazer e por motivo de saúde;
- o aumento da participação das mulheres nas atividades fora do

domicílio, especialmente no mercado de trabalho, com aumento da
mobilidade geral;

- o aumento do mercado informal de trabalho, que pode ter impacto
relevante na freqüência de viagens, tornando-as menos regulares.

Outras tendências são de difícil previsão, principalmente o comporta-
mento da renda e do mercado de trabalho (inclusive nível de emprego).

Em relação à renda, há enormes dificuldades de prever o que ocorre-
rá e quais suas conseqüências para a mobilidade. Entendendo que
um primeiro limite superior de mobilidade pode ser aquele encontra-
do nos países industrializados - cerca de 3 a 4 viagens por pessoa,
por dia - a que distância deste valor poderá estar a mobilidade no Bra-
sil dentro de dez anos? Acredito que, mesmo que ocorra um proces-
so de crescimento econômico, a mobilidade pode aumentar pouco,
pois o prazo é curto. Mesmo assim, a forma como ela aumentará
dependerá da distribuição do aumento da renda entre as camadas
sociais. Pode-se imaginar as seguintes situações (desconsiderando a
ocorrência de graves crises econômicas ou de energia):
a) Caso ocorra crescimento econômico (aumento do PIB) sem distri-

buição de renda, poderemos ter uma mobilidade aumentada igual-
mente para todos (crescimento vegetativo), mantendo portanto as
disparidades hoje verificadas entre os grupos sociais.

b) Caso aconteça crescimento econômico com distribuição de renda
- com aumento da renda relativa entre os grupos de renda mais
baixa - a mobilidade destas faixas pode aumentar muito, devido à
enorme carência de mobilidade (e ao grande número de pessoas
“imóveis”). Por exemplo, hoje na RMSP, as famílias de renda men-
sal entre 2 e 4 salários mínimos realizam 60% mais viagens por
transporte público que as pessoas da classe de renda mais baixa
(até dois salários mínimos). Ou seja, uma diferença de cerca de R$
250 na renda familiar mensal já implica em grande diferença de
mobilidade no transporte público.

c) Caso não ocorra crescimento econômico relevante, a mobilidade
deve permanecer estável. Isto deve ocorrer porque a mobilidade
das pessoas está ligada principalmente a duas atividades - traba-
lho e estudo - que podem ser consideradas indispensáveis na
sociedade brasileira (o trabalho por razões de sobrevivência e o
estudo por já estar incorporado à reprodução social).
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Em relação às condições de trabalho, também há grande dificuldade
de previsão. A permanência de grande porcentagem de pessoas no
mercado informal vai manter a grande variação na mobilidade, dada a
falta de regularidade nos deslocamentos; caso o mercado formal se
fortaleça, pode haver uma maior regularidade. 

A INFLUÊNCIA DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Custo operacional relativo dos modos

O uso dos modos é fortemente influenciado por seu custo de opera-
ção/utilização. Em uma simulação feita para a festa do Jubileu da
ANTP em 2002, chegamos às seguintes estimativas do custo relativo
de usar ônibus, autos e motos:

Tabela 1
Condições médias de uma viagem de 7 km no pico da tarde

Condição Modo de transporte

Ônibus Auto Moto

Tempo de viagem (minutos)

Acesso a pé (dois extremos) 12 2 2

Tempo de espera 6 0 0

Tempo de percurso 25 18 14

Total 43 20 16

Custo direto para passageiro1 (R$) 1,20 1,80 0,60
1. Tarifa, no caso do ônibus, e combustível, no caso dos demais veículos.

Observa-se que deslocar-se por moto custa a metade do desloca-
mento por ônibus e que deslocar-se por automóvel custa apenas 50%
mais do que por ônibus. Os valores mostram que o transporte públi-
co é pouco atraente quando apenas o custo direto é considerado.

Custo de aquisição de veículos motorizados

O custo de aquisição dos veículos motorizados tem grande impacto
na sua atratividade. O caso da motocicleta é muito claro e está pro-
vocando um grande aumento no uso deste modo. O caso do automó-
vel já é mais complexo, uma vez que mesmo o preço dos veículos de
mil cilindradas ainda está muito acima do poder aquisitivo da maioria
da população. Eu imagino que caso haja crescimento econômico, sur-
girão automóveis relativamente mais baratos e o processo de sua
popularização deve se ampliar. Acredito que as tendências do Brasil
são de passar de um índice de motorização de um auto para cada
sete pessoas (valor aproximado em 2003) para um auto para cada
cinco pessoas no prazo de dez anos.
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Tarifas e descontos do transporte público

Dois fatores que podem influir muito na mobilidade são a tarifa do trans-
porte público e as políticas de descontos e gratuidades. Hoje, a tarifa é
relativamente alta, o que exclui do sistema as pessoas de renda mais
baixa (ou na melhor da hipótese limita a quantidade de deslocamentos
no transporte público). Se a demanda do transporte público continuar
caindo, e não surgir uma forma de adaptação entre oferta e custo, a tari-
fa poderá continuar relativamente alta, mantendo a exclusão. Isto só se
alterará caso a renda das camadas mais pobres aumentar.

Qualidade, oferta espacial e confiabilidade do transporte público

Além do custo direto (já mencionado), no caso das pessoas que têm
uma alternativa de transporte a atratividade do transporte público
deverá ser muito influenciada por sua qualidade, pela oferta espacial
e pela confiabilidade. Isto dependerá, por sua vez, do grau de priori-
dade no planejamento e operação do transporte público, bem como
da compatibilidade entre as características dos serviços e as necessi-
dades e expectativas dos usuários. 

Nível de prioridade do transporte não motorizado e do
transporte público

Estes itens deverão ter grande influência na escolha dos modos de
transporte. No primeiro caso, o andar a pé e o uso da bicicleta - que
deverão continuar com grande participação nos deslocamentos no
país - dependerão das condições físicas dos deslocamentos e tam-
bém da segurança física das pessoas. 

No caso do transporte público, o grau de prioridade na circulação tem
enorme impacto na sua velocidade e na sua confiabilidade: se um
bom sistema de ônibus com paradas pode circular a cerca de 25
km/h, o congestionamento de trânsito ou a simples desorganização
da operação pode reduzir este valor a 12 km/h, como acontece hoje
em corredores de grandes cidades brasileiras. 

A ENTRADA DA MOTOCICLETA NA SOCIEDADE - A
“ASIANIZAÇÃO” DO TRÂNSITO BRASILEIRO?

Uma das mudanças mais prováveis, que na realidade já está aconte-
cendo, refere-se à entrada da motocicleta na sociedade brasileira. Até
há alguns anos, ela estava restrita ao uso para lazer, principalmente
nos segmentos de classe média, contribuindo com uma porcentagem
ínfima dos deslocamentos nas cidades do país. Com o aumento ace-
lerado da produção e das vendas, a motocicleta já é parte considerá-
vel do trânsito de cidades grandes e médias, estando também pene-
trando fortemente na zona rural.
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A produção de motocicletas já é de cerca de 1 milhão de unidades (2003)
e pode-se imaginar que vá superar em breve a produção de automóveis.
Como o custo de aquisição é relativamente baixo - em torno de R$ 2.000
para uma moto usada ou R$ 90 de prestação mensal em consórcio para
um nova - existe um grande público potencial comprador. 

A entrada da moto nas vias brasileiras vai representar uma espécie
de “asianização” do nosso trânsito, no sentido de formar um ambien-
te de circulação semelhante àqueles dos países asiáticos, onde a
circulação é feita principalmente a pé, com bicicletas ou com moto-
cicletas (e suas variantes, como as motos-táxi de três rodas da
Índia). Isto terá conseqüências importantes, que já se fazem sentir
hoje. A primeira delas é o agravamento dos conflitos com os pedes-
tres e com os automóveis, levando a novos tipos de acidentes de
trânsito. Caso a maior parte das motos esteja ligada ao serviço de
entregas de documentos e pequenas mercadorias, estes conflitos
poderão ser mais graves, devido à velocidade empreendida pelos
motociclistas. O segundo impacto relevante poderá ser a poluição,
caso as motos não tenham equipamentos adequados de redução da
emissão de poluentes. E o terceiro impacto será o consumo geral
de energia, caso as viagens de motos passem a substituir as via-
gens de ônibus.

A REDUÇÃO DO PODER DO TRANSPORTE PÚBLICO
REGULAMENTADO

O transporte público regulamentado, ao contrário dos nossos vizinhos
da América Latina, gozou de exclusividade no Brasil nas últimas qua-
tro décadas, devido à nossa opção de política de transporte de pas-
sageiros. Em função disso (e de uma série de outros fatores), o mer-
cado de transporte urbano de passageiros cresceu muito, originando
um dos maiores sistemas do mundo. Paralelamente, a indústria de
ônibus também cresceu e se firmou entre as maiores do mundo. As
tendências no entanto são para uma alteração grande deste quadro.
Embora haja muitos condicionantes, pode-se eleger três condições
essenciais que estão se alterando. Em primeiro lugar, a população
cresce muito menos: se antes o seu crescimento garantia um merca-
do crescente, agora o aumento vegetativo é muito menor. Em segun-
do lugar, a subserviência do usuário frente às deficiências do serviço
- que também permitiu uma acomodação por parte dos transportado-
res - está se reduzindo rapidamente, uma vez que aumentam a cons-
ciência dos direitos dos usuários e os instrumentos de pressão. Final-
mente, se antes não havia alternativa ao ônibus para os setores de
renda mais baixa, hoje há pelo menos duas muito atraentes: o trans-
porte clandestino e a motocicleta.
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A MUDANÇA NO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES E SEU REFLEXO
NOS DESLOCAMENTOS

As mudanças no sistema de comunicação entre as pessoas e organi-
zações têm sido citadas como fatores de redução da demanda de
transporte no médio prazo. Eu não acredito que isto vá acontecer,
salvo em situações muito específicas. Os motivos são dois. Primeiro,
há um enorme déficit de mobilidade no Brasil - relacionado à baixa
renda e à exclusão - sendo que estes grupos sociais não têm como
transferir muitas viagens para novas formas de comunicação. Segun-
do, porque, de forma geral, novos meios de comunicação (como o fax
e a internet) acabam servindo apenas para preparar melhor o desloca-
mento que iria ser feito, ou então criam novas relações que antes não
eram feitas (ou seja, ampliam as relações mas não diminuem a deman-
da de deslocamentos). O que é mais provável acontecer é o fenôme-
no da “transferência” da mobilidade, quando novos agentes (por
exemplo, entregadores de mercadorias) substituem viagens hoje feitas
pelas pessoas (portanto a mobilidade média geral não muda). 

ALGUMAS HIPÓTESES DE USO DO SISTEMA DE TRANSPORTE
URBANO

A partir dos dados sobre a demanda atual do transporte urbano no
Brasil, podemos fazer algumas estimativas do seu comportamento
futuro. Para isto, vamos assumir que a população urbana passará dos
137 milhões de habitantes em 2000 para 164 milhões em 2010
(aumento de 20%). Considerando apenas o crescimento vegetativo -
e assumindo que a renda média e mobilidade média permanecerão as
mesmas - o número atual de viagens passaria de 204 milhões para
245 milhões. Mas este resultado pode ser influenciado por vários fato-
res, dentre os quais se destaca a renda média. Caso ela suba, o
número de deslocamentos deve subir. Imaginando-se uma elasticida-
de mobilidade-renda de 0,2 (para cada 1% de aumento na renda,
ocorre um aumento de 0,2% na mobilidade), caso a renda suba 30%
até 2010 (em termos reais), a mobilidade média das pessoas subirá
6%. Isto aumentará o número de deslocamentos para 255 milhões. 

Como estas viagens serão distribuídas entre os modos? Neste caso,
é necessário entrar com as hipóteses de distribuição de renda, custo
relativo dos modos e de impactos de políticas de facilitação ou restri-
ção ao seu uso. Imagino, a partir dos raciocínios anteriores, que pode-
remos ter três cenários para 2010:
a) Sem crescimento de renda: mobilidade média geral inalterada, mas

com aumento vegetativo do número de viagens (proporcional ao
aumento da população) e aumento da utilização de motos, às custas
da demanda a pé e no transporte público; assumiu-se que a deman-
da diária de viagens por moto será quatro vezes maior que a atual.
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b) Com crescimento de renda e sem distribuição desta: mobilidade
média maior, com aumento do uso dos modos motorizados (auto,
transporte público e moto), em proporções iguais; assumiu-se que
para o caso analisado (30% de aumento da renda média), ocorrerá
um aumento adicional de 9% na quantidade de viagens diárias nos
modos motorizados, sendo que 80% destas viagens adicionais
virão das viagens a pé e 20% das viagens de bicicleta.

c) Com crescimento de renda e com distribuição desta, favorecendo
os estratos de renda mais baixa: mobilidade maior, com aumento
do uso dos modos motorizados, sendo o aumento em transporte
público e motos maior que o aumento no uso dos autos; assumiu-
se que para o caso analisado (30% de aumento da renda média), o
aumento adicional nas viagens no transporte público e nas motos
será de 12% e que o aumento nas viagens nos autos será de 6%,
sendo que 80% destas viagens adicionais virão das viagens a pé e
20% das viagens de bicicleta.

As tabelas 2 e 3 e as figuras 2 e 3 mostram os dados resultantes des-
tas hipóteses.

Tabela 2
Demandas de transporte urbano 2000 - 2010

Ano Cenário Milhões de viagens/dia

A pé Bicicleta Público Auto Moto Total

2000 base 89,8 14,3 59,2 38,8 2,0 204

2010 sem crescimento 
econômico 106,3 15,7 68,1 46,5 8,2 245

30% de crescimento 
da renda média, 
sem distribuição 101,4 14,1 77,3 52,8 9,3 255

30% de crescimento 
da renda média, 
com distribuição 100,7 13,9 79,4 51,3 9,5 255

Tabela 3
Viagens adicionais no transporte urbano em 2010, por modo

Cenário Milhões de viagens adicionais por dia

A pé Bicicleta Público Auto Moto Total

Sem crescimento econômico 16,5 1,4 9,0 7,8 6,1 41

30% de crescimento da renda 
média, sem distribuição 11,7 -0,2 18,2 14,0 7,2 51

30% de crescimento da renda 
média, com distribuição 10,9 -0,4 20,3 12,6 7,5 51
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Figura 2
Transporte urbano no Brasil, divisão modal 2000 - 2010

Figura 3
Transporte urbano no Brasil, viagens por modo principal, 2000 - 2010

Observa-se pela tabela 2 que a demanda subirá de 204 milhões de
viagens por dia para 245 milhões (sem crescimento econômico, ape-
nas populacional - aumento de 20%) e para 255 milhões na hipótese
de haver crescimento econômico (aumento de 25%). Na hipótese sem
crescimento econômico, todos os modos aumentam sua quantidade
de viagens por dia, com ênfase para a motocicleta. Com crescimento
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econômico, aumenta o uso dos meios motorizados às custas do
transporte não motorizado, mas no caso de haver distribuição de
renda favorável aos estratos de renda mais baixa, o aumento será
maior no transporte público e nas motocicletas.

A tabela 3 revela que em 2010 poderemos ter nas cidades brasileiras
entre 41 a 51 milhões de deslocamentos a mais, sendo que o trans-
porte público poderá ter entre 9 e 20 milhões de viagens a mais, o
automóvel entre 8 e 14 milhões e a motocicleta entre 6 e 7,5 milhões.
O modo a pé poderá ter entre 11 e 16,5 milhões de viagens a mais. A
bicicleta tende a perder mercado, uma vez que seu uso não é influen-
ciado por seu preço (já muito acessível, mesmo para os muito pobres)
mas pelas condições de utilização nas vias. Caso sejam feitos progra-
mas específicos de apoio ao uso da bicicleta, parte das viagens que
seriam feitas no transporte público poderão ser feitas por elas.

Outro aspecto importante diz respeito ao custo de utilização, confor-
me comentado anteriormente. O aumento do uso do transporte públi-
co, previsto no caso de crescimento econômico, pode ser maior se a
tarifa do transporte público for reduzida, principalmente na hipótese
de haver distribuição de renda. O mesmo vale caso o uso dos modos
concorrentes - auto e moto - tornar-se relativamente mais caro. Tam-
bém vale o raciocínio oposto, ou seja, caso o custo do uso de autos
e motos seja reduzido, o transporte público perderá mais usuários do
que o previsto nesta estimativa. 

Finalmente, é possível prever que as mudanças culturais, demográfi-
cas e políticas formarão um público mais exigente, que poderá
demandar serviços de transporte público diferentes dos que atual-
mente conhecemos. Isto significa que parte da demanda adicional de
transporte público estimada neste exercício poderá ser atendida por
estes novos tipos de serviço. 
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Você está disposto a ir de ônibus

Imagine que você tenha que viajar em uma cidade que você não
conhece e vai avaliar se é melhor usar ônibus ou alugar um carro.

Com relação aos ônibus você se deparará provavelmente com a
seguinte situação:
• Não existe informação do trajeto das linhas.
• Não existe ponto de parada nem calçada.
• No ônibus que chega não há indicação da linha nem da rota.
• Se perdeu o ônibus, não se sabe qual virá nem quando.
• Supondo que o ônibus chegue, entrar nele é difícil e, para as mulheres,

é uma experiência penosa se estiver com criança ou carregando um
pacote. O mesmo acontece com as pessoas idosas ou incapacitadas.

• Encontrar um lugar no ônibus é quase piada.
• O interior do veículo é barulhento, sujo e desconfortável. 

Nos veículos de transporte informal os passageiros têm que
abaixar a cabeça para não bater no teto.

• A viagem é desagradável pela maneira temerária que o veículo é
conduzido além do atraso devido ao congestionamentos e o
estacionamento irregular de outros veículos.

• Quando o veículo se aproxima do local de destino é preciso
ultrapassar a multidão aglomerada no caminho. E, se existe uma
catraca para cobrar a tarifa, é um outro obstáculo a ser transposto.

• Ao descer do ônibus, não há calçada e você pode dar de cara
com um veículo na rua.

Em um carro dispõem-se de mapa das ruas, as vias são
pavimentadas, há sinais de orientação nas esquinas, no rádio
ouve-se informações sobre a situação do tráfego, não há
policiamento e o espaço da cidade é todo seu.

Estará você então disposto a encarar uma viagem de ônibus?
[Transcrição livre do box da página 275 do livro 
Urban transport, environment and equity de Eduardo A.Vasconcellos]



Não há movimento sem energia. Assim sendo, não se pode fazer qual-
quer avaliação acerca da atividade de transporte sem considerar a
presença fundamental da energia e todos os impactos que seu uso
acarreta. Percebe-se a existência da energia por meio de seus efeitos,
uma vez que a energia é invisível. É possível ver um objeto em movi-
mento, mas é difícil entender que há uma qualidade intangível deste
objeto em movimento e que aparentemente desaparece quando ele
pára. Foi exatamente pensando sobre o movimento dos objetos que
o homem começou a desenvolver o conceito de energia.

O estudo da energia teve início no século XVI com o italiano Galileu
Galilei. Por meio de suas observações de fenômenos físicos, Galileu
estimulou os estudos da mecânica, ciência que levou o homem à
presente compreensão da energia. Entretanto, o conceito de energia
só começou a tomar forma no século XVII através dos matemáticos
como René Descartes, Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Von Leibniz,
que procuraram refinar a conhecida noção de força, comumente
identificada através da ação de “puxar” e/ou “empurrar”. Porém,
somente no século XVIII, um inglês, Thomas Newcomem, utilizou a
energia do vapor em uma máquina, que bombeava a água das minas
próximas a sua casa na Inglaterra. Foi exatamente o uso do vapor
proporcionando movimento que deu início ao período conhecido
como Revolução Industrial.

A partir da Revolução Industrial o uso de energia se tornou cada vez
mais intenso, seja em aplicações industriais, como nas indústrias de
tecido e moinhos de trigo, seja nos meios de transporte como os
trens e navios movidos a vapor. Apesar dos veículos a vapor terem
surgido apenas nesta época, a idéia de se criar um veículo que
pudesse mover-se sozinho, transportando carga e pessoas é muito

29

Consumo de energia e meio
ambiente: futuros possíveis

Suzana Kahn Ribeiro
Engenharia Mecânica - Universidade do Estado do Rio
de Janeiro - UERJ - 1981; mestre em Ciências em
Planejamento Energético - Coppe/UFRJ - 1988; 
doutora em Ciências em Engenharia de Produção -
Coppe/UFRJ -1995; professora adjunta - Programa de
Engenharia de Transportes  - Coppe/UFRJ
E-mail: skr@pet.coppe.ufrj.br

ENERGIA

AN P

antiga. No século XV, o pintor,escultor e arquiteto, Leonardo da Vinci,
projetou vários veículos com propulsão mecânica. Ele imaginou car-
ros, helicópteros, submarinos e aeroplanos. No entanto, foi apenas
após a Revolução Industrial que as criações de Leonardo da Vinci
começaram a se realizar.

Em 1769, depois de várias experiências, o francês Nicholas Joseph
Cugnot foi provavelmente o primeiro a fazer um carro movido a vapor,
que andava à velocidade de um homem. Baseado nesta experiência,
o inglês Richard Treivithick construiu, em 1804, uma locomotiva a
vapor que se deslocava sobre trilhos. No início, estas locomotivas só
puxavam vagões de carga. Os trens para transporte de pessoas apa-
receram anos mais tarde, em 1825. Os trens nessa época corriam a
velocidades de 12 km/h. Velocidades maiores só seriam atingidas em
1829, quando foi construído outro tipo de locomotiva, denominada
Rocket, que alcançou a marca de 50 km/h.

Contudo, os maiores avanços em termos de uso de energia em trans-
portes se deram na época das duas Guerras Mundiais, onde o uso de
um outro combustível líquido, no lugar do carvão, sólido, dava mais
agilidade e velocidade aos veículos da época. Tinha início assim a
fase do petróleo e seus derivados.

O século XX ficou marcado pelo intenso uso de derivados de petró-
leo, notadamente diesel e gasolina, devido em grande parte ao
aumento da motorização e dos deslocamentos da população. Na
mesma velocidade em que aumentava o consumo dos derivados de
petróleo, aumentava também a percepção dos impactos ambientais
causados pela queima deste combustível. A combustão dos deriva-
dos lança na atmosfera vários gases e partículas poluentes, causan-
do danos em nível local, como a qualidade do ar em cidades, regio-
nal, no caso da chuva ácida e ainda em escala planetária como o
caso do efeito estufa.

Dessa forma, atualmente há uma preocupação quanto ao nosso futu-
ro, seja em termos de recursos energéticos para movimentar o setor
de transporte, baseado em quase sua totalidade em derivados de
petróleo, seja em termos de capacidade ambiental quer de cidades
quer do próprio planeta. No âmbito dessa preocupação, cabe a busca
de soluções que atendam tanto a nossa necessidade de mobilidade e
qualidade de vida, quanto a das gerações futuras. Esta é a base do
que é chamado de desenvolvimento sustentável.

Apesar dos termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável
estarem normalmente associados com ecologia e recursos naturais,
seu emprego tem sido expandido para outras áreas de conhecimento
como economia, sociologia, urbanismo e, neste caso, relacionado à
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atividade de transporte. A sustentabilidade do setor de transporte
deve ser encarada com base econômica e financeira, ou seja, exigin-
do que os recursos sejam usados de forma apropriada e eficiente;
com base ambiental, requerendo que os impactos ambientais sejam
levados em consideração nos planos de expansão do setor e além
disso também com base social, o que significa que os benefícios do
setor de transporte atinjam a todas as camadas da sociedade.

Resumindo, o setor de transporte deve satisfazer três requisitos bási-
cos. Primeiramente, ele deve assegurar a melhoria da capacidade
existente de manutenção do padrão de consumo material. Isto se
refere ao conceito de sustentabilidade econômico-financeira. Em
segundo lugar, ele deve gerar uma melhora na qualidade de vida e não
apenas se ater às questões de circulação, o que está relacionado com
a sustentabilidade ambiental. Por fim, os benefícios devem ser repar-
tidos de maneira eqüitativa entre todos os setores da sociedade,
caracterizando a sustentabilidade social.

TENDÊNCIAS NO USO DE ENERGIA NO SETOR DE TRANSPORTE

O setor de transportes praticamente emprega apenas combustíveis
fósseis como forma de energia. A situação não é sustentável, uma
vez que, em termos mundiais, é responsável por um terço de todo o
petróleo consumido. Em alguns países a participação do setor na
demanda de consumo de energia chega a mais de 40% da energia
consumida e 60% do consumo de derivados de petróleo (Ribeiro,
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Figura 1
Uso de energia no transporte por região - 1980, 1996 e 2020

(em milhões de barris/dia)

Fonte: EIA, 1999.

2001). A tendência é de que a demanda por petróleo para o setor no
ano de 2020 chegue a 77% da previsão de 27 milhões de barris diá-
rios de consumo, devido ao aumento da quantidade de veículos
com motores a combustão interna nos países em desenvolvimento
(EIA, 1999). As projeções de crescimento econômico dos países em
desenvolvimento, previstas para os próximos 20 anos, implicarão
em um maior consumo de energia para transportes nestes países. É
prevista uma taxa de crescimento anual de 3,9% para estes países
entre 1996 e 2020, valor que é mais que o dobro da taxa dos países
desenvolvidos (EIA, 1999). Nesse sentido, nas próximas décadas, os
países em desenvolvimento serão os principais consumidores de
derivados de petróleo no mundo.

O estudo da Energy International Agency (EIA, 1999) analisa a previ-
são de consumo de petróleo, medido em barris por dia, e indica que
este será diferente em cada região do planeta. Mais uma vez, o cres-
cimento dos países em desenvolvimento da Ásia (China e Índia) fará
com que o consumo em 2020 supere o consumo da União Européia,
como mostrado na figura 1, onde estão comparadas as seguintes
regiões: América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, América
Central e África.

Os veículos rodoviários neste cenário irão manter o domínio sobre o
consumo total de energia, com uma participação superior a 70%. A
taxa de crescimento do uso de energia pelos veículos rodoviários será
na média de 2,4% ao ano, entre 1996 e 2020. Nos países industriali-
zados, entretanto, o uso de energia esperado para o setor rodoviário
crescerá mais lentamente, devido à reduzida taxa de crescimento da
população e da frota de veículos, decorrente do elevado estágio de
motorização já alcançado.

No Brasil, a situação não é diferente, o setor de transporte é res-
ponsável por 47,6% de todo o consumo de derivados de petróleo
(MME, 2000). No transporte rodoviário predomina o uso de diesel e
gasolina, no transporte aéreo o combustível utilizado é a gasolina
de aviação e o querosene de aviação. Ainda há o uso de óleo com-
bustível para o transporte de veículos mais pesados. No caso bra-
sileiro destaca-se o álcool como combustível substituto da gasoli-
na, sendo o maior programa de energia renovável que existe no
mundo no setor de transporte.

Esta dependência é excessiva e não tem sustentação a longo prazo,
visto que o petróleo é um recurso natural finito.

Existem, entretanto, algumas rotas alternativas para o setor no que se
refere à busca de maior sustentabilidade, desde a manutenção da tec-
nologia atual, ou seja, o emprego de motores de combustão interna
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até a substituição da tecnologia por motores elétricos, mais eficientes,
porém ainda não totalmente dominados, em especial na questão de
custos. A figura 2 apresenta algumas dessas rotas.

A exemplo do que ocorreu no Brasil, a tendência é de que se aumen-
te a participação dos biocombustíveis na matriz energética de trans-
portes no mundo. No entanto, o emprego de biocombustíveis como
álcool e biodiesel, na substituição total ou parcial dos combustíveis
convencionais, representa apenas uma alternativa complementar, uma
vez que o volume de combustível consumido é extremamente elevado.
O uso de biocombustível implica no comprometimento de extensas
áreas de terra, clima adequado, rede de distribuição, ou seja, não seria
uma solução única e definitiva.

A opção por veículos elétricos a partir de energia gerada em célu-
las de combustível, abastecidas por hidrogênio é uma das mais
promissoras a longo prazo, principalmente por questões de polui-
ção. Entretanto, a tecnologia, seja de obtenção do hidrogênio, seja
das pilhas em si, ainda não é competitiva. O hidrogênio é larga-
mente encontrado na natureza, só que sempre em conjunto com
outro elemento como no caso da água e dos próprios combustí-
veis fósseis. Dessa forma, é necessário ser extraído antes de ser
usado como forma de energia. Não obstante, as grandes indústrias
automobilísticas investiram mais de 2 bilhões de dólares no desen-
volvimento de veículos com células de combustível abastecidas
com hidrogênio (Rifkin, 2003).
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Figura 2
Rotas alternativas para uso da energia em transportes

Ainda que muitos recursos humanos e financeiros, públicos e priva-
dos, tenham sido aplicados pelos países industrializados na pesquisa
e no desenvolvimento de alternativas para o transporte rodoviário, até
hoje não existe definição sobre o destino tecnológico dos sistemas de
propulsão dos veículos. Observa-se que os interesses das nações
desenvolvidas estão concentrados principalmente no desenvolvimen-
to destes novos sistemas de propulsão, em especial as células de
combustível a hidrogênio, visando à redução do consumo de energia
fóssil e das emissões veiculares. Afinal, a manutenção da indústria
automotiva é fundamental para estes países, uma vez que responde
por parcela significativa da economia e dos empregos gerados.

TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE

Conforme abordado no item anterior, a procura por um modelo de
transporte sustentável deve buscar a redução de consumo de com-
bustíveis fósseis que são finitos e que, em sua queima nos motores de
combustão, liberam uma série de poluentes. A redução da demanda
por recursos naturais é a maior contribuição que se pode dar rumo ao
desenvolvimento sustentável. É neste sentido que, ao se promover
um sistema de transporte baseado na redução do emprego de com-
bustíveis fósseis, se estará buscando manter essa atividade, funda-
mental ao desenvolvimento econômico, de forma sustentável.

Um dos gases provenientes da combustão é o dióxido de carbono
(CO2), principal gás estufa. Os gases de efeito estufa têm a propriedade
de dificultar a passagem do calor irradiado da Terra de volta para o espa-
ço. Este fenômeno é natural e muito importante para a vida no planeta,
uma vez que se não houvesse uma camada de gases com estas carac-
terísticas, a Terra seria gelada. No entanto, na medida em que se quei-
mam os combustíveis fósseis, o carbono contido neles vai para a atmos-
fera e lá permanece por cerca de 100 anos, dificultando a saída do calor
e provocando um aquecimento do planeta com possíveis conseqüên-
cias trágicas, como o aumento do nível do mar. Vale lembrar que o setor
de transporte é a fonte que mais cresce em termos de emissão de gases
de efeito estufa. Dessa forma, o emprego de biocombustíveis na substi-
tuição dos convencionais reduziria o aumento de concentração de CO2,
uma vez que o carbono emitido na queima seria reabsorvido por ocasião
do crescimento da biomassa que lhe deu origem. Também são produtos
da combustão os hidrocarbonetos não queimados (HC), o monóxido de
carbono (CO), os óxidos de nitrogênio (NOX) e de enxofre (SOX), além do
material particulado (MP). Os óxidos de nitrogênio e enxofre são gases
que reagem na atmosfera com o vapor d’água nas nuvens, oxigênio e
oxidantes, formando vários ácidos que se precipitam, tornando a chuva
mais ácida do que já é normalmente e, dessa forma, impactando o
ambiente natural. Todas essas substâncias, produtos da queima dos
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combustíveis fósseis usados nos transportes, são extremamente preju-
diciais à saúde humana. Isto faz com que o transporte seja a atividade
humana que mais causa impactos ao meio ambiente.

Cabe lembrar, entretanto, que a poluição atmosférica não é o único pro-
blema ambiental causado pelo setor de transporte. Também são consi-
deradas outras externalidades negativas do setor, tais como os aciden-
tes e a poluição sonora e visual. Nesse sentido, é importante ressaltar
o grande impacto que o aumento da taxa de motorização causa, prin-
cipalmente nos países em desenvolvimento, onde esta taxa vem cres-
cendo muito rápido, sem que haja um correpondente crescimento da
infra-estrutura necessária, tanto do ponto de vista físico como institu-
cional. Com isso, muitas vezes ocorre um paradoxo, onde a rápida
motorização provoca uma redução da mobilidade da população. Outro
ponto interessante de se notar é que, enquanto esta taxa cresce rapi-
damente, também crescem as desigualdades, pois a população menos
favorecida, que é a maior parte, fica à margem desta evolução, perce-
bendo apenas as externalidades negativas, como maior tempo de via-
gem, poluição, entre outras, sem desfrutar de nenhum benefício.

Assim, ganha importância o conceito de externalidades negativas do
transporte e a necessidade de quantificá-las, de forma a poder incor-
porá-las no exercício de planejamento do setor. O conhecimento des-
sas externalidades permite o estabelecimento de medidas mitigado-
ras, que se não são capazes de evitar, são pelo menos capazes de
amenizar as conseqüências negativas do setor de transporte.

Ao longo das últimas décadas, vários especialistas em transporte e
meio ambiente têm tentado quantificar os custos associados aos
impactos do setor de transporte. Estimativas desses custos variam de
país para país e mesmo em uma única região há controvérsias quan-
to à metodologia empregada. Entretanto existe um consenso de que
os custos impostos à sociedade não são cobertos pelas taxas cobra-
das pelo uso de combustíveis, veículos ou pedágios. Um estudo
recente feito nos EUA revelou que os custos associados à poluição
atmosférica, ruído e acidentes do setor de transporte é de 125 bilhões
de dólares, ou seja, praticamente três vezes mais do que o que é pago
pelos motoristas em pedágios nas auto-estradas (Ribeiro, 2001).

No curto prazo é difícil ter algum sucesso em medidas de redução de
consumo de energia em transporte e a conseqüente redução de pro-
blemas ambientais decorrentes, principalmente quando as propostas
estão associadas a novas tecnologias de veículos ou a combustíveis
alternativos. Evidentemente, está claro que em uma perspectiva de
longo prazo, novas tecnologias de combustível, motores etc. terão um
papel fundamental na redução de consumo de energia e impactos
ambientais neste setor.
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De forma resumida, pode-se dizer que os biocombustíveis apresentam
um grande potencial para redução de emissões tóxicas, responsáveis
pela poluição local e regional, e redução das emissões de dióxido de car-
bono, principal gás responsável pelo efeito estufa. Podem ser produzi-
dos a partir de recursos agrícolas, que são renováveis e apresentam uma
possibilidade de aumento na geração de empregos no campo. Entretan-
to, como barreira para sua introdução no mercado, pode-se mencionar
os baixos preços do petróleo, a ampla infra-estrutura de distribuição,
uma densidade energética inferior aos derivados de petróleo. No que se
refere a novos sistemas de propulsão, mencionados na figura 2, eles
apresentam uma grande possibilidade de aumento de eficiência, uma
vez que a dos motores de combustão têm eficiência baixa como toda
máquina térmica. Assim sendo, essas tecnologias possibilitam um
menor nível de emissão de poluentes atmosféricos, uma vez que neces-
sitam de uma quantidade menor de energia para realizar o mesmo tra-
balho. Como principais barreiras pode-se destacar o elevado custo de
investimentos, de desenvolvimento tecnológico, de infra-estrutura, prin-
cipalmente considerando-se uma escala de produção pequena. Vale
também ressaltar que novas tecnologias sempre causam uma rejeição
natural por parte dos usuários que ainda não as conhecem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidências indicam que a era de ouro do petróleo está alcançando o
seu ponto crítico, ou seja, o ponto máximo de produção (Newman, P.,
Kenworthy, J., 1999). Existem muito poucas dúvidas de que, mais cedo
ou mais tarde, as preocupações com a sustentabilidade ambiental,
principalmente com os danos irreversíveis que poderão advir da inten-
sificação do efeito estufa, exigirão mudanças no setor de transportes.
Estas mudanças poderão ser derivadas de alterações na tecnologia ou
no uso dos veículos, principalmente dos automóveis. Soluções alter-
nativas precisam ser encontradas e incentivadas e, em princípio, deve-
rão ser diversificadas para minimizar os riscos do poder político e eco-
nômico concentrado em determinadas regiões do planeta.

Cada sociedade deve procurar recursos significativos para o desen-
volvimento de novas tecnologias para o setor de transporte como
pilha a combustível, hidrogênio, entre outras, e os paises ainda em
desenvolvimento buscam como alternativas novos combustíveis
como os biocombustíveis que se adaptem às tecnologias existentes
principalmente no setor rodoviário, modalidade de maior importância
para estes paises.

A superação das barreiras para a efetiva introdução de alternativas tec-
nológicas ao transporte rodoviário poderá surgir de uma combinação e
integração de esforços das empresas, dos governos e da sociedade.
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Estudos realizados pela Shell (2001), sintetizados na figura 3, indi-
cam a participação das fontes primárias de obtenção de energia e
as tendências à utilização de renováveis e à descarbonização da
energia, ou seja, ao uso de combustíveis com menores teores de
carbono e mais ricos em hidrogênio. Dessa forma, também serão
reduzidas as emissões de poluentes para a atmosfera.

As fases para um consumo mais eficiente de combustível e redu-
ção das emissões de poluentes atmosféricos no setor de trans-
portes, podem ser agrupadas de forma simplificada: (1) no curto-
prazo deve ser focalizada a melhoria dos veículos a gasolina, a
álcool e biodiesel; (2) no médio prazo os veículos híbridos pode-
rão representar uma alternativa intermediária entre os motores de
combustão interna e os elétricos; (3) no longo prazo grandes
melhorias podem ser alcançadas através de veículos intrinseca-
mente limpos e eficientes como os elétricos a células de combus-
tível e a baterias.

No entanto, convém lembrar que dados os custos envolvidos na
implantação de novas tecnologias, substituição de frotas, cons-
trução de infra-estrutura adequada aos novos combustíveis, é de
se supor que a gasolina e o óleo diesel, principais energéticos
empregados no setor de transportes, ainda estarão no mercado
por muito tempo.
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Figura 3
Tendência da descarbonização da energia

Fonte: Shell, 2001.

A figura 4 apresenta uma estimativa da redução de custos das alterna-
tivas energéticas para o transporte rodoviário. A situação atual de mer-
cado é apresentada por uma faixa, onde se inserem os veículos tradi-
cionais equipados com motores de combustão interna e alimentados
com gasolina. Estima-se que nas próximas duas décadas os combus-
tíveis renováveis e os sistemas de propulsão alternativos terão condi-
ções de competir de forma mais equilibrada com os tradicionais.

Entretanto, não se pode afirmar que soluções tecnológicas atenderão
aos anseios por um modo de transporte mais sustentável, até porque
os problemas do setor não se restringem ao uso de energia e poluen-
tes atmosféricos emitidos.

Figura 4
Escala de redução de custos

Fonte: Ribeiro (2002).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EIA ( 2001). Energy Outlook 2001 with projections 2020.

MME (2001). Balanço Energético Nacional, Brasília: Ministério das Minas e Energia.

NEWMAN, P. e KENWORTHY, J. (1999). Sustainability and cities - overcoming automo-
bile dependence. Washington, D.C.: Island Press.

RIFKIN, J. (2003). A economia do hidrogênio. São Paulo: M. Books do Brasil.

SHELL (2001). Energy needs, choices and possibilities. Shell U.K.

RIBEIRO, S. K. et al. (2002). Barreiras na implantação de alternativas energéticas para o
transporte rodoviário. Centro Clima, Coppe/UFRJ.

RIBEIRO, S. K. et al (2001). Transporte sustentável. Centro Clima, Coppe/UFRJ.

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 25 - 2003 - 3º trimestre

38



O futuro é sempre visto com os olhares do presente e a maior
parte das pessoas acha que não será muito diferente do que é
hoje. Os demais, quando acham que não será igual, projetam-no
como resultado de suas fantasias e desejos. Por isso é comum
dizer-se que todas as projeções são falhas porque é difícil anteci-
par o novo que o futuro trará.

Entretanto, algumas tendências que apresentam uma evolução
lenta permitem antever determinados aspectos da organização da
sociedade. Estes aspectos combinados com a identificação de
alternativas de mudanças indicam o esboço de quadros coerentes
de situações alternativas possíveis. Estes quadros, ainda que
imprecisos, são chamados de cenários. Como ferramenta de pla-
nejamento, cenário corresponde à representação do conjunto de
variáveis sobre as quais não se tem controle.

Para efeito da análise de como será o futuro usuário de transporte
no Brasil, imaginemos três cenários: um cenário onde prevaleça a
preocupação social, com uma população com renda mais equilibra-
da, vivendo em cidades mais condensadas, como ocorre na Europa.
Outro cenário, onde a orientação pelo mercado predomina sobre a
ética, onde a renda da população é crescente e concentrada e as
cidades são mais espalhadas, bem ao estilo norte-americano. No
terceiro cenário a renda é estagnada e as práticas sociais se carac-
terizam pela freqüência de improvisadas estratégias de sobrevivên-
cia. Haverá uma utilização intensa de motocicletas e a maior parte
das viagens urbanas será atendida por operadores autônomos.

Em qualquer dos três cenários, pode-se prever que o congestio-
namento do trânsito será maior, que os tempos de viagem serão
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maiores. Nos cenários “padrão Europa e América”, os governos
não terão como se furtar de subsidiar a operação dos transportes
coletivos exigindo em contrapartida melhor organização das
empresas públicas ou privadas que prestam estes serviços. No
terceiro cenário a subvenção é realizada através de isenções na
compra de equipamentos e insumos. Entretanto, estas condições
serão diversas em cada cenário. No cenário “padrão América”, a
população usuária de transporte coletivo será predominantemen-
te de adultos jovens da classe C conforme a classificação das
pesquisas de mercado. No cenário “padrão Europa”, a população
usuária será mais diversificada quanto à idade, gênero e renda.
No cenário “3º mundo” os usuários dos meios improvisados de
transporte serão as camadas mais pobres da população. Feita a
ressalva desta possibilidade de variantes, podemos especular, a
partir de tendências já percebidas, como será o usuário do futuro.

A idéia que durou por décadas de que o usuário é cativo aos tipos
de transporte esboroou-se nestes últimos anos. Não existe mais a
constância de uso garantido a nenhum modo de transporte. As
pessoas usam o transporte que melhor lhes atenda ou que melhor
lhes apraz em cada momento, podendo até fazer o mesmo traje-
to por modos diferentes em diferentes momentos.

Não é apenas a aceleração dos ritmos cotidianos com repercus-
são sobre as formas de consumo que reforçam esta tendência. As
cidades modernas são “cidades terciárias” com predominância de
atividades de serviços. As viagens originadas pelas atividades de
serviços são muito variadas seja no espaço, seja no tempo. E
nada leva a supor que não venham a ser mais inconstantes no
futuro. A especialização levará a destinos ainda mais diversifica-
dos, tendência que será acentuada pela redução muito provável
da jornada de trabalho. Aumentará a demanda nos fins de sema-
na como conseqüência de atividades novas ou antigas realizadas
em novos horários.

As transformações que ocorrem na esfera econômica terão, atra-
vés da organização do trabalho, acentuada influência no padrão
urbano das viagens cotidianas. O trabalho é a base de qualquer
organização social, é fonte de renda das famílias e assegura um
reconhecimento social ao proporcionar às pessoas ativas um sta-
tus profissional. A participação da mulher no mercado de traba-
lho, por exemplo, cresce rapidamente e deverá alcançar muito em
breve a participação que seria natural, a de ocupar a metade dos
empregos. Esta nova presença marcará profundamente os trans-
portes por ser um grupo com necessidades específicas e com um
padrão de deslocamento diferenciado da população masculina.
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Além da demanda feminina ser maior, o usuário do futuro será
também mais adulto pelo estreitamento que está ocorrendo na
base da pirâmide de idade da população urbana. Também as
mudanças demográficas têm uma relação estreita com o padrão
de viagens da população. Dentro de uma década haverá propor-
cionalmente mais idosos e menos jovens do que hoje. A redução
da fecundidade e o ingresso tardio no mercado de trabalho vai
implicar em famílias menores e, em diversos casos, em domicílios
com uma só pessoa, contrastando com o modelo familiar carac-
terístico do século passado.

Júlio Lobos, em palestra sobre a participação da mulher no mer-
cado de trabalho, para especialistas de planejamento e marketing
do Metrô de São Paulo, sugeriu que se procurasse uma gestão
mercadológica da diversidade. No que se refere à crescente
demanda feminina de viagens comentou que genética e neurolo-
gicamente a mulher é diferente do homem assim como o seu com-
portamento. Se ele se interessa mais pelo resultado de suas
ações, a mulher valoriza mais o relacionamento. Estas caracterís-
ticas terão mais peso no atendimento às demandas futuras de via-
gem, não só pela maior participação da mulher, como também por
ser ela como que uma representação de necessidades especiais
de outros públicos como crianças, idosos e pessoas com restri-
ções motoras.

A VANGUARDA DO RETROCESSO

A metrópole de São Paulo, na constelação de cidades brasileiras,
apresenta características peculiares que não permitem tomá-la
como paradigma para outras metrópoles. Ela difere das demais
em tamanho, nas atividades que abriga assim como é especial a
posição geoeconômica que ocupa. Entretanto, algumas das suas
tendências quanto a certos fenômenos urbanos como a terciariza-
ção e motorização que já ocorrem em todas podem ser conside-
radas como indícios da evolução que, possivelmente, ocorrerá em
outras grandes cidades. Isto porque a taxa de motorização das
famílias é maior do que nas demais, conseqüentemente o nível de
congestionamento também é maior, assim como é maior a parte
das viagens por veículos particulares na divisão modal. Pelo
tamanho e dificuldades de locomoção, os tempos médios de via-
gens são superiores aos observados em outras capitais. Como
estas características estão se acentuando também em outras
grandes cidades, este conjunto de atributos negativos, no que se
refere ao transporte, permite rotular a metrópole paulistana de
vanguarda do retrocesso em termos de circulação urbana.
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A repartição de viagens entre os modos de transporte coletivo e indi-
vidual que todos os planos desejavam reverter manteve a tendência
de acentuar a passagem de usuários do transporte coletivo para o uso
de automóveis. A divisão modal que nas cidades brasileiras é próxi-
mo a 1/3 de viagens por automóvel, chega a ser metade dos desloca-
mentos motorizados em São Paulo. As dificuldades decorrentes do
congestionamento sobre os sistemas de transporte coletivo de super-
fície indicam que esta tendência dificilmente será revertida sem uma
política ativa de restrição ao uso do automóvel em meio urbano.

Vale lembrar que devido às dificuldades de circulação, durante o
último quarto de século a quantidade de viagens urbanas realiza-
das por pessoa vem diminuindo. Este resultado, aparentemente
contraditório, foi observado também em pesquisas nas cidades
do México e Buenos Aires. [Em São Paulo, o índice de viagens
motorizadas per-capita reduziu-se de 1,53 viagens por dia em
1977 para 1,23 em 1997].

O aumento do tempo de viagens por transporte individual, embo-
ra crescente, é inferior ao tempo de viagens dos usuários de
transporte coletivo. No sistema de ônibus apresenta valores esta-
bilizados devido à perda de passageiros para o automóvel e tam-
bém para a rede metro-ferroviária que garante velocidade e o
alcance de maiores distâncias com o pagamento de uma única
tarifa. Em outras cidades que não disponham de linhas modernas
de metrô e ferrovia, a tendência será ainda mais acentuada de
passagem de usuários de transporte coletivo para o uso de auto-
móveis novos ou de 2ª mão, motocicletas ou lotações desregula-
mentadas do que a observada em São Paulo.

Essas tendências apontam para um cenário negativo cuja percep-
ção antecipada poderá até contribuir para a mudança de valores
dos formadores de opinião e dos grupos com poder de decisão.
Hoje existem, por exemplo, favorecimento de isenção de IPI para
taxistas e promessa de isenção para corretores na compra de
automóveis ao mesmo tempo que este imposto incide sobre a
venda de ônibus e existem tarifas de energia elétrica desfavorá-
veis para uso nos transportes. Mas, hoje, quem se importa?

A EVOLUÇÃO DOS VALORES

Os valores sociais condicionam as preferências da população,
através das atitudes, como predisposição a adotar certas opi-
niões e comportamentos. É a sociedade que primordialmente
condiciona os valores dos grupos que a compõem. No entanto
são os diferentes grupos de indivíduos que, ao rejeitá-los ocasio-
nalmente no todo ou em parte, alteram os valores das sociedades.
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Os valores, opiniões, atitudes apresentam assim uma evolução
que embora seja lenta dificilmente é previsível. Entretanto os
prospectivistas franceses e americanos têm relacionado a evolu-
ção dos valores ao efeito da mudança de gerações por ter sido
observado que os grupos de idades mantêm ao longo dos anos
uma certa identidade de pensamento. Assim como a “geração
Woodstock” não fazia seguro de vida nos USA, no Brasil a “gera-
ção cara-pintada” manterá a disposição de questionar papéis tra-
dicionais e estará ocupando postos chaves nas próximas déca-
das. E, se a história da humanidade tem mostrado uma crescente
tendência ao individualismo, ela é rica também em exemplos de
movimentos coletivos a serviço de valores individualistas não-
egoístas. Não é uma certeza mas é uma possibilidade de mudan-
ça da condição atual dos jovens assumirem sem crítica o carro
como valor social e associarem o transporte coletivo aos valores
negativos de derrota social, pobreza e discriminação, comporta-
mento observado até entre crianças e reforçado nos programas
de televisão.

A mencionada tendência ao individualismo acentuará a percepção do
mercado de consumo final como constituído de milhões de pessoas
agindo cada um a seu modo segundo suas opções individuais. O que
será novo, propiciado pelo avanço tecnológico, é a evolução das
redes de informação baseadas em satélites e cabos para a transmis-
são de ondas captadas a todo o momento em qualquer lugar. É uma
condição de telecosmo que, embora ainda não existente, já pode ser
vislumbrada pela expansão das conexões sem fio Wi-Fi (wireless fide-
lity). A influência desta nova condição alterará não só a forma de ope-
rar os serviços de transporte controlados por chips e geoposiciona-
mento por satélites operando on line, como a sua utilização pelos
usuários. A qualquer momento e em qualquer lugar será possível
informar-se sobre os transportes existentes, sua disponibilidade e até
mesmo solicitar serviços ofertados mediante demanda, algo muito
diferente do atendimento nos dias atuais.

O comportamento independente e a facilidade de escolha, mais
do que nunca, farão com que os sistemas de transportes devam
ser organizados acerbadamente em função das necessidades. A
cultura digital será um traço característico das sociedades urba-
nas. É provável que as empresas de transporte cuja atividade é
usualmente centrada nos veículos se transformarão em empresas
de viagens centradas nos passageiros oferecendo serviços cada
vez mais adaptados às suas necessidades.

As gerações de jovens brasileiros entrando na idade adulta, pela
sua importância na pirâmide de idade, deverão reforçar o desejo
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e mesmo a ação para que o passageiro nos serviços de transpor-
te coletivo seja tratado como cidadão e consumidor que como tal
quer ser respeitado e atendido. Este anseio, mesmo que não seja
para si, pode se manifestar em favor dos que não podem usar
automóveis como já foi notado, em uma pesquisa recente em São
Paulo, o desagrado que causa o tratamento inadequado no aten-
dimento dos idosos.

Em resumo, o futuro usuário dos transportes coletivos será mais
moderno, mais feminino, mais independente, mais adulto e usará
os meios de transporte que puder dispor como resultado do que
tiver sido feito hoje pela defesa do transporte público e melhoria
da circulação urbana.
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Os grandes centros urbanos enfrentam uma crise de mobilidade devi-
do ao modelo de circulação centrado nos automóveis, a crise dos sis-
temas de transporte coletivo e a abordagem fragmentada desses pro-
blemas, que dificultam sua solução. Neste trabalho é apresentado o
conceito de mobilidade urbana sustentável e, longe da pretensão de
apresentar soluções inéditas, reúne-se um conjunto de ações para
sua implementação, destacando-se a necessidade da difusão dos
conceitos entre os profissionais da área e, principalmente, da inclusão
do tema na pauta de discussão da sociedade.

CRISE DE MOBILIDADE DAS CIDADES

“Mil policiais a orientar o tráfego / Não podem lhe dizer porque você
vem ou aonde vai” (T. S. Eliot).

O desenvolvimento econômico brasileiro está acompanhado de uma
extrema precariedade urbana. Existe um mecanismo de criação de
assentamentos precários no país, principalmente nos grandes cen-
tros urbanos e em sua maioria a população não tem acesso aos ser-
viços essenciais. As cidades constituem o palco das contradições
econômicas, sociais e políticas e o sistema viário é um espaço em
permanente disputa entre pedestres, automóveis, caminhões, ônibus
e motos.

Nos grandes centros urbanos há uma crise de mobilidade que diaria-
mente é ilustrada pelos longos congestionamentos e pelo tempo
gasto pelo cidadão no sistema de transporte coletivo, cujos ônibus
ficam presos no congestionamento dos automóveis. Prevalece uma
visão de que a cidade pode continuamente se expandir, resultando
em pressão sobre áreas de preservação e desconsideram-se os cus-
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tos de implantação da infra-estrutura necessária para dar suporte ao
atual modelo de mobilidade, centrado no automóvel, cujos efeitos
negativos e os custos de circulação são socializados.

Os problemas das cidades são de maior ou menor intensidade, con-
forme sua importância econômica e sua posição dentro de uma clas-
sificação que usa como critério sua importância mundial, nacional e
regional, dentro do novo cenário econômico. Elas sofrem o impacto
dos efeitos negativos da visão onde seu principal objetivo é garantir a
circulação de bens, mercadorias e a prestação de serviços. Esta visão
relega a um segundo plano a necessidade das pessoas terem quali-
dade de vida para morarem nas cidades. Há uma destruição consen-
tida em nome do progresso e as cidades menores reproduzem o
modelo de desenvolvimento das cidades maiores, apesar da demons-
tração diária dos problemas apresentados.

CRISE DOS TRANSPORTES PÚBLICOS

Os sistemas de transportes públicos têm enfrentado uma situação
muito adversa nos últimos anos com crises cíclicas ligadas principal-
mente à incompatibilidade entre custos, tarifas e receita, bem como
às deficiências na gestão e operação dos sistemas.

Os investimentos em infra-estrutura e sua operação são custeados
exclusivamente pela tarifa paga pelos usuários, com exceção dos sis-
temas sobre trilhos, operados por diferentes esferas de governo, que
contam com algum tipo de subsídio. A queda nos níveis de emprego
e renda somados ao valor crescente das tarifas têm efeito sobre a
população, com a eliminação das viagens menos essenciais e, no
extremo, com a eliminação total da utilização do transporte público.
Segundo Andrade (2000), o transporte é o principal item de despesa
das famílias de baixa renda com os serviços públicos, chegando a
consumir 8% do seu rendimento total.

Outro fator que contribuiu para a queda de demanda foi o surgimento
do transporte informal,1 também denominado de clandestino. Esta
operação, livre de encargos, tributos e regulamentação abala o equi-
líbrio econômico-financeiro dos sistemas formais e ameaça o setor
com a perspectiva da desregulamentação, onde a prestação do ser-
viço passaria a ser orientada apenas pelo mercado, subordinada aos
interesses particulares dos operadores autônomos e, quando muito,
organizada por grupos corporativos que assumiriam as funções de
Estado (delegação, controle, punição e exclusão).
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O sistema de transporte coletivo também perde passageiros de maior
poder aquisitivo, que passam a resolver seus problemas de mobilida-
de com a compra de motocicletas ou de um automóvel, possibilidade
advinda das facilidades de financiamento para sua aquisição, inclusi-
ve muitas vezes estimuladas pelo Governo Federal.

As redes de transportes têm dificuldades de acompanhar a dinâmica
urbana, que gera novos desejos de viagens, apesar de apresentarem
crescente produção quilométrica nos últimos anos. Atualmente os sis-
temas de transporte apresentam uma estabilidade nos seus principais
indicadores de desempenho, estacionados em um patamar 30%
abaixo dos índices de 1995,2 quando o setor teve seu auge.

A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

“A maioria das pessoas acredita que a alternativa para os automó-
veis é o transporte coletivo melhor - na verdade (também) são os
bairros melhores”
Alan Durning, Northwest Enviroment Watch. (grifo nosso)

Os problemas enfrentados diariamente pelas pessoas ao se locomo-
verem nas cidades normalmente têm uma análise fragmentada, em
que os problemas do sistema de transporte são dissociados da circu-
lação de veículos particulares e do uso do solo. É comum a análise
dos sistemas de transporte focalizar itens como demanda, oferta e
características dos veículos, bilhetagem eletrônica e outros aspectos
inerentes à sua operação.

O senso comum estabelece que a solução para melhorar o transpor-
te coletivo é buscar oferecer mais transporte ao usuário, com melhor
qualidade e menor custo possível. Os responsáveis pelo trânsito, por
sua vez, solicitam ruas mais largas, têm a preocupação de garantir a
fluidez de veículos com o máximo de segurança possível e buscar a
redução de acidentes, recentemente incorporando a necessidade de
análise dos pólos geradores de tráfego, determinados pela dinâmica
da ocupação do solo.

A construção de ruas e avenidas, definidas como “sistema viário”,
assume grande importância e as administrações municipais dedicam
uma parcela enorme de seus esforços e recursos na sua expansão,
que adquire dinâmica própria e se transforma em um fim em si, com
grandes obras que se auto-justificam. Seu planejamento e execução
normalmente são feitos por distintos órgãos da administração públi-
ca, reforçando o atual modelo de pensar as cidades.
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2. Anuário 2003 da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano - NTU.

Porém, a realidade, principalmente nos grandes centros urbanos, é a
degradação cíclica dos serviços de transporte público, aumento nos
tempos da viagem, aumento da poluição, maiores níveis tarifários e
congestionamentos de automóveis. O país possui uma indústria de
veículos, mas as cidades não possuem uma indústria de ruas.

O problema na realidade não vem da deficiência técnica ou desajuste
da oferta do transporte, mas de um processo de urbanização que pro-
picia a fragmentação do espaço urbano, separando bairros residen-
ciais cada vez mais distantes dos locais de trabalho e de lazer e expul-
sando a população mais carente cada vez mais para a periferia dos
grandes centros. Esta ocupação gera vazios urbanos e a estrutura
construída para a circulação de automóveis ou mesmo para o trans-
porte coletivo gera áreas degradadas física e economicamente.

Ao transporte coletivo tem sido imposto o papel de solucionar este
problema, mas os cidadãos precisam transpor estas distâncias de
maneira rápida e o transporte, ao propiciar este deslocamento, elimi-
na os freios desta ocupação irracional. Dessa forma, constitui-se um
círculo vicioso, pois os transportes criam distâncias e obstáculos que
só o transporte pode superar. Parte-se do pressuposto de que a cida-
de não tem limites para sua expansão e que o transporte coletivo ou
individual supera estes obstáculos.

A lógica dos investimentos em transporte reforçam uma ocupação
das cidades de forma irracional, gerando um alto custo social, através
de perda de vidas humanas, poluição, destruição do espaço vital,
congestionamentos e perda da mobilidade das pessoas, principal-
mente das mais carentes.

A análise conjunta de todos estes aspectos que condicionam a circula-
ção das pessoas nas cidades é fundamental para se compreender a
mobilidade urbana. Segundo Vasconcelos (1996), a mobilidade é um atri-
buto associado às pessoas e aos bens; corresponde às diferentes res-
postas dadas por indivíduos e agentes econômicos às suas necessida-
des de deslocamento, considerando-se as dimensões do espaço urbano
e a complexidade das atividades nele desenvolvidas. Face à mobilidade,
os indivíduos podem ser pedestres, ciclistas, usuários de transportes
coletivos ou motoristas; podem utilizar-se do seu esforço direto (desloca-
mento a pé) ou recorrer a meios de transporte não motorizados (bicicle-
tas, carroças, cavalos) e motorizados (coletivos e individuais).

A mobilidade também pode ser afetada por outros fatores como a
renda do indivíduo, a idade, o sexo e, segundo Cancela (1994), a
capacidade de atender as atribuições básicas para receber mensa-
gens, utilizar veículos e equipamentos do transporte, que podem
implicar em redução de movimentação permanente ou temporária.

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 25 - 2003 - 3º trimestre

48



Ainda de acordo com Vasconcelos (2001) a acessibilidade, medida
mais direta dos efeitos de um sistema de transporte, pode ser vista
como a facilidade de se atingir os destinos desejados. A acessibilida-
de pode ser avaliada pelo número e pela natureza dos destinos dese-
jados que podem ser alcançados por uma pessoa, levando-se em
conta o tempo e o custo necessário.

Assim, a mobilidade é função pública destinada a garantir a acessibi-
lidade para todos e esse objetivo implica na obediência a normas e
prioridades que atendam às diferentes demandas de deslocamentos.
A mobilidade urbana não pode ser entendida somente como o núme-
ro de viagens que uma pessoa consegue realizar durante determina-
do período, mas a capacidade de fazer as viagens necessárias para a
realização dos seus direitos básicos de cidadão, com o menor gasto
de energia possível e menor impacto no meio ambiente, tornando-a
ecologicamente sustentável.

É necessário efetivamente tratar da necessidade de deslocamentos
das pessoas a partir do conceito de mobilidade urbana, acrescido da
preocupação de sua sustentabilidade ecológica. Assim, a mobilidade
urbana sustentável pode ser definida como o resultado de um conjun-
to de políticas de transporte e circulação que visam proporcionar o
acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através da prioriza-
ção dos modos não motorizados e coletivos de transportes, de forma
efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável, baseado
nas pessoas e não nos veículos.

O DESAFIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA
SUSTENTÁVEL

A elaboração de um plano de mobilidade urbana sustentável é possí-
vel independente do porte da cidade, considerando-se a diversidade
dos municípios brasileiros, pois ela possui valores que podem ser
considerados universais. A ação do Poder Público para garantir a
mobilidade urbana sustentável deve considerar todo o espaço públi-
co onde há circulação de pessoas, que envolve as áreas de pedestres
e as vias de maneira completa, evitando intervenções parciais.

Duas frentes de trabalho são necessárias para o desenvolvimento e
implementação deste conceito. A primeira frente é formada pelas inter-
venções no espaço já construído e a segunda é a adoção dos princí-
pios da mobilidade urbana sustentável nas áreas de expansão urbana.

Não gerar necessidade de viagens motorizadas

O enfoque da solução dos problemas de transporte não pode ser limi-
tado à sua contínua expansão que apresenta custos econômicos,
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sociais e ecológicos. Tampouco as cidades podem continuamente se
expandir, proporcionando infra-estrutura para a mobilidade baseada
nos automóveis. A solução não pode ser baseada somente no atual
modelo de produção de mais e mais transporte. Os recursos financei-
ros necessários para se manter este modelo de desenvolvimento dos
transportes comprometem os orçamentos municipais e o modelo tem
se mostrado inviável. De acordo com Malta (1992) o país tem cidades
cada vez mais caras para governos cada vez mais pobres.

Nos orçamentos das cidades, a maioria dos recursos é destinada para
melhorar a condição de circulação dos automóveis particulares, mui-
tas vezes inexistindo investimentos para melhorar o transporte coleti-
vo. Além disso, os recursos para investimento em infra-estrutura são
limitados e não acompanham a evolução da demanda gerada pelo
atual modelo de ocupação das cidades.

Em relação ao planejamento urbano, uma cidade pode ser considera-
da organizada, eficiente e preparada para atender aos cidadãos quan-
do as pessoas conseguem morar perto de seu local de trabalho e
acessar os serviços essenciais sem a necessidade de deslocamentos
motorizados, realizando pequenas viagens a pé ou de bicicleta; ou
acessá-los através dos modos coletivos de transporte.

A formação e consolidação de subcentros urbanos, ou a multicentralida-
de, resultam na diminuição de viagens. Logicamente não se pode
reconstruir uma cidade, mas quando se posicionam melhor os equipa-
mentos sociais, realizam-se a informatização e descentralização dos ser-
viços públicos e ocupam-se os vazios urbanos, modificam-se de forma
concreta os fatores geradores de viagens. Trata-se portanto de procurar
não gerar necessidade de deslocamento motorizado para a população.

Repensar o desenho urbano

Este princípio tem como conseqüência um novo desenho urbano e uma
outra forma de planejamento das vias para dar suporte à mobilidade
urbana sustentável. Os loteamentos que possuem somente quadras
podem ser substituídos pelo desenho de vilas que preservam os mora-
dores do tráfego de veículos, forma comum de se pensar os loteamen-
tos fechados. A interligação de vias na expansão dos sistemas viários
pode ser substituída pela sua descontinuidade ou sinuosidade para
propiciar a redução de velocidade dos veículos nas áreas residenciais.

Uma nova visão de cidade contempla novos conceitos de urbanida-
de; sustentabilidade; diversos ritmos para diferentes funções e
momentos; velocidade de comunicação; cidades em redes; apropria-
ção eqüitativa do espaço, integridade dos espaços comuns; multifun-
cionalidade e inclusão social.
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Nova abordagem da circulação de veículos

A existência do transporte motorizado foi determinante no modelo de
pensar as cidades. A estruturação de redes de transporte coletivo e
os automóveis são causa e conseqüência do modelo de ocupação
atual, que gera externalidades negativas (poluição e congestionamen-
tos). Não se trata somente de reduzir os aspectos de poluição dos veí-
culos que pode ser resolvido com o avanço tecnológico, mas o efeito
de seu uso no planejamento das cidades que as fragmenta e cria dis-
tâncias que só podem ser superadas por meios motorizados.

Muitos profissionais de trânsito imaginam que atuando para melhorar
a fluidez dos veículos estarão atuando na melhoria da condição de
locomoção de todos, mas na realidade sua ação reforça o atual
modelo de mobilidade. Esta situação, de tão calamitosa, já foi defini-
da como “apartheid motorizado”, onde o pedestre é desconsiderado
pelos técnicos que tentam organizar o trânsito nas cidades baseados
na necessidade dos veículos.

Alguns fatores podem ser apontados como causa da ampliação do
conflito existente no trânsito. O primeiro é o traçado das ruas e aveni-
das que induz o motorista a transitar em altas velocidades. O segun-
do fator é a concentração da população em algumas cidades e o ter-
ceiro é o aumento contínuo de automóveis em circulação. Um outro
fator que pode ser acrescentado é o sentimento de impunidade dos
condutores, percebido pela ausência de fiscalização ou a existência
de penas alternativas que minimizam os efeitos das mortes e feridos
causados por um condutor. O número elevado de colisões, mortes e
feridos no trânsito deve ser abordado como efeito negativo inerente
ao modelo de deslocamento predominante e não como mero aciden-
te ou fatalidade.

Não se propõe aqui eliminação das viagens motorizadas ou dos automó-
veis, mas que sua existência não seja o motivo para organizar-se a cida-
de, partindo-se da premissa de que todos os cidadãos terão condições
financeiras de adquirir um veículo. A cidade deve ser pensada, levando-
se em consideração a maioria da população que depende dos meios
não motorizados de transporte ou do transporte coletivo. É preciso apro-
fundar a discussão sobre as condições de utilização do automóvel.

É necessário planejar o sistema viário como articulador de espaços e
não como via destinada a garantir a circulação de veículos, proporcio-
nando seu acesso irrestrito a todas as áreas da cidade. A cidade não
deve ser planejada para ter trânsito com fluidez de veículos particula-
res em segurança, mas para ter uma ocupação sob a lógica da mora-
dia com qualidade de vida (sossego, civilidade) onde o trânsito de veí-
culos é conseqüência da circulação de pessoas.
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Desenvolvimento dos meios não motorizados de transporte

A inclusão da bicicleta nos deslocamentos urbanos deve ser abordada
como maneira de diminuir o custo da mobilidade das pessoas. Sua inte-
gração aos modos coletivos de transporte é possível, principalmente
nos sistemas de grande capacidade e já ocorre, ainda que em estado
embrionário e até espontâneo, nos sistemas de trens de São Paulo e
Rio de Janeiro, através da construção de bicicletários. Sua inserção é
possível nos atuais sistemas, mas deve ser considerada como parte do
novo desenho urbano para dar suporte à mobilidade urbana sustentá-
vel, incorporando-se a construção de ciclovias e ciclofaixas.

O deslocamento a pé para superar pequenas distâncias é favorecido
através da melhoria da qualidade das calçadas e do paisagismo, que
deixam de ter função só estética e se transformam em suporte dos
deslocamentos a pé. O conceito de “calçada que atravessa a rua”
pode ser utilizado para dar maior segurança à circulação de pedestres.
Com este conceito, a faixa de travessia de pedestres é construída com
o mesmo tipo de pavimento da calçada e na sua altura, destacando o
local de travessia e servindo como redutor de velocidade dos veículos.

Proporcionar mobilidade às pessoas com deficiência

Historicamente, o acesso das pessoas com deficiência aos sistemas de
transportes foi entendida como sua adaptação e teve como imagem o
acesso do usuário de cadeiras de rodas, através de elevadores, aos
diversos tipos de veículos utilizados no Brasil. Esta visão impediu uma
abordagem mais adequada do problema, desconsiderando-se, nesta
solução, todos os tipos de deficiência existentes. Trata-se de discutir a
mobilidade das pessoas com deficiência pela cidade, através dos
vários modos possíveis de transporte e as adequações nos espaços
públicos para garantir a circulação dessas pessoas (Boareto, 1995).

As cidades apresentam-se com inúmeras barreiras: econômicas, polí-
ticas, sociais e principalmente arquitetônicas. A existência de barreiras
físicas de acessibilidade ao espaço urbano acaba por impedir o deslo-
camento de pessoas com deficiência e outras que possuem dificulda-
des de locomoção. O acesso aos sistemas de transporte deve ser visto
como parte de um programa de mobilidade que contribui para uma
política de inclusão social que promova a equiparação de oportunida-
des e o exercício da cidadania das pessoas com deficiência. Este pro-
jeto de resgate da cidadania não pode ser feito com o trabalho de seto-
res isolados. Para as pessoas com deficiência, ter mobilidade não se
resume à possibilidade de entrar em um determinado local ou veículo,
mas na capacidade de se deslocar através da utilização dos vários
modos possíveis de transporte, organizados em uma rede de serviços
e por todos os espaços públicos de maneira independente.
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As barreiras existentes só poderão ser transpostas com a participação
e a organização social, com uma visão de sociedade mais justa e igua-
litária. É necessária a sensibilização da sociedade, a elaboração de polí-
ticas públicas, a adequação de ambientes edificados e naturais, a ade-
quação do sistema de transporte, o acesso às tecnologias e aplicação
e aperfeiçoamento da legislação específica. Tão importante como elimi-
nar as barreiras existentes é não criarmos diariamente novas barreiras,
como temos visto na quase totalidade dos municípios brasileiros.

O Ministério das Cidades pode atuar em três frentes de trabalho. A
primeira é a capacitação de técnicos das administrações municipais e
estaduais para a elaboração de programas de mobilidade. Outra fren-
te é o fomento de projetos de circulação nas áreas públicas e acesso
aos meios de transportes. A terceira frente de trabalho é a pesquisa
de experiências bem-sucedidas e sua difusão para os governos muni-
cipais e estaduais, ONGs e entidades da sociedade civil.

Priorização efetiva do transporte coletivo

A priorização ao transporte coletivo e racionalização do uso do auto-
móvel estão intimamente ligados para a diminuição dos efeitos noci-
vos do trânsito. Poucos são os investimentos públicos destinados à
infra-estrutura dos serviços, ao contrário dos projetos de expansão do
sistema viário que é rapidamente apropriado pelos automóveis. A
priorização do sistema de transporte coletivo inicialmente se faz con-
siderando-o no planejamento das cidades. Normalmente o sistema
viário é planejado e, após sua construção, os veículos de transporte
público e particulares iniciam a disputa pela sua utilização.

A priorização de operação do transporte coletivo pode ser garantida
através da construção de corredores exclusivos, faixas exclusivas
com segregação espacial ou através de controles eletrônicos de trá-
fego, controles semafóricos, dentre outras medidas.

A restrição do uso do automóvel está relacionada à diminuição do tráfego
de passagem nas áreas estritamente residenciais, permitindo o acesso
somente de moradores, e à adoção de ações que priorizem ou tornem
mais segura a circulação de pedestres, como a ampliação de calçadas e
alteração do desenho das vias para a redução de velocidade dos veículos.

Barateamento das tarifas do transporte coletivo

O transporte público, apesar de ser um serviço essencial para a popu-
lação como a saúde e a educação, possui um mecanismo perverso de
financiamento. Sua operação e a remuneração de investimentos rea-
lizados são baseadas exclusivamente na arrecadação de tarifas pagas
pelos usuários. Esta realidade limita a possibilidade da realização de
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investimentos por parte da iniciativa privada na infra-estrutura dos sis-
temas de transportes e em veículos, pois há uma relação direta entre
o aumento da tarifa, decorrente da necessidade de remuneração do
capital investido, e a queda de demanda.

Segundo Gomide (2003) a existência de um serviço de transporte
coletivo acessível, eficiente e de qualidade que garanta a acessibilida-
de da população a todo o espaço urbano, pode aumentar considera-
velmente a disponibilidade de renda e tempo dos mais pobres, propi-
ciar o acesso aos serviços essenciais e às oportunidades de trabalho.

A reversão da constante queda de passageiros observada nos siste-
mas de transportes nos últimos anos e a sua utilização como fator de
inclusão social têm como componente fundamental o barateamento
das tarifas, que pode ser obtido pela revisão da carga tributária,
ampliação do atendimento pelo vale-transporte, uso adequado das
gratuidades, novas fontes de energia mais baratas, novas formas de
financiamento de veículos e infra-estrutura.

Inserir o tema na pauta política

A implantação da mobilidade urbana sustentável requer a revisão de
conceitos e de prioridades hoje estabelecidas na sociedade. Porém,
mudanças só acontecem quando as idéias obtêm amplo apoio social
e representação política. Os movimentos sociais atuantes no final dos
anos 70 e início dos anos 80 não existem mais. O tema transporte tem
sido abordado pela imprensa ou desperta interesse do Poder Legisla-
tivo municipal ou estadual somente quando há o conflito entre o sis-
tema estruturado e operadores informais.

Um desafio colocado aos atores do setor de transporte público, seja
para quem planeja, gerencia, trabalha ou opera sistemas, é transfor-
mar o assunto em tema importante para a sociedade, lembrando a
todos de seu caráter essencial e da inviabilidade de uma cidade que
não pensa na dificuldade das pessoas se locomoverem pela cidade e
acredita que este é um problema individual e não social.

A AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

A qualidade de vida nas cidades tem sido estabelecida pelo Índice de
Desenvolvimento Humano - IDH da ONU. Este índice é utilizado para
a comparação do estágio do desenvolvimento entre países, que está
centrado na conjugação de três indicadores - longevidade, educação
e rendimento per capita da população - e não exclusivamente na
riqueza econômica medida pelo Produto Nacional Bruto. A longevida-
de é expressa pela esperança de vida ao nascer, a educação é avalia-
da pela taxa de alfabetização de adultos e pela taxa de escolarização
nos três níveis de ensino. A renda é calculada através do PIB per capi-
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ta, expresso em dólares. O índice varia de zero a um, e quanto mais
próximo de um, maior é o nível de desenvolvimento de um país.

Um desafio para as cidades é estabelecer formas de avaliação da
qualidade da mobilidade urbana ou da qualidade do desenvolvimento
urbano considerando-se os aspectos da mobilidade que vão além da
análise dos efeitos negativos da circulação de veículos motorizados
na vida das pessoas.

Uma forma de análise feita atualmente procura calcular o custo finan-
ceiro das externalidades do trânsito das cidades, mensurando o
quanto é desperdiçado nos congestionamentos (consumo de com-
bustíveis, horas perdidas etc.) e nos acidentes (perdas de vidas huma-
nas, gastos no sistema de saúde, prejuízo material etc.). A mobilidade
das pessoas, que vem caindo nos grandes centros, é avaliada em fun-
ção da quantidade de viagens que são realizadas diariamente, através
dos vários modos possíveis de transporte.

É necessário aprofundar uma avaliação sobre os motivos das viagens,
o tempo gasto, os tipos de veículos utilizados, seus efeitos negativos,
a distribuição de seus custos diretos e indiretos na sociedade, princi-
palmente sobre os cidadãos de mais baixa renda e seus efeitos na
qualidade de vida dos cidadãos. Esta análise deve estar relacionada
às metas e à eficiência dos desenhos urbanos para dar suporte à
mobilidade urbana sustentável.

Uma cidade pode apresentar uma diminuição do número de viagens
motorizadas dentre as pessoas de menor renda, como conseqüência
do melhor posicionamento de serviços essenciais pelos bairros da
cidade, permitindo que possam ser alcançados através de pequenas
caminhadas. Uma rede de transporte coletivo de qualidade e bem pla-
nejada pode diminuir o tempo e o custo de uma viagem motorizada
por motivo de trabalho. Numa cidade assim organizada, menores
serão as externalidades negativas, melhor será a qualidade da mobi-
lidade urbana e maior será o desenvolvimento urbano.

A ATUAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL

A criação do Ministério das Cidades representa um avanço no trata-
mento das questões urbanas. A Secretaria de Transporte e da Mobili-
dade Urbana inicia seus trabalhos com a mudança de foco no trato da
cidade, ampliando uma visão setorial do transporte e trânsito para
uma visão integrada de mobilidade urbana sustentável. A nova abor-
dagem do Governo trata também da inclusão social e da necessida-
de da atualização da regulação dos serviços de transporte público.

A atuação do Ministério das Cidades na implementação da mobilidade
urbana sustentável tem como temas o apoio aos estados e municípios
na implantação do Estatuto da Cidade, o desenvolvimento de novas
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formas de financiamento da infra-estrutura, o desenvolvimento tecno-
lógico, a elaboração de um amplo banco de dados sobre os sistemas
de transportes públicos, a mobilidade das pessoas com deficiência e
o desenvolvimento dos meios não motorizados de transporte.

Os temas de inclusão social podem ser resumidos no barateamento
das tarifas, redução da pobreza, universalização do acesso aos servi-
ços de transporte coletivo e seu controle social. A regulação dos ser-
viços envolve o desenvolvimento e aperfeiçoamento institucional, os
processos de delegação da operação e ações que induzam à gestão
compartilhada e cooperativa entre as três esferas de governo.

O Governo Federal pode estimular os municípios na implantação da
mobilidade urbana sustentável a partir do fomento de projetos que aten-
dam suas diretrizes e estabelecendo metas para a ampliação da partici-
pação dos modos coletivos de transporte nas viagens urbanas, redução
de emissão de poluentes e acidentes no trânsito, implantação de progra-
mas de mobilidade das pessoas com deficiência, utilização dos meios
não motorizados de transporte e barateamento no custo dos desloca-
mentos das pessoas, principalmente da população de mais baixa renda.

A criação do Ministério das Cidades recoloca o Governo Federal
como articulador das políticas públicas que contribuem para o
aumento da qualidade de vida dos municípios brasileiros. Sua atua-
ção será fundamental na difusão dos conceitos, na formação de pes-
soal e no fomento de projetos de mobilidade urbana sustentável.
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PRIVAÇÃO DOS MAIS POBRES AO ACESSO AOS SERVIÇOS

Os dados disponíveis indicam que as populações mais pobres dos prin-
cipais centros urbanos brasileiros estão sendo privadas do acesso aos
serviços de transporte coletivo - um serviço público de caráter essen-
cial, como define a Constituição Federal (cf. artigo 30, inciso V). Os ser-
viços públicos essenciais, como explica Martinez (1998), são uma cons-
trução social - uma eleição social - que lhes confere a condição de
direitos universais expressos num contrato social (por excelência, a
Constituição). Entende-se que, sem o acesso a esses serviços, as pes-
soas estarão seriamente limitadas para desenvolver suas capacidades,
exercer seus direitos, ou equiparar suas oportunidades.

A privação dos mais pobres ao acesso aos serviços públicos de trans-
porte coletivo implica na queda da mobilidade urbana dessas popula-
ções, restringindo suas oportunidades de trabalho (procura de empre-
go, deslocamento para o trabalho), suas atividades sociais e culturais
(lazer, visita aos parentes e amigos etc.) e o acesso aos serviços
sociais básicos (como os de educação e saúde). Ou seja, implica em
exclusão social. Além disso, a baixa mobilidade resultante contribui
para o agravamento do fenômeno da segregação espacial, principal-
mente dos residentes nas periferias urbanas.

Os níveis de pobreza no Brasil não são desprezíveis. De acordo com as
estimativas do Ipea, cerca de 34% da população brasileira (ou mais de 55
milhões de pessoas em 2001) vive abaixo da linha de pobreza, ou seja: não
têm renda sequer para comer e vestir. Se classificarmos como baixa renda
as pessoas pertencentes às famílias com rendimentos mensais inferiores
a três salários mínimos (as classes D e E, conforme a classificação das
empresas de pesquisa de mercado), cerca de 41% da população metro-
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politana brasileira se encontraria dentro dessa faixa, segundo os dados da
Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do IBGE de 2001. Ressalte-
se que este percentual varia para cada região metropolitana; em São Paulo
significaria 27% da população metropolitana, em Recife, 56%.

Mas a pobreza não é apenas insuficiência de renda para satisfação
das necessidades básicas. É também a negação dos direitos sociais
e a privação do acesso aos serviços sociais - dentre eles, os serviços
de transporte coletivo urbano. Daí o conceito de exclusão social. A
exclusão social é a negação da cidadania.

Pesquisa realizada em 2002, pela Secretaria Especial de Desenvolvimen-
to Urbano do Governo Federal (Sedu), atual Ministério das Cidades, em
dez grandes cidades mostrou que a maioria dos usuários do transporte
coletivo por ônibus situa-se nas classes C e B (Sedu, 2002). As classes D
e E limitam-se, basicamente, ao uso dos trens urbanos, nas metróploes
onde existe este meio de transporte. As causas para esse fenômeno
podem se encontrar em diversos fatores, como a inadequação da oferta
dos serviços, mas não se pode negar o impacto do crescimento das tari-
fas em relação à renda familiar. No período de janeiro de 1995 a dezembro
de 2002, as tarifas subiram, em média, 25% acima da inflação medida
pelo IGP-DI (segundo informações da própria NTU). Por sua vez, a renda
média da população vem caindo nos últimos anos. O gráfico 1 ilustra o
crescimento da tarifa média ponderada para as capitais brasileiras em rela-
ção à variação do rendimento médio do trabalho nas regiões metropolita-
nas (proxy da renda familiar). Isso ajuda a explicar o grande percentual de
viagens a pé reveladas pelas pesquisas O/D mais recentes.

Gráfico 1
Rendimento médio real do trabalho nas RMs x tarifa real média ponderada
nas capitais. Índice (jan/1995 = 100).

Fonte: NTU e PME/IBGE.
Notas: Rendimento médio real do trabalho conforme a Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE para

as regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e
Porto Alegre.
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Além da queda da renda e do aumento das tarifas, outros fatores do
ambiente econômico e social influenciam diretamente na expulsão da
população mais pobre do acesso aos serviços: a ampliação do desempre-
go, o crescimento da informalidade do trabalho e o aumento da violência
urbana (hoje é perigoso andar tanto na rua quanto dentro do ônibus).

O desemprego associado à informalidade do trabalho impacta na utiliza-
ção do principal instrumento de subsídio ao usuário e de financiamento
dos sistemas de transporte urbano no país: o vale-transporte. Como se
sabe, sem carteira assinada o trabalhador não tem direito ao vale-trans-
porte. De acordo com os dados disponíveis, o percentual de trabalhado-
res informais nas regiões metropolitanas brasileiras chegou a 51% em
2002. Para o setor serviços o grau de informalidade alcançou 58%
(Ramos, 2002). Mais da metade dos pobres urbanos se encontra em
famílias chefiadas por indivíduos ocupados no mercado informal, sendo
que apenas 18% dos pobres são trabalhadores com carteira de trabalho
e funcionários públicos, ou seja, que têm direito ao vale-transporte (Néri,
2003). Isso explica o porquê do vale-transporte não estar mais sendo
capaz de enfrentar o problema da privação do acesso aos serviços de
transporte coletivo pelos trabalhadores de baixa renda - ao contrário,
dado o custo do benefício para as empresas empregadoras, existem
casos de pessoas que encontram dificuldades para encontrar emprego
se tiverem de usar mais de dois vales por dia. Tabulações especiais da
Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio do IBGE de 2001 corrobo-
ram estas afirmações. Elas indicam que os trabalhadores metropolitanos
das faixas de renda familiar per capita abaixo de três salários mínimos
recebem proporcionalmente menos auxílios para transporte quando
comparados às demais faixas de renda.

Gráfico 2
Brasil metropolitano: distribuição percentual das pessoas que recebem auxílio
para transporte vis-à-vis a distribuição percentual das pessoas em todas as
posições de ocupação, por faixa de renda domiciliar em salários mínimos - 2001

Fonte: PNAD/IBGE, 2001 (tabulações especiais).
Notas: Auxílio para transporte: a) o pagamento, total ou parcial, pelo empregador, do custo do
vale-transporte; b) o pagamento ou reembolso, total ou parcial, pelo empregador, da despesa com
qualquer tipo de transporte (ônibus, trem, táxi, animal etc.) ou combustível para transporte; ou c) a
cessão, pelo empregador, de veículo para transporte..
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PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA O FUTURO

Tendo em vista o atual cenário macroeconômico (e a conseqüente
adoção de políticas fiscais restritivas), pode-se aceitar a premissa de
que os governos locais continuarão a enfrentar um quadro de escas-
sez de recursos por um longo período - em outras palavras, que a
adoção das clássicas políticas de subsídios para a redução das tari-
fas é cada vez mais difícil. Posto isto, torna-se necessário construir
alternativas para o enfrentamento do problema, com base em diag-
nósticos diferentes dos convencionais, que atribuem a atual queda da
demanda pelos serviços ao uso intensivo do automóvel ou à “compe-
tição predatória” dos informais. Sem pretender esgotar o assunto, e
objetivando fornecer elementos para discussão, são elencados alguns
temas considerados essenciais para futuras políticas para o setor.

Reformulação e ampliação do benefício do vale-transporte

Em que pese ser um mecanismo inovador de subsídio direto ao usuário,
o vale-transporte não está mais sendo eficaz no sentido de evitar a pri-
vação do acesso aos serviços de transporte coletivo pelos trabalhado-
res de baixa renda, já que, por ser um benefício restrito aos empregados
do setor formal, não atinge os trabalhadores do mercado informal de tra-
balho (onde se encontra a pobreza urbana brasileira). Quando da criação
do VT, em meados dos anos 80, a informalidade no mercado de traba-
lho não tinha as mesmas dimensões de hoje. Foi na década de 90, com
o processo de abertura da economia e de reestruturação produtiva, prin-
cipalmente, que houve um incremento significativo do número de traba-
lhadores sem carteira assinada (o percentual de trabalhadores informais
no mercado de trabalho metropolitano chegou a 58% em 2000 para o
setor de serviços, em contraste com a taxa de 37%, verificada em 1986).

Não se trata aqui, ressalte-se, de extinguir o benefício - como dese-
jam algumas associações empresariais - e sim de ampliá-lo, para atin-
gir os extratos inferiores de renda do setor informal do mercado de
trabalho. Na atual situação de queda de renda da população, a extin-
ção do benefício só faria agravar os níveis de exclusão social no país.
O contexto econômico e social mudou muito nos últimos anos e o VT,
desde a sua criação, não teve o seu mecanismo de funcionamento
modificado. Deve-se, assim, pensar em formas alternativas de refor-
mular o benefício, garantindo o direito do acesso ao transporte pelos
trabalhadores urbanos de baixa renda.

Barateamento das tarifas

O barateamento das tarifas pode ser conseguido por, essencialmen-
te, duas ações: extinção das gratuidades e descontos de tarifa sem

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 25 - 2003 - 3º trimestre

60



cobertura financeira e pelo aperfeiçoamento dos atuais mecanismos
de regulação dos serviços.

A atual política de descontos e isenções de tarifas é socialmente
regressiva, levando a situações em que pobres subsidiam não-
pobres. Explica-se: pela existência dos subsídios cruzados e pelo
fato da concessão dos descontos e gratuidades não obedecer a
nenhum critério de renda, há situações em que os descontos de tari-
fa para as classes de renda mais altas, como os estudantes de clas-
se média da rede privada de ensino, por exemplo, são financiados
pelos trabalhadores de baixa renda do setor informal da economia
que, por não usufruírem nenhum benefício, pagam a tarifa integral.
Entende-se que os segmentos sociais mais vulneráveis (como os
estudantes de baixa renda) devem receber suas passagens direta-
mente de suas escolas. Estas passagens seriam financiadas pelos
orçamentos das secretarias de Educação de cada cidade. Tal políti-
ca - note-se - difere da atual, por ser baseada em auxílios diretos
para os usuários e ser financiada por recursos extra-tarifários. Subsí-
dios para o transporte coletivo devem ser dados diretamente para o
usuário, por duas razões: vai para quem precisa e é mais eficaz. Tais
subsídios seriam financiados pelos setores que dispõem de recursos
vinculados ou de fundos orçamentários específicos, em particular, da
saúde (para os pacientes da rede pública sob tratamentos prolonga-
dos), educação (estudantes de baixa renda) e previdência social (ido-
sos). A concessão de subsídios diretos para os demais usuários em
situação de pobreza, que precisam de transporte para procurar
emprego, por exemplo, pode ter por base os cadastros já existentes
dos programas sociais (bolsa-escola, auxílio-gás etc.). As demais
categorias, atualmente contempladas por isenções ou descontos
tarifários (como os carteiros, oficiais de justiça, policiais militares),
devem receber diretamente o VT de suas respectivas instituições.

O atual modelo de remuneração empresarial e de tarifação dos ser-
viços de transporte urbano por ônibus no Brasil, que é ainda basea-
do no custo operacional, não estimula a eficiência. Se os custos
sobem, a tarifa sobe; se os custos descem, a tarifa desce. Além
disso, o modelo leva a um ciclo vicioso: se o número de passagei-
ros transportados cai - como está acontecendo atualmente - a tari-
fa sobe, levando a nova queda do número de passageiros. Devem
ser adotados sistemas de tarifação e remuneração que sejam des-
vinculados dos custos como forma de incentivo à eficiência e pro-
dutividade dos serviços, implicando na redução de tarifas. Nesse
sentido, considera-se interessante o modelo de price-cap, adotado
em outros serviços públicos no Brasil (como de telefonia e energia
elétrica). Neste modelo, a regra de reajuste das tarifas combina a
manutenção do valor real destas com incentivos a ganhos de pro-
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dutividade que sejam repassados aos usuários. A atual legislação
das concessões dos serviços públicos já contempla esta forma de
remuneração, quando estabelece a menor tarifa, dados os requisi-
tos de qualidade e de quantidade pré-especificados, como o crité-
rio para seleção das concessionárias. Entende-se que a revisão do
atual modelo de remuneração e tarifação dos serviços, com a ado-
ção de parâmetros de produtividade e a seleção das empresas
mais eficientes por processo licitatório, são precondições para
quaisquer iniciativas de desoneração de impostos sobre os servi-
ços visando o barateamento de tarifas, pois nada garante que as
isenções de tributos reverterão no médio prazo para os usuários.

Adequação da oferta às necessidades dos usuários

A atual estrutura de regulação dos serviços de transporte público no
Brasil, originária das décadas de 70 e 80, produziu um modelo de ges-
tão e prestação dos serviços que prima pela falta de competitividade
(mercados fechados à entrada de novos operadores) e inovação (tec-
nológica, gerencial e de serviços), onde a qualidade é apenas uma
condição de contrato e não um real objetivo das empresas operado-
ras. A gestão dos serviços, dessa maneira, sempre se voltou para a
administração de custos e gerenciamento da frota; não para o real
atendimento das necessidades de deslocamentos das pessoas. Estas,
por sua vez, sempre foram consideradas números, uma demanda cati-
va, sem desejos e necessidades.

O surgimento dos serviços de transporte informal é um sintoma desse
quadro. Os serviços informais apareceram, na segunda metade dos
anos 90, com o emprego de uma nova tecnologia (vans e microônibus)
e oferecendo horários e itinerários mais flexíveis. As causas mais
comuns apontadas para a consolidação do transporte informal no
Brasil se encontram nas deficiências da oferta do transporte regular:
itinerários inadequados, baixas freqüências, poucas opções de servi-
ços, altas tarifas, entre outros.

Adequar a oferta às necessidades dos usuários significa, na práti-
ca, o seguinte: se os usuários precisam de (e querem) serviços mais
freqüentes, baratos e flexíveis, é o poder público quem deve ser o
responsável último por ofertá-los, criando as condições necessá-
rias para isso, e não deixar que os informais o façam. Do contrário,
o combate aos informais, mantendo-se tudo o mais constante, sig-
nifica apenas a redução da oferta e de alternativas de mobilidade
para os mais pobres, prejudicando-os. A consolidação de uma nova
cultura de gestão dos serviços de transporte coletivo urbano passa,
portanto, pelo atendimento das demandas dos usuários, sobretudo
dos mais pobres.
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Participação social no planejamento, gestão e fiscalização

A participação dos usuários no planejamento, gestão e fiscalização
dos serviços públicos de transporte é condição sine qua non para o
pleno exercício da cidadania. Promover a participação dos pobres e
de suas comunidades na vida política e nos processos de decisão
torna-se um desafio para as políticas de inclusão social e de melhoria
dos serviços públicos no país.

Existem várias alternativas a serem exploradas para a promoção da
participação popular na gestão dos serviços de transporte. Elas vão
desde as simples consultas às comunidades, a realização de pesqui-
sas de opinião e a disponibilização de informações, até as experiên-
cias de orçamento participativo e a formação de conselhos, envolven-
do os poderes públicos locais, empresas prestadoras de serviços e os
movimentos sociais. No entanto, não deve a sociedade esperar pas-
sivamente que os órgãos públicos viabilizem a participação social, é
papel da sociedade organizar-se para o exercício efetivo da cidadania,
utilizando-se do legítimo direito do poder de pressão.

Prioridade para os transportes coletivos e os não-motorizados

Como se sabe, os mais pobres fazem a maioria de suas viagens a pé. Ape-
sar disso, o transporte não-motorizado é sempre negligenciado nas formu-
lações das políticas de transporte urbano. Acrescente-se o fato da maio-
ria das vítimas dos acidentes de trânsito serem pedestres. É fundamental,
portanto, a priorização de projetos que visem à construção de espaço para
circulação de pedestres e bicicletas, a pavimentação e ampliação das cal-
çadas, a melhoria da sinalização, a segurança na travessia de vias, entre
outros. Muitas vezes, a bicicleta é uma alternativa para se economizar
tempo e dinheiro. Assim, deveriam ser incentivados projetos de integração
entre bicicletas e ônibus, com a construção de ciclovias e de bicicletários
nas estações ou terminais de transporte público.

Segmentos sociais vulneráveis

Uma política de mobilidade urbana voltada para a inclusão social deve
priorizar os segmentos sociais vulneráveis ou em desvantagem social.
Entre eles incluem-se as mulheres chefes-de-família. De acordo com
o último Censo, de 1991 a 2000 triplicou a proporção de mulheres res-
ponsáveis pelos domicílios. Entre as famílias pobres, 36% têm a
mulher como principal provedora, enquanto nas famílias não-pobres o
índice fica em 14%. Além de terem menos oportunidades de trabalho
e menores rendimentos, as mulheres possuem padrões de mobilida-
de diferentes. Por conciliar o trabalho com outras atividades, como
tomar conta das crianças (levar e buscar para escola ou creche), as
mulheres fazem mais viagens, porém mais curtas, e em horários e iti-
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nerários distintos. As mulheres ao mesmo tempo utilizam com mais
intensidade o modo coletivo e andam mais a pé.

A atual oferta de serviços muitas vezes não atende às novas necessi-
dades. Isso reforça a necessidade da adequação da oferta à deman-
da, com criação de novos horários, itinerários e serviços, levando-se
em conta os novos padrões de mobilidade e as necessidades impos-
tas pelas permanentes transformações sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Combater a exclusão social significa lutar contra as situações de pri-
vação e carências, de tal forma que a toda pessoa sejam dadas con-
dições mínimas para exercer seus direitos e suas capacidades. Uma
das estratégias de combate à exclusão social, nessa acepção, é
garantir o acesso aos serviços públicos essenciais, dentre os quais os
de transporte coletivo urbano. A inexistência de um serviço adequa-
do, como foi visto, implica a queda da mobilidade urbana dos mais
pobres, restringindo suas oportunidades e capacidades.

As informações disponíveis indicam que está em curso uma expulsão
das populações de baixa renda dos serviços de transporte público
nos grandes centros urbanos brasileiros. É preciso que sejam toma-
das ações rápidas e efetivas para o enfrentamento desse problema,
invertendo a lógica atual das políticas do setor, que hoje está focada
na oferta (no combate aos serviços informais, na administração de
custos e no gerenciamento da frota), para a demanda, ou seja, para o
atendimento das reais necessidades dos cidadãos que estão sendo
privados do acesso a um serviço adequado.

A proposta de colocar os usuários - em particular, os mais pobres - no
centro das soluções pode ser um ponto de partida para a construção
de uma visão alternativa para o enfrentamento dos atuais desafios do
setor de transporte urbano no país. Espera-se que as provocações
apresentadas neste texto venham a contribuir nesse objetivo.
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Ao recebemos o convite de, neste emblemático número 100, fazer-
mos uma reflexão, com uma visão de futuro, sobre a regulamenta-
ção do transporte público, concluímos que seria uma oportunida-
de de abordar mais amplamente, apesar de sucinta, a questão. Tal
conclusão decorre da ocasião privilegiada de instalação de um
novo Governo, que traz como uma das questões de maior valor
político, a ser tratada como uma política pública, a da mobilidade
urbana sustentável,1 conceito este que contempla e melhor explica
o tema proposto.

A criação da Secretaria de Transporte e da Mobilidade Urbana no
Ministério das Cidades representa o lócus da formulação e implemen-
tação desta política.

A TÍTULO DE INTRODUÇÃO

Seguramente, ao longo destes 25 anos e dos 100 números da
Revista da ANTP, o tema transporte e sua relação com a inclusão
social, pobreza, sustentabilidade, sua integração com a política de
circulação e com as demais políticas urbanas foi de alguma forma
abordado. De forma direta quando, por exemplo, no início da déca-
da de 90 tratou-se a questão do barateamento das tarifas, movi-
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MOBILIDADE

AN P

1. Mobilidade urbana sustentável deve ser entendida como a reunião das políticas de transporte
e circulação, integradas com a política de desenvolvimento urbano, com a finalidade de pro-
porcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os modos de trans-
porte coletivo e os não-motorizados, de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável. A
sustentabilidade aponta para a condição de manutenção dos setores da mobilidade operando
e melhorando no longo prazo, constituindo-se em uma extensão do conceito utilizado na área
ambiental.

mento capitaneado pela Frente dos Prefeitos2 com uma expressiva
participação da ANTP, que catalisou a reinstitucionalização das
questões relativas aos transportes urbanos na União.3 De forma
indireta em inúmeros artigos sobre política pública e em dezenas de
artigos sobre organização de sistemas.

Constatamos, ao analisar as abordagens contidas nos citados arti-
gos, que, sem ser redundante com os diagnósticos que habitam em
outras partes desta revista, concretamente tivemos, nestas últimas
décadas, uma expressiva evolução isolada de alguns sistemas de
transportes, alguns deles com papel importante de estruturar as
aglomerações nas quais estão incluídos. Pouco se conseguiu, no
entanto, em termos de ganhos na espacialização e consolidação do
conceito da mobilidade.

Além disso, apesar da evolução do marco regulatório,4 muito pouco se
fez para o tratamento integrado das funções urbanas e o papel dos
transportes, no nosso país, permanece muito longe de ser um instru-
mento de eqüidade e de justiça social. 

Pobreza, exclusão, eqüidade e justiça social

São suficientemente bem tratadas pela literatura específica as rela-
ções diretas e umbilicais entre pobreza e exclusão social. Sabe-se
também que o conceito de pobreza extrapola a incapacidade de
satisfação de necessidades básicas do cidadão, abrangendo o
acesso aos serviços essenciais e aos direitos sociais básicos. Já a
exclusão social constitui-se em situação de privação que, além da
insuficiência de renda, inclui a discriminação social, a segregação
espacial, a não-eqüidade e a negação dos direitos sociais, ou seja,
a negação da cidadania.

A expressão da exclusão no meio urbano é caracterizada pela ocu-
pação informal do espaço traduzida pelas favelas, cortiços, lotea-
mentos clandestinos e demais formas precárias de ocupação. Esta
população de excluídos habita, na maioria das nossas cidades, as
áreas periféricas e, com suas necessidades de transporte e de ser-
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2. A reivindicação dos prefeitos originou a instalação, pelo Governo Federal, de uma comissão
especial para reduzir as tarifas e promover melhorias nos serviços de transporte coletivo urba-
no nas cidades brasileiras. Esta comissão apresentou propostas e respectivos encaminhamen-
tos com relação: ao aumento de tarifas; aos preços dos insumos industrializados; aos insumos
metro-ferroviários; à planilha tarifária; ao vale-transporte; às gratuidades e descontos; aos
recursos para investimentos; ao trânsito nas cidades; à criação do Conselho Nacional de
Transportes Urbanos.

3. A partir de então a questão dos transportes urbanos voltou a ser tratada pela União através do Minis-
tério dos Transportes, tendo sido criado o Conselho Nacional de Transportes Urbanos - CNTU.

4. O Estatuto da Cidade, Lei n° 10.257/01.



viços não suficiente e adequadamente atendidas, amargam a segre-
gação espacial, condicionando suas aspirações, desejos e poten-
cialidades à limitação de condições precárias de mobilidade. Soma-
se a este cenário a falta de eqüidade no uso do espaço público, da
energia, dos recursos públicos.

O papel assumido pelo novo Governo com relação à questão, a
partir do entendimento que os serviços públicos essenciais são
direitos fundamentais e universais, passa a ser o de garantir direi-
tos. Assegurar o direito ao transporte e à mobilidade urbana
sustentável passa a ser um princípio de atuação e de balizamen-
to de política pública.

DIREITO AO TRANSPORTE

O transporte e a mobilidade urbana constituem-se em elementos
fundamentais ao direito à cidade. O aumento constante dos cus-
tos dos insumos, a baixa produtividade dos sistemas de transpor-
tes, o aumento da informalidade generalizada, gratuidades gene-
ralizadas e sem fonte de cobertura extra-tarifária, a carga
tributária incidente sobre a produção dos serviços, vêm se tradu-
zindo em tarifas de transportes coletivos que transcendem a
capacidade de pagamento da população, com conseqüente
aumento na exclusão.

Esta situação, associada, entre outros, ao gerenciamento inade-
quado dos serviços, à inadequação das redes e às características
do vale-transporte, vem conduzindo a uma grave crise no setor,
com redução do número de usuários e com a marcha a pé por
motivo trabalho aumentando em grande parte das cidades. Obser-
va-se, por decorrência, o aumento acelerado da exclusão pelo
não-transporte e o surgimento de novas categorias de problemas
sociais como os desabrigados com teto, trabalhadores sem o
direito de ir e vir por falta de dinheiro para pagar o transporte.

Com o objetivo de contribuir para o aumento da disponibilidade
de renda e tempo dos mais pobres, propiciar o acesso aos servi-
ços sociais básicos (saúde, educação, lazer) e às oportunidades
de trabalho, reduzir o impacto dos custos com transporte sobre o
orçamento das famílias de baixa renda, prioriza-se uma política
pública que tratará da questão do direito ao transporte. 

A garantia ao amplo e universal acesso aos serviços públicos de
transporte coletivo adequado, eficiente e de qualidade que asse-
gure, a toda a população, a acessibilidade a todo o espaço urba-
no, expressa a diretriz fucral da política a ser enunciada e baliza-
rá a atuação do ente público.
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Ações emergenciais

O já citado trabalho da Comissão Especial para Reduzir as Tarifas e
Promover Melhorias nos Serviços de Transporte Coletivo Urbano nas
Cidades, resultou em inúmeras ações e propostas de ações que, se
tivessem sido levadas efetivamente a cabo, teriam promovido expres-
sivos resultados na consolidação e na conseqüente redução das tari-
fas dos sistemas de transportes coletivos.

Apesar da forte mobilização da sociedade, a falta, na última déca-
da, de prioridade política para as questões urbanas, em especial
aos transportes urbanos, fez com que muitas das iniciativas pro-
postas à época minguassem sem que se obtivesse o resultado
esperado. Resta até então, como atuação do Governo Federal que
mereça destaque, o trabalho de certa forma pontual de articulação
interministerial e intersetorial, necessários para apoiar a gestão dos
serviços locais, e o apoio ao desenvolvimento (institucional, legal e
tecnológico) do setor.

A situação atual do setor, inclusive para apoiar e fazer frente às pers-
pectivas de crescimento econômico previsto, induz a ações emergen-
ciais do Poder Público Federal. As ações a serem implementadas, em
paralelo ao processo da formulação da política de mobilidade sustentá-
vel e implementação das ações estruturadoras dela decorrentes, pode-
rão se dar de acordo com os seguintes eixos: redução do custo dos
insumos dos transportes; aperfeiçoamento da legislação do vale-trans-
porte; redução das gratuidades.

Um amplo processo de articulação intersetorial terá que ser posto em
marcha de forma que se obtenha um impacto positivo na redução das
tarifas dos serviços de transportes coletivos. 

Mudança do tratamento tributário dos insumos,5 redução dos tributos,
taxas e encargos sociais incidentes nos custos de transportes,6 revi-
são de critérios de tarifação de insumos,7 poderão contribuir para
reduções expressivas nas tarifas a serem pagas pelos usuários de
transportes.
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5. Equiparar os insumos que compõem o custo dos transportes coletivos urbanos ao tratamento tri-
butário dado à cesta básica, principalmente quanto à redução do IPI. Os insumos, combustível,
pneus, veículos, peças etc. têm agregado aos seus preços uma forte carga tributária incidente de
forma indistinta.

6. Redução dos encargos trabalhistas (alíquota de 32,43%, representando um impacto sobre a tari-
fa de 12,9%) de forma que os mesmos incidam sobre o faturamento das empresas não sobre a
folha salarial. Ou, como alternativa far-se-ia o enquadramento das empresas de transportes no
Simples, com alíquotas variando entre 3 a 7% sobre a receita bruta da empresa.

7. Revisão dos critérios de tarifação da energia elétrica de tração dos sistemas metro-ferroviários
(segundo maior custo dos sistemas). A situação atual com a adoção do critério da horosazonali-
dade penaliza os sistemas com aumento de custos de energia nas horas de ponta.



Estas ações para melhor efetividade, a nosso ver, deveriam estar con-
dicionadas a uma solicitação individualizada de cada município de
forma a se estabelecer uma garantia da transferência do benefício
para as tarifas.

O aperfeiçoamento da legislação do vale-transporte,8 que é um bene-
fício direto ao usuário financiado pelos empregadores, também é uma
medida que poderá ter um impacto inclusivo. No formato atual da
legislação, o vale-transporte não é capaz de contribuir para o enfrenta-
mento da expulsão/exclusão do acesso dos pobres aos serviços de
transporte coletivo. Por ser um benefício restrito aos empregados do
setor formal não atinge os trabalhadores do mercado informal, que hoje
representam mais de 58% do mercado de trabalho.

Atualmente, diversos outros fatores, como fraudes na sua utilização,
fiscalização da concessão do benefício deficiente, a possibilidade
legal do poder público substituir o benefício por dinheiro e a não pre-
visão de cobertura dos deslocamentos nos serviços interestaduais
urbanos vêm comprometendo o desempenho do benefício. 

O restabelecimento das condições de benefícios fiscais para as
empresas9 tais como as existentes quando da criação do benefício; a
revogação de dispositivos legais que facultam a substituição do vale
pelo auxilio transportes;10 a implantação da fiscalização descentraliza-
da da concessão do benefício tal como iniciada em 1993;11 a ampla
divulgação às experiências exitosas de operacionalização do benefí-
cio; a criação de grupo de trabalho para elaborar propostas de aper-
feiçoamento da legislação e de sua operacionalização, bem como a
ampliação da abrangência do benefício,12 poderá conferir ao vale-
transporte a condição de poderoso instrumento de inclusão.

O terceiro eixo diz respeito à redução das gratuidades. As gratuidades
nos serviços de transportes coletivos chegam a representar um
aumento de até 30% (Belém) sobre as tarifas praticadas nas cidades
brasileiras. Sem fonte de recursos extra-tarifários para cobri-las, o
custo das gratuidades recai sobre os passageiros pagantes, na maio-
ria das vezes em situação econômica pior do que a dos beneficiados
pela gratuidade.
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8. O vale-transporte foi instituído em 1985, tornando-se obrigatório em 1987. O benefício garante a
condução do trabalhador nos seus deslocamentos casa-trabalho-casa, assegurando-lhe o com-
prometimento máximo de 6% do seu salário.

9. Deduções do imposto de renda devido, na forma do art. 3º e parágrafo único da lei nº 7.418/85.

10. Revogação do Decreto nº 2880/98.

11. Assinatura de convênios do Ministério do Trabalho com municípios para a fiscalização descen-
tralizada.

12. O grupo poderá envolver o Governo Federal (MCidades; MT; MTr; MJ); Frente de Prefeitos;
Fórum de Secretários; ONG´s; Centrais de Trabalhadores.

As gratuidades não obedecem a nenhum critério de renda, existindo
situações explicitas de filantropia em que, por exemplo, estudantes de
classe média da rede de ensino privado são financiados por trabalha-
dores informais ou por desempregados. Chega-se a situações do
financiamento, pela camada pobre da população, de atividade econô-
mica ou pública.13

Medidas emblemáticas baseadas em esforço de articulação podem
ser tomadas tais como: gestões de governo para que a Empresa de
Correios e Telégrafos assuma o deslocamento dos seus funcionários,
utilizando para tal o vale-transporte; utilização dos recursos do FAT
para a concessão de auxílio-transporte junto com o seguro desempre-
go para os trabalhadores desempregados; criação de grupos de tra-
balho para estudar os mecanismos de cobertura dos gastos com
transportes passíveis de serem financiados pelos recursos orçamen-
tários da área social, especialmente da saúde (pacientes sob trata-
mentos prolongados), educação (estudantes do ensino fundamental
de baixa renda)14 e previdência social (idosos);15 criação de grupo de
trabalho para estudar as formas de utilização do Fundef na cobertura
do custo do transporte escolar, para as populações de baixa renda, de
estudantes do ensino fundamental; negociação com Estados para a
eliminação das gratuidades de oficiais de justiça e policiais militares,
substituindo-as pela adoção do vale-transporte; compatibilização de
programas de transferência de renda existentes com a oferta de ser-
viços públicos.16

Ainda no conjunto das ações emergenciais, em paralelo ao já citado
processo de formulação da política, vislumbra-se a oportunidade e
um ambiente favorável, catalisado pelas restrições de crédito aos
municípios e à necessidade de se obterem recursos para investir na
implantação e na modernização dos sistemas, de se promover ações
que tratem do aperfeiçoamento do atual modelo de regulação do
transporte público nas cidades brasileiras.

Esta discussão do modelo de regulação teria como objetivo, entre
outros, possibilitar a adoção da parceria público-privada (PPP), inclu-
sive para a implantação de infra-estrutura (esta questão será mais
bem tratada adiante).
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13. Leis ordinárias garantem gratuidades para os correios, oficiais de justiça etc.; as demais gratui-
dades são asseguradas por leis municipais e estaduais.

14. O art. 208. item VII, da CF determina ser dever do Estado o atendimento do educando no ensi-
no fundamental, através de programas suplementares de transporte.

15. O art. 230, parágrafo 2°, assegura direito à gratuidade aos maiores de 65 anos nos transportes
coletivos urbanos.

16. Por exemplo, bolsa-escola incluindo passes de ônibus gratuitos para estudantes.



Ainda como ação de curto prazo identifica-se a oportunidade de se
buscar a adoção de modelos de remuneração e tarifação dos serviços
que incluam parâmetros de produtividade.

A implantação do Comitê Temático de Transporte e da Mobilidade
Urbana com funções inclusive de discutir as políticas de preços e
insumos ampliará a capacidade de articulação do setor.

A POLÍTICA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

As bases conceituais para a definição da mobilidade sustentável e
da própria sustentabilidade nos transportes são objeto de um outro
artigo desta mesma revista. Mas cabe aqui ressaltar os princípios
deste conceito que residem na articulação e união de políticas de
transporte e circulação, estas perfeitamente integradas com a polí-
tica de desenvolvimento urbano.

Esta política-síntese terá como finalidade primeira proporcionar o
acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os
modos de transporte coletivo e os não-motorizados, de forma
segura, socialmente inclusiva e sustentável.

De uma forma mais focada, esta política tratará de garantir a prio-
ridade aos transportes coletivos e aos deslocamentos não motori-
zados (a pé e por bicicletas) como parte de uma política de comba-
te à pobreza urbana e inclusão social. Terá como público alvo
preferencial a população de menor renda das áreas urbanas brasi-
leiras, população usuária de sistemas de transportes coletivos, por-
tadores de necessidades especiais e idosos.

E provavelmente terá como principais objetivos: a promoção e qua-
lificação do planejamento de transportes como viabilizador da
redistribuição do espaço e da circulação, com equidade; ser instru-
mento para a reapropriação do uso do espaço urbano para os mais
numerosos e vulneráveis, como os pedestres, ciclistas, passageiros
de transporte público e pessoas com necessidades especiais; focar
e promover a plena acessibilidade aos meios de transportes, sem
barreiras.

Resumindo, a política a ser enunciada deverá estabelecer diretrizes
para uma política de transporte e mobilidade urbana sustentável,
com foco na inclusão social, orientada para garantir a mobilidade
de pessoas.
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A REGULAÇÃO E A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Marco regulatório e proposta de reformulação

Entende-se por marco regulatório da mobilidade urbana o conjunto
de normas dispostas em vários diplomas legais, de igual ou diferen-
te hierarquia jurídica, editadas pelos entes da Federação a quem a
Constituição Federal17 outorgou competência para tal. O marco
regulatório para a mobilidade urbana é o conjunto de marcos regu-
latórios específicos caracterizados por leis complementares consti-
tucionais;18 leis ordinárias federais e decretos;19 normas estaduais e
municipais:20
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17. As competências específicas outorgadas pela Constituição Federal são (não exaustivo):
17. - Específicas da União: transportes urbanos - explorar, diretamente ou mediante autorização, conces-

são e permissão os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (art.
21; XII; e); instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico
e transportes urbanos (art. 21; XX); legislar privativamente sobre trânsito e transporte (art. 22; XI).

17. - Competências comuns da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios: cuidar da
saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência (art.
23; II); combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integra-
ção social dos setores desfavorecidos (art. 23; X); estabelecer e implantar política de educação
para a segurança do trânsito (art. 23; XII).

17. - Aos estados: os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítro-
fes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interes-
se comum (art. 25; § 3º).

17. - Aos municípios: legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30; I); organizar e prestar, dire-
tamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
incluindo o de transporte coletivo que tem caráter essencial (art. 30; V).

17. - Da Ordem Econômica e Financeira: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos (art. 175).

17. - Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso: criação de programas de prevenção e aten-
dimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como
de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante treinamento para o tra-
balho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação
de preconceitos e obstáculos arquitetônicos (art. 227; II); aos maiores de sessenta e cinco anos
é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos (art. 230; § 2º); a lei disporá sobre
normas de construção (e adaptação) dos logradouros, dos edifícios de uso público e de fabrica-
ção de veículos de transporte coletivo (e adaptação dos existentes) a fim de garantir acesso ade-
quado às pessoas portadoras deficiência, conforme disposto no artigo 227, §2º c/c art. 244.

18. Lei Complementar Constitucional (não exaustivo): PEC n° 33, que cria a Contribuição de Inter-
venção no Domínio Econômico - Cide.

19. Leis Ordinárias Federais e Decretos (não exaustivo): Lei n° 10.098 e n° 10.048 - Acessibilidade
para os portadores de deficiência; Lei n° 8078/90 - Lei de Proteção ao Consumidor; Lei n°
8987/95 - Concessões de Serviços Públicos; Lei n° 8884/94 - Lei de Defesa da Concorrência;
Lei n° 8666/93 - Licitações e Contratos; Lei n° 9513/95 - Código Nacional de Trânsito; Lei n°
10257/2001 - Estatuto das Cidades; Lei n° 6261/75 - Cria o Sistema Nacional de Transportes
Urbanos; Lei n° 8693/93 - Descentraliza o Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros Urba-
no e Suburbano; Decreto de 1995 que cria o Conselho Nacional de Transportes Urbanos - CNTU;
Decreto de 22 de junho de 1993, alterando o estatuto do Geipot; Decretos de maio de 2002,
criando grupos de trabalho na Sedu; Lei de portadores de deficiência; Lei n° 7418/85 - Lei do
Vale Transporte; Lei n° 10.336/2001 - Institui a Cide; Lei n° 10.626/2002 - Cria o Fundo Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes - FNIT e dispõe sobre a utilização dos recursos da Cide.

20. Normas estaduais e municipais (não exaustivo): Constituições Estaduais, leis que organizam os
serviços metropolitanos, regiões metropolitanas, gratuidades; leis municipais que tratam das
organizações dos serviços e gratuidades.



A principal proposta de reformulação para o setor da mobilidade urba-
na está no estabelecimento das Diretrizes Nacionais para a Mobili-
dade Urbana Sustentável, incluindo nestas, com reserva constitucio-
nal, as Diretrizes dos Transportes Urbanos.21 22

Tendo em vista a necessidade de se ter ações emergenciais com rela-
ção ao direito ao transporte e à mobilidade sustentável, outras ques-
tões são relevantes com relação ao marco regulatório e devem ser
revistas, revogadas ou estabelecidas, entre outras:
- regulamentação das leis 10.048/00 e 10.098/00 para garantir a exis-

tência de sistemas de transportes acessíveis e inclusivos;
- revisão da legislação do vale-transporte de forma a tornar o benefí-

cio mais abrangente, atrativo e com melhores condições de acesso
e controle;

- revogação da legislação que suporta a gratuidade aos Correios;
- revogação do decreto n° 2.880/98 que transforma o vale-transporte

em auxilio-transporte aos funcionários públicos;
- estabelecimento de convênios entre a União com estados e muni-

cípios consolidando mecanismos que possibilitem a fiscalização
descentralizada do vale-transporte;

- revisão nos critérios de tarifação da energia elétrica nos sistemas
metro-ferroviários;

- enquadramento das empresas prestadoras dos serviços de trans-
portes coletivos urbanos no Simples (dentro de um programa de
adesão específico);

- estabelecimento de instrumentos que equiparem os insumos que
compõem o custo dos transportes coletivos ao tratamento tribu-
tário dado à cesta básica (dentro de um programa de adesão
específico);

- alteração na legislação do FAT para a concessão de auxilio-trans-
porte junto com o seguro desemprego;

- alteração da legislação do Fundef de forma a assegurar a cobertu-
ra do custo do transporte escolar para as populações de baixa
renda - estudantes do ensino fundamental;
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21. Existe em tramitação no Congresso Nacional o PL 867/95, de autoria do dep. Alberto Goldman
que “institui as Diretrizes Nacionais dos Transportes Urbanos”.

22. A extinta Sedu/PR enviou à Casa Civil minuta de PL sobre as “Diretrizes Nacionais para o
Desenvolvimento Urbano, no que se refere aos transportes urbanos e normas gerais para os
serviços de transporte coletivo urbano”. O Ministério das Cidades solicitou a devolução da
referida minuta e, no momento, procede à análise e sua adequação às diretrizes da política
do novo Governo.

- alteração dos instrumentos que disciplinam os programas de trans-
ferência de renda - alteração do bolsa-escola com a inclusão de
passes de ônibus gratuitos para o transporte de estudantes;

- aperfeiçoamento da legislação relativa a consórcios de municí-
pios para obras e gestão de serviços públicos de transporte e
trânsito;

- aperfeiçoamento legal para a gestão metropolitana de transportes e
trânsito urbano.

Pode-se também ressaltar a necessidade do aprofundamento da dis-
cussão sobre a questão das delegações dos serviços de transporte
público coletivo urbano.

Uma relação estável advinda da existência de um contrato entre o
poder concedente e o concessionário é fundamental para permitir os
investimentos necessários para a operação dos sistemas de transpor-
tes coletivos. 

Há necessidade de aperfeiçoamento dos instrumentos legais que dis-
ciplinam as delegações dos serviços tendo em vista a possibilidade
de adoção de novas formas de gestão dos sistemas de transportes e
de financiamento para o setor.

A revisão e ampliação do marco regulatório, ordenamento institucio-
nal e legal deverá ser considerada como atividade prioritária, tendo
em vista, inclusive, a necessidade de se impregnar as ações propos-
tas, em especial aquelas previstas no plano plurianual (PPA), com a
mudança de foco no trato da questão: de uma visão setorial do
transporte para uma visão integrada de mobilidade urbana no
espaço urbano.

O estabelecimento das diretrizes para a construção da nova Política
Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana é fundamental e deverá:
prever, em especial, formas de racionalização, integração e comple-
mentaridade de ações entre os entes federados; fortalecer o planeja-
mento e a gestão local da mobilidade urbana; reconhecer a importân-
cia de uma gestão democrática e participativa, garantindo maior nível
de integração e compromisso entre as políticas de transporte, circu-
lação, habitação e uso do solo; promover condições para as desejá-
veis parcerias entre os setores público e privado, buscando priorizar
ações que contribuam para o aumento da inclusão social, da qualida-
de de vida e da competitividade nas cidades. 

Deverão ser focadas também as mudanças nas formas de gestão,
bem como a velocidade com que são demandados novos arranjos
que dão maior eficiência, eficácia e efetividade à prestação do servi-
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ço público, incluindo e priorizando nestas a tentativa de trabalhar com
parceria público-privada23 (PPP) no setor de transporte urbano.

Regulação do transporte público urbano24

A regulação pode ser entendida como o conjunto de regras para a
prestação privada dos serviços públicos. Instrumento para proteger a
sociedade ou suas políticas, a regulação abrange também as regras
para a participação de novos agentes na elaboração de projetos e na
operação da infra-estrutura. 

A regulação é o modo de aferir e controlar a qualidade dos serviços
públicos, caracterizando-se como um instrumento estratégico da
ação estatal.

O já citado atual quadro de dificuldade de obtenção de recursos
orçamentários para investimentos diretos nos transportes, este con-
dicionado pelo alto nível de endividamento e o contingenciamento do
crédito, consolida o novo papel do setor público. Este papel passa a
incorporar mais ênfase nas funções de promoção e regulação, uma
vez que a responsabilidade pelo desenvolvimento econômico e
social é partilhada com o setor privado. E essa relação entre setor
público e privado precisa ter regras claras e que atendam aos inte-
resses privados mantendo em primeiro plano o interesse público ao
qual todos se submetem.

Nesse sentido o papel da regulação ganha corpo para o funcionamen-
to da rede de cidades brasileiras e dos seus sistemas de transportes,
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23. A PPP se apresenta como uma alternativa para o enfrentamento da atual escassez de
recursos públicos para investimento, sendo um instrumento de atração de investimentos
privados no curto prazo em projetos localizados. Nos transportes públicos urbanos há tra-
dição de se efetuar  a concessão da execução dos serviços ao setor privado, constituindo
uma indicação do potencial para adoção da PPP.

23. No PPA 2004-2007 estão previstos recursos para o estímulo e desenvolvimento de proje-
tos piloto com a modelagem de PPP. Tais ações adotam como pressuposto a existência de
um setor público com capacidade de negociação e gestão e o acordo acerca de um pro-
jeto de desenvolvimento urbano.

23. A PPP é uma alternativa relevante para a participação da iniciativa privada no financiamen-
to e operação de sistemas de transportes, sempre no pressuposto de atendimento do inte-
resse público e preservando as funções de regulação e controle do poder público.

23. Outro aspecto importante que condiciona os esforços para viabilizar PPP é o de catalisar
as poupanças dos tradicionais investidores empresariais do setor e demais grupos que vêm
demonstrando vocação e potencial para investimentos em serviços públicos. 

23. Identifica-se, no momento, nos sistemas de transporte público, a oportunidade da realiza-
ção de PPP: na implantação de equipamentos específicos para integração modal e inter-
modal dos sistemas de transportes com uso compartilhado; nas operações urbanas de
recuperação de áreas contíguas aos sistemas de transporte de grande capacidade; na
expansão de sistemas para atendimento de pólo específico gerador de viagens; nos trens
de turismo.

24. Utilizando partes do trabalho elaborado pela drª Lia Bergman, da Diretoria de Regulação e
Gestão da Secretaria de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades.

condição necessária para a eficiência da economia brasileira e melho-
ria dos indicadores sociais.

Especificamente a regulação se insere no conjunto de medidas que
podem ser adotadas para condicionar a melhoria da qualidade de vida
nas cidades, sendo uma alternativa eficaz para que se alavanque o
aumento da eficiência, produtividade e qualidade dos serviços.

A regulação do setor e a mobilidade sustentável

À luz das Diretrizes da Política Nacional da Mobilidade Urbana Sus-
tentável, a ser enunciada, e às questões e condicionamentos econô-
micos que catalisam hoje a discussão da questão, cabem considera-
ções sobre alguns possíveis pontos quer devam orientar a ação
regulatória do setor.

A busca da universalização do atendimento com qualidade, garantin-
do a ampla acessibilidade inclusive aos hoje excluídos por insuficiên-
cia de renda e atraindo outros possíveis usuários pode ser caracteri-
zada como a principal diretriz para o processo regulatório.

O processo regulatório deve ser inserido dentro de uma visão econô-
mica abrangente de forma a induzir e atrair o mais amplo possível
espectro da poupança nacional.

A regulação deve ser fulcrada no amplo conceito de sustentabilidade.

Diminuição dos custos administrativos para sua aplicação, sua perfei-
ta adequação às características locais, o fortalecimento da autonomia
do poder local, são outras características componentes do processo
regulatório.

A melhoria da capacitação, a modernização gerencial do poder públi-
co e a formação de recursos humanos são questões que têm que ser
apoiadas para que o processo regulatório logre êxito. Estas ações são
fundamentais para o poder público garantir, na gestão dos serviços
delegados, a eqüidade e a eficiência dos sistemas, a flexibilidade e o
estimulo à participação dos concessionários, a transparência e o con-
trole social.

O aprofundamento da discussão da reforma do processo regulatório
do transporte urbano de passageiros passa pelo tratamento das
questões do setor dentro de uma visão estratégica. Para tal será
necessário o estabelecimento de um pacto entre os diversos atores
de forma a garantir que possam vir a ser construídas relações e ela-
borados instrumentos normativos e legais que, além de eficientes,
seguros, justos, equânimes, sejam implantáveis a tempo e a termo.
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Os conflitos de trânsito decorrentes da desorganização do uso
dos espaços públicos, a falta de uma efetiva fiscalização e os
comportamentos inseguros de condutores e pedestres contri-
buem para a ocorrência de cerca de 300 mil acidentes anuais, dos
quais resultam aproximadamente 30 mil mortes e 350 mil feridos.
Os acidentes que ocorrem nas áreas urbanas representam um
custo social estimado da ordem de R$ 5,3 bilhões por ano, segun-
do pesquisa recente realizada pelo Ipea e pela ANTP.

A acidentalidade de trânsito representa a maior causa de morte
violenta, notadamente entre os jovens, sem desconsiderar o
número das vítimas de atropelamento nas pontas da infância e da
melhor idade, embora nem sempre de responsabilidade dos con-
dutores, já que ao excesso de velocidade, à condução do veículo
em estado de embriaguez, ao descumprimento da sinalização do
trânsito, somam-se as precárias condições de segurança das vias
- tanto urbanas como as estradas e rodovias -, a má formação dos
condutores e o estado da frota de veículos em circulação.

Embora seja amplamente majoritário o grupo constituído por
setenta e cinco por cento dos condutores de veículos que não
cometem infrações de trânsito - ao qual podem-se agregar os
vinte por cento que são autuados até duas vezes por ano -, há
outro grupo formado pelos não mais do que cinco por cento dos
condutores que são infratores contumazes do Código de Trânsito.

O Código de Trânsito Brasileiro que no último dia 23 de setembro
completou seis anos é o instrumento que nos permite alçar a vista
sobre esta realidade e vislumbrar: a emergência de um cenário
cujos principais elementos sejam índices reduzidos de acidentali-
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TRÂNSITO

AN P

dade; o trânsito, em condições seguras, um direito (alcançado) de
todos e dever (cumprido) dos órgãos e entidades (constituídos e
operantes em todo o território nacional) componentes do Sistema
Nacional de Trânsito; o respeito às normas de circulação e condu-
ta estabelecidas no CTB, os veículos de maior porte sendo, em
ordem decrescente, sempre responsáveis pela segurança dos
menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela
incolumidade dos pedestres; a eliminação, do mapa da mortalida-
de e morbidade, dos eventos com causas essencialmente huma-
nas; a consolidação em cem por cento da taxa de condutores não
autuados somada à de infratores apenas eventuais da legislação
de trânsito.

Para atingirmos objetivos e metas como esses, é necessário que
a sociedade brasileira disponha-se a superar o quadro atual e se
mobilize num esforço consciente e coletivo para alterar compor-
tamentos, influenciar-se uns aos outros para que o trânsito deixe
de estar tão fortemente associado ao sofrimento e à dor, como
agora, e venha a cumprir sua função social, vinculada à mobilida-
de, à realização das oportunidades de acesso a bens e serviços,
à circulação de mercadorias, ao encontro das pessoas.

Cidades cujos habitantes já praticam o respeito à faixa de traves-
sia de pedestres são exemplos que demonstram que campanhas
de esclarecimento e ações de educação de trânsito nas escolas e
nas comunidades surtem efeito. Campanhas veiculadas pela
mídia, como as que alertam para as conseqüências do consumo
de bebidas alcoólicas associado à direção, ou para a necessida-
de do uso do cinto de segurança, ou ainda para o risco do uso de
celular por quem conduz o veículo, indubitavelmente contribuem
para fortalecer a consciência de que o preço do trânsito seguro é
a vigilância permanente que cada um de nós seja capaz de
empreender, até sobre os nossos hábitos e os das pessoas com
quem convivemos.

O NOVO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO

Mas para que se possa construir o cenário desejável sobre a
reversão do atual quadro desfavorável, o Sistema Nacional de
Trânsito - SNT precisa dispor de condições que historicamente
vêm faltando em todo o país. Com esse propósito, várias ações já
foram empreendidas durante os nove meses do atual governo
federal visando enquadrar a atuação dos órgãos de trânsito com-
ponentes do SNT, dotando-os dos instrumentos para se integra-
rem tendo como foco o cidadão e a cidadã, e a construção de um
trânsito seguro.
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As decisões sobre os rumos do SNT agora são tomadas segundo
um processo democrático, com ampla participação dos órgãos e
entidades que compõem o sistema, cujo perfil institucional está
assim delineado:
- a Câmara Interministerial de Trânsito, criada pelo decreto nº

4.710, de 29 de maio de 2003, é composta pelos titulares dos
ministérios das Cidades; da Ciência e Tecnologia; da Defesa; da
Educação; da Justiça; do Meio Ambiente; do Planejamento,
Orçamento e Gestão; da Saúde; do Trabalho; e dos Transportes,
e a ela compete harmonizar e compatibilizar políticas e orça-
mentos que interfiram ou repercutam na Política Nacional de
Trânsito;

- mediante o decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, o presi-
dente da República atribui ao Ministério das Cidades a coorde-
nação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, e redefine a
composição do Conselho Nacional de Trânsito - Contran, presi-
dido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da
União - Denatran, e constituído por representantes dos ministé-
rios da Ciência e Tecnologia; da Educação; da Defesa; do Meio
Ambiente; dos Transportes; das Cidades; e da Saúde;

- o Fórum Consultivo do Sistema Nacional de Trânsito foi criado
pela resolução nº 142, de 26 de março de 2003, para que as
decisões de trânsito e as resoluções sejam feitas democratica-
mente, por intermédio de discussão com todos os segmentos
do trânsito e representantes da sociedade. Já na I Reunião do
SNT, realizada nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2003, o Dena-
tran recebeu a indicação de todas as regiões e, a partir da
representação dos vários órgãos e entidades do SNT, consoli-
dou o quadro de 108 membros - sendo 54 titulares e igual
número de suplentes - que compõem o Fórum;

- conforme dispõe o art. 13 do Código de Trânsito Brasileiro, as
câmaras temáticas são órgãos técnicos vinculados ao Contran,
integradas por especialistas, cujo objetivo é estudar e oferecer
sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos
para decisões daquele colegiado. Cada Câmara é constituída
por especialistas representantes de órgãos e entidades execu-
tivos da União, dos estados, ou do Distrito Federal e dos muni-
cípios, em igual número, pertencentes ao Sistema Nacional de
Trânsito, além de especialistas dos diversos segmentos da
sociedade relacionados com o trânsito, representados por pes-
soa jurídica, todos indicados segundo regimento específico
definido pelo Contran, e designados pelo ministro ou dirigente
coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. As
câmaras temáticas existentes - de Educação para o Trânsito e
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Cidadania; de Formação e Habilitação de Condutores; de Saúde
e Meio Ambiente no Trânsito; de Engenharia de Tráfego, da
Sinalização e da Via; de Assuntos Veiculares; e de Esforço
Legal: infrações, penalidades, crimes de trânsito, policiamento
e fiscalização de trânsito - vêm se reunindo mensalmente desde
junho deste ano, quando se reuniram pela primeira vez após
paralisação de suas atividades por quase dois anos.

PROJETOS PRIORITÁRIOS

Os projetos definidos pelo Fórum Consultivo do Sistema Nacional
de Trânsito como prioritários, atualmente em desenvolvimento,
são:

Inspeção técnica de segurança veicular - ITV

O Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 104 estabelece a
obrigatoriedade da inspeção veicular, delegando ao Conselho
Nacional de Trânsito - Contran a responsabilidade pela sua regula-
mentação. No artigo 131, o Código estabelece a necessidade de
aprovação dos veículos no programa de inspeção veicular como
condição necessária para o seu licenciamento anual. São objetivos
do programa de inspeção veicular, além do cumprimento da legis-
lação vigente, entre outros:
- reduzir acidentes derivados das condições de segurança dos

veículos;
- estabelecer uma forma de controle do estado da frota de veícu-

los do país;
- estabelecer uma cultura de manutenção preventiva e sistemáti-

ca e com isso melhorar o estado da frota nacional;
- gerar empregos diretos, decorrentes da implantação de postos

de inspeção em todo o país, e indiretos, decorrentes do aque-
cimento do setor de reparação.

Fiscalização: identificação automática de veículos

Os veículos automotores para circularem na via pública devem ser
registrados e licenciados, cabendo aos órgãos de trânsito esta-
duais a fiscalização dessas condições. A ausência, insuficiência
ou inadequação da fiscalização contribui para o aumento da vio-
lência urbana e gera evasão de receita para estados e municípios.
Exemplo disso é a relativa desenvoltura com que podem circular
os cerca de mil automóveis que são roubados a cada dia, em todo
o Brasil, e que alimentam o crime organizado em suas diversas
manifestações.
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As informações fornecidas pelos Detran dão conta de que 30% da
frota nacional de veículos não são licenciados anualmente, represen-
tando cerca de 10 milhões de veículos. Isso representa uma perda de
cerca de 30% na arrecadação de IPVA, multas e taxas públicas. Esti-
ma-se uma perda de arrecadação para os cofres públicos da ordem
de R$ 2,4 bilhões anuais.

Atualmente, a fiscalização do trânsito, no que tange às condições vei-
culares, é precária, tendo em vista que há pouco efetivo de agentes
de órgãos de trânsito disponíveis para essa atividade e, mesmo onde
a fiscalização é realizada pela Polícia Militar, o que se observa é que
o efetivo colocado à disposição do trânsito é pequeno e esse traba-
lho nem sempre está entre suas prioridades, dada sua missão maior
de preservação da segurança pública.

O sistema de identificação automática de veículos possui caracte-
rísticas tecnológicas tais que permite aos agentes de trânsito a
identificação imediata dos veículos trafegando em condições irre-
gulares na via pública ou que estejam identificados no cadastro de
roubo e furto. Simplificadamente, um sistema de câmeras fotogra-
fa a placa do veículo em trânsito, cuja imagem é decodificada e
registrada por um sistema computadorizado conectado ao cadas-
tro de veículos do Detran, de onde são obtidas as informações do
veículo e eventuais irregularidades. Confirmado tratar-se de um veí-
culo com irregularidade, o agente de fiscalização pára o veículo
para realizar a abordagem.

Programa de educação para a cidadania no trânsito

O programa tem por base a relação educação-cidadania-trânsito e a
necessidade de se modificar atitudes e comportamentos da popula-
ção brasileira para uma convivência harmoniosa com o trânsito. A for-
mação de educadores e dirigentes escolares é um dos objetivos do
programa, que também visa:
- universalizar o acesso à educação para a cidadania no trânsito;
- garantir a sustentação de um comportamento positivo em relação à

convivência no trânsito;
- garantir a capilaridade das ações, atingindo, em todo o Brasil, os

órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito,
escolas dos municípios e instituições de ensino superior;

- formar formadores de educação para a cidadania no trânsito;
- incorporar na agenda das entidades locais o temário e as expres-

sões concretas da cidadania no trânsito;
- promover articulações institucionais entre o Ministério das Cidades

/ Denatran e os municípios e estados.
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Ao término de quatro anos, estima-se que o programa deverá ter
alcançado o envolvimento direto de até quinze milhões de alunos e
alunas, a formação de até oito mil especialistas - entre técnicos de
trânsito, professores, dirigentes e outros -, a capacitação de centenas
de milhares de professoras e professores, e o envolvimento dos cerca
de mil municípios que à época já deverão estar integrados ao Sistema
Nacional de Trânsito.

O programa está em fase inicial, desenvolvendo-se a partir de convê-
nio assinado em julho deste ano, entre o Ministério das Cidades,
Denatran e Universidade de Brasília, estando prevista a participação,
em parceria, de diversas entidades e organizações não governamen-
tais nas áreas de educação e articulação de movimentos populares,
inclusive organismos internacionais.

Estudos de acidentalidade de trânsito

Aplicando a milenar estratégia de conhecer o inimigo para melhor
combatê-lo, o Denatran está iniciando, em parceria com organis-
mos de pesquisa, instituições na área de saúde e prevenção de
acidentes, órgãos e entidades do SNT, o desenvolvimento de estu-
dos e pesquisas que permitam identificar as causas de acidentes
de trânsito que reflitam a realidade brasileira para estimar os cus-
tos dos acidentes rodoviários e obter uma visão completa dos cus-
tos provocados pelos acidentes de trânsito no país, em comple-
mentação à pesquisa concluída pelo Ipea para determinar os
impactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito nas aglo-
merações urbanas.

Programa de orientação aos órgãos do Sistema Nacional de
Trânsito

As atribuições e competências do órgão máximo executivo de trânsi-
to da União, relacionadas no artigo 19 do Código de Trânsito Brasilei-
ro, indicam o escopo das atividades para cujo desenvolvimento roti-
neiro o Denatran aparelha-se.

Entre essas atividades, incluem-se o acompanhamento dos órgãos
integrados ao SNT, mediante visitas e aplicação de estratégias defini-
das segundo projeto específico; a programação de campanhas edu-
cativas; a organização, elaboração, complementação e alteração dos
os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização,
dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo Contran;
a elaboração e distribuição de conteúdos programáticos para a edu-
cação de trânsito.
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Programa de capacitação de pessoal dos órgãos do 
Sistema Nacional de Trânsito

O Denatran também tem a atribuição de elaborar projetos e pro-
gramas de formação, treinamento e especialização do pessoal
encarregado da execução das atividades de engenharia, educaão,
policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de
trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e
o ensino técnico-profissional de interesse do trânsito, e promo-
vendo a sua realização.

CONCLUSÃO

O ponto a que a situação do trânsito chegou - redução da mobili-
dade pelos repetidos congestionamentos e falta de fluidez; custos
e dor causados pelos acidentes; deterioração do convívio social
pelos inúmeros incidentes e conflitos originados na disputa por
espaço para circulação nas vias urbanas, entre outras mazelas -
alerta as autoridades e a sociedade civil para as conseqüências
desastrosas da continuidade do modelo instituído no país duran-
te as últimas décadas.

Os projetos em curso no atual governo apoiam-se em grande parte
na consciência adquirida pelos cidadãos e pelas cidadãs de que é
responsabilidade de todos e de todas contribuir para aprimorar o
convívio nas cidades e nas estradas e rodovias deste país.

A aplicação dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro em
sua totalidade ainda depende da regulamentação de diversos de
seus artigos. Mas já há comprovação de que o número de acidentes
de trânsito deixa de crescer à mesma razão do crescimento da
população e do número de veículos - e até reduz-se proporcional-
mente - nas cidades e regiões em que é mais intensa a fiscalização,
e são mais efetivas as ações visando à melhoria das condições de
circulação na via, bem como à educação de trânsito.

Os principais projetos em andamento, sob responsabilidade do
órgão máximo executivo de trânsito da União têm como objetivos
principais instaurar entre os proprietários de veículos, o hábito da
manutenção preventiva e o respeito à legislação de trânsito, em
sua plenitude; e ainda mais do que isso, despertar e fomentar em
todos os segmentos da população, em todas as faixas etárias e
camadas de renda, o compromisso cidadão com a observância
dos preceitos legais do Código de Trânsito, e com o respeito
mútuo em todos os instantes da circulação.
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Os objetivos e metas que pretendemos alcançar para o Sistema
Nacional de Trânsito não podem prescindir da elaboração da Polí-
tica Nacional de Trânsito, preconizada em diversos dispositivos
do Código de Trânsito Brasileiro.

A Política Nacional de Trânsito está sendo vista pelo Denatran
como uma política pública dentre várias existentes, definidas para
incentivar mudanças de comportamento. Sob esta ótica, a
mudança que se espera requer que à ampla discussão sobre as
diretrizes da Política Nacional de Trânsito, siga-se a formulação
de estratégias que resultem no efetivo cumprimento do que está
estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro; é um árduo cami-
nho a ser percorrido, tortuoso e acidentado como são os mean-
dros que separam as intenções consagradas na elaboração das
leis, dos efeitos que elas produzem no comportamento humano.
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O que pensam, como vêem, o que esperam dos serviços de trans-
porte coletivo urbano os usuários e a população em geral? Estas
são perguntas para as quais muitos dos que atuam no setor pen-
sam já ter acumulado respostas suficientes.

Em alguns casos, isso parece ser verdade pelo acerto de soluções,
projetos e sistemas de transporte implantados que têm recebido
grande aprovação por parte da população e proporcionado altos
índices de satisfação a seus usuários. Na maioria das vezes, entre-
tanto, gestores e operadores conhecem pouco ou carecem de
informações mais detalhadas sobre seus clientes e o mercado em
que atuam.

Dentro da tônica de reflexão sobre o futuro que caracteriza essa
edição especial da Revista dos Transportes Públicos, não é demais
dizer que esta deficiência se mostrará cada vez mais determinan-
te para o desempenho e a sobrevivência das empresas, em espe-
cial as do setor de transporte público.

INFORMAÇÃO SOBRE O MERCADO

Não há dúvida que informações sobre seus clientes terão importância
crescente para as empresas gestoras e operadoras de transporte
coletivo urbano nos tempos que virão.

Considerando a situação de crise por que passa o setor de transpor-
te público no Brasil hoje, é fácil imaginar que no futuro próximo as
empresas não poderão prescindir de informações detalhadas sobre
seu mercado, já que precisarão atender as necessidades e requisitos
de todos os grupos de clientes que puderem ser identificados, aí
incluídos usuários habituais, eventuais e potenciais.
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PESQUISA COM USUÁRIOS
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As necessidades e expectativas em relação aos serviços de transpor-
te coletivo são diferentes em cada um desses grupos, além de se
somarem às diferenças que decorrem das características de mobilida-
de dos diversos segmentos sociais.

É certo que vários canais sociais e políticos, como movimentos orga-
nizados, associações de moradores e grupos de pressão, fazem che-
gar aos níveis de decisão dos governos ou mesmo das empresas, as
demandas da população em relação aos serviços de transporte cole-
tivo urbano. A veiculação das necessidades e expectativas da popu-
lação por estes canais se dá, no entanto, de forma difusa, desorgani-
zada e sem ordenação de prioridades.

PESQUISA COM A POPULAÇÃO E USUÁRIOS

A pesquisa de opinião, realizada com a população e os usuários dos
diversos modos de transporte coletivo urbano, funciona como uma
ponte entre as operadoras desses serviços e seu mercado.

Complementando outras fontes de informação, que vão desde dados
provenientes de canais diretos de relacionamento com usuários até
dados secundários, a pesquisa pode esclarecer as necessidades da
população em relação aos serviços de transporte coletivo, além de
poder detalhar aquelas necessidades e expectativas que são especí-
ficas de determinados segmentos da demanda.

Também através da pesquisa, gestores e operadores podem conhecer
e entender as prioridades que a população e os usuários atribuem às
diversas características ou atributos dos serviços, assim como o peso
de cada atributo na avaliação dos diversos modos de transporte.

INTEGRAÇÃO DAS FONTES DE INFORMAÇÃO E ESFORÇO
CONTINUADO

A pesquisa de opinião não é a única forma de obter informações sobre
o mercado de transporte coletivo urbano e, por isso mesmo, deverá
ser utilizada de maneira combinada com outras fontes disponíveis.

Especialmente as informações provenientes de canais de comunica-
ção e relacionamento com usuários representam, em geral, um gran-
de potencial a ser explorado pelas empresas gestoras e operadoras
de transporte coletivo. Para isso essas informações precisarão ser
registradas de forma sistemática, organizadas na forma de banco de
dados e tratadas de maneira integrada para que se possa estruturar,
efetivamente, um sistema de informação sobre o usuário.

É com esse espírito que a Área de Pesquisa da Gerência de Opera-
ções do Metrô de São Paulo propõe desenvolver naquela empresa o
Sistema de Informações do Usuário para a Gestão da Qualidade.
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Como um instrumento especificamente construído para ouvir o que a
população e os usuários pensam, valorizam e esperam dos serviços
de transporte, a pesquisa terá sempre como vantagem, em relação a
outras fontes de informação, poder ser direcionada para o que preci-
sa ser investigado ou o que, num determinado momento e num deter-
minado lugar, se configura como um problema a ser tratado.
Não há dúvida de que a pesquisa continuará sendo um valioso instru-
mento para explorar e investigar problemas específicos e pontuais. Pes-
quisar porque é tão grande o vandalismo no transporte coletivo em deter-
minada região da cidade pode ser um exemplo de problema desse tipo.
O que gestoras e operadoras deverão evitar, contudo, é que o alcan-
ce das pesquisas fique restrito a um grande evento de divulgação de
seus resultados. Mesmo nas pesquisas realizadas periodicamente, é
preciso evitar que, depois da divulgação dos resultados, o usuário
seja esquecido até a pesquisa seguinte.
Considerando que necessidades e expectativas são dinâmicas, as
empresas de transporte público deverão captar as mudanças que vão
ocorrendo ao longo do tempo. Daí a importância de um programa con-
tínuo de pesquisas, em que estudos mais abrangentes e detalhados,
realizados em períodos maiores, sejam entremeados por pesquisas de
menor fôlego e escopo mais modesto. O que, além de fazer com que
a opinião dos clientes faça parte dos processos de gestão do serviço,
garantirá que o usuário esteja no foco da empresa o ano inteiro.

COMBINANDO QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS

Por que a população utiliza os serviços de transporte clandestino ou
o que faz as pessoas escolherem um modo de transporte em vez de
outro? Estes são exemplos de indagações que a pesquisa Imagem
dos transportes na Região Metropolitana de São Paulo vem exploran-
do em suas últimas edições.
Esta pesquisa, que vem sendo realizada desde 1985, ilustra bem
como o instrumental da pesquisa de opinião pode fornecer explica-
ções e insights valiosos, principalmente quando ela se preocupa em
aprofundar a dimensão simbólica das opiniões, percepções e sensa-
ções manifestadas pelos entrevistados.
Este é talvez um dos aspectos que merecem maior atenção ao se refle-
tir sobre o futuro em relação ao uso das pesquisas de opinião na área do
transporte público. Sem dúvida, a combinação de métodos qualitativos
e quantitativos tornará possível obter uma amplitude maior na descrição,
explicação e compreensão das atitudes, opiniões e expectativas da
população e usuários em relação aos diversos modos de transporte.
Cada vez mais se evidenciará que, com a utilização combinada de pes-
quisas qualitativas e quantitativas, as qualidades de cada método pode-
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Resultados da pesquisa Imagem dos Transportes na RMSP
ANTP - 1999

Tópicos Qualitativa

Percepção Sob a ótica dos usuários, quanto mais os modos possibilitem autonomia, 
dos modos rapidez, conforto e segurança, mais são desejados e identificados com os
de transporte “vitoriosos”. Nesta perspectiva os modos mais associados aos “vitoriosos” 

são, fora do horário de pico: o automóvel, a moto “cara” e o táxi. Em 
segundo lugar, coloca-se o metrô, valorizado, inclusive, pela tecnologia e 
pelo ar de “primeiro mundo” que transmite. A seguir vêm o corredor de 
trólebus do ABD e o trem espanhol. Finalmente, os menos vitoriosos nesta 
situação: os ônibus (municipais e intermunicipais) “novos” e “executivos” e 
também a lotação (clandestina ou credenciada) “bem comportada” (veículos 
novos ou em bom estado, com funcionários educados e motoristas cuidadosos).

Uso O público pesquisado utiliza mais de um modo para se deslocar na cidade.
combinado O acesso depende da combinação eventual (“se calhar”) entre o que o usuário 
dos modos precisa com o que o sistema tem a oferecer naquela situação e momento, na 

medida que são usuários de combinações de dois ou três modos entendem o 
transporte urbano como sistema, cuja base é o ônibus. O ônibus constitui a 
matriz, o elo comum que abarca a cidade inteira e “costura” a rede, interligando 
os demais tipos.

Avaliação O acesso dos usuários aos diversos modos é circunstancial e independe da
independente avaliação que eles possam ter daquele modo especificamente.
do uso O usuário não se sente escolhendo, mas submetendo-se ao que existe 

(ou é oferecido).

rão ser potencializadas e que a complementaridade entre eles tornará
mais eficiente o esforço de compreensão dos problemas investigados.
Em geral, quando a pesquisa qualitativa antecede a realização da pes-
quisa quantitativa, o objetivo pode ser um ou vários dos listados a seguir:
- explorar tópicos ainda pouco conhecidos;
- investigar questões de difícil apreensão pelas técnicas quantitati-

vas, como sentimentos, motivações, crenças e valores;
- aprofundar aspectos do problema detectados em dados secundá-

rios ou em pesquisas quantitativas anteriores;
- identificar conceitos e variáveis relevantes do problema que podem

ser estudados quantitativamente;
- ajudar a definir vocabulário e categorias relevantes na elaboração

do questionário da pesquisa quantitativa.
Em 1999, o Grupo Técnico responsável pela coordenação da pesqui-
sa sobre a imagem dos transportes na RMSP recomendou que fosse
realizada uma etapa qualitativa antes da fase quantitativa do estudo.
O intuito era aperfeiçoar o instrumental da pesquisa e torná-lo capaz
de captar atitudes e opiniões sobre os serviços de transporte coletivo
num contexto de crise dos serviços regulares, agravado pela contínua
queda da demanda e pela proliferação dos lotações.
Através da técnica de discussão em grupo, a pesquisa qualitativa,
realizada no primeiro semestre de 1999, procurou explorar os aspec-

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 25 - 2003 - 3º trimestre

88



tos simbólicos que fundamentam a imagem associada às empresas
de transporte e aos serviços prestados por elas.
As percepções, sentimentos e sensações, expressos nas dinâmicas rea-
lizadas, permitiram entender como cada um dos 12 grupos de usuários
pesquisados interpreta e confere significados à sua experiência cotidia-
na com os serviços de transporte a partir de seu posicionamento social.
Além da construção de um novo questionário e alterações no perfil da
amostra, os resultados da pesquisa qualitativa indicaram novas perspecti-
vas de análise. De fato, o aprofundamento da análise dos atributos dos ser-
viços fez com que se reduzisse a ênfase no que se convencionou chamar
“análise de elevador”, em que a atenção se concentrava no “sobe-desce”
dos índices de imagem dos diversos modos de transporte coletivo.
Embora, num primeiro momento, os resultados dessa pesquisa quali-
tativa tenham fundamentado as mudanças introduzidas na quantitati-
va realizada no segundo semestre de 1999, em função de sua rique-
za e alcance, esses resultados continuaram subsidiando as análises
desenvolvidas nas pesquisas seguintes.
A pesquisa realizada na RMSP constitui um exemplo interessante de
como, ao associar uma etapa qualitativa a pesquisas quantitativas,
aumenta-se consideravelmente a compreensão do problema pesqui-
sado. O quadro a seguir destaca como, em vários tópicos, os resulta-
dos das duas pesquisas se complementam.
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Tópicos Quantitativa

Percepção A opção ideal é sempre o carro particular, mesmo para quem não o tem 
dos modos nem pode ter. Neste sentido o transporte coletivo é o inverso do ideal.
de transporte Entre o transporte “mais individual” e o “mais coletivo”, as aspirações 

favorecem o mais individual:
- o carro é melhor que táxi que é melhor que ônibus fretado;
- ônibus do corredor ABD (EMTU) é melhor que os outros;
- lotação é melhor que ônibus (só entre usuários).
O metrô sobressai como uma exceção a essa tendência.

Uso Existe uma tendência à pulverização do uso dos modos de transporte pela 
combinado população, aproveitando-se qualquer alternativa que apareça sem abandono 
dos modos das alternativas existentes; uso dos modos de transporte é menos exclusivo 

(de cada modo) e freqüente do que se esperava; a população utiliza 
diversas combinações de modos de transporte - regulares e irregulares.
A rede de ônibus municipais de São Paulo estrutura o fluxo de 
transporte de massa da cidade (56% de uso).

Avaliação As avaliações dos modos de transporte não têm uma relação direta com o uso. 
independente A população usa o que está disponível na ocasião em que necessita, mais do que 
do uso escolhe o que lhe agrada. As pessoas utilizam-se do que aparece e não parecem

ter opções para exercer uma escolha a partir de seus critérios. Na prática, as 
pessoas são compelidas a usar este ou aquele modo, de acordo com a sua 
oferta. Os cidadãos de São Paulo não têm uma oferta de modos de transporte 
que lhes permita abandonar algum deles, mesmo diagnosticando com clareza 
seus problemas e deficiências.

No futuro, à medida que a integração entre esses dois tipos de abor-
dagem for se tornando mais corrente, ficará ainda mais evidente que
as diferenças de enfoque e tratamento dos dados fazem das pesqui-
sas qualitativas e quantitativas instrumentos que se complementam,
mais do que se opõem.

FIDELIDADE DO CLIENTE

Outro aspecto que deverá no futuro ter uma ênfase cada vez maior
nas pesquisas com a população e usuários de transporte público está
relacionado ao conceito de fidelidade do cliente. Independentemente
da definição que se adote, a fidelidade do usuário é determinada pelo
resultado final do processo de escolha que está por trás da decisão
de usar determinado modo ou serviço de transporte. Desse modo,
maior atenção deverá ser direcionada para entender o que faz as pes-
soas escolherem um determinado modo entre os diversos que elas
consideram disponíveis. Para isso a preocupação de gestoras e ope-
radoras deverá ir além da satisfação de seus usuários, tradicional-
mente medida através de características que descrevem o serviço de
transporte pela ótica dos que o ofertam.

Há quem afirme que a satisfação do cliente não tem relação com a
sua fidelidade ou que a satisfação é uma determinante de fidelidade
pouco confiável. Concordando ou não, o importante é ter em mente
que a satisfação é um estado temporário e relativamente passivo e a
grande preocupação de gestoras e operadoras de transporte público
deverá voltar-se para transformar a satisfação momentânea dos usuá-
rios em fidelidade duradoura.

Mesmo reconhecendo que as medições de satisfação fornecem infor-
mações valiosas sobre o que pensam os usuários, é preciso ter em
mente que essas informações não são suficientes para se compreen-
der a fidelidade do cliente do transporte coletivo. O que precisa ser
medido são os aspectos e as avaliações feitas pelo usuário quando
ele decide usar determinado modo de transporte. É preciso saber o
que ele coloca na balança e identifica como ganhos e perdas ao com-
parar as alternativas disponíveis e faz a escolha por um determinado
serviço de transporte.

Com base nos resultados da pesquisa de 2000, o quadro a seguir
mostra, para cada modo de transporte, os aspectos que a popula-
ção da RMSP percebe como positivos e a faz preferir determinado
modo aos demais e os aspectos que agem de forma negativa fazen-
do-a rejeitá-lo.
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Modos Ganhos Perdas  

Carro Trajeto mais rápido; sempre à É caro; pega muito trânsito; 
particular disposição; sai à hora que quiser; é difícil estacionar

escolhe o trajeto que quiser; é mais 
vazio; é mais confortável 

Metrô Trajeto é rápido; não fica esperando; Estação fica longe; tem que pegar 
não pega trânsito; é limpo, não tem outra condução; está sempre 
sujeira, tem maior segurança; é barato lotado

Ônibus Pontos são mais próximos; Percurso demorado; demora para
motoristas são especializados; não passar; está sempre lotado
corre muito; maior segurança; 
empresa se responsabiliza em caso 
de acidente; é mais barato

Lotação Trajeto rápido; não se preocupa com Correm muito; não sabem dirigir; 
estacionamento; vai mais perto de maior risco de acidentes; pegam 
onde quero ir; não fica muito tempo muito trânsito; percurso demorado;
esperando; vai sentado; cortam são irregulares
caminho; pára em menos pontos; 
é barato

Trem É barato; trajeto é rápido; não Sempre lotado; estação fica longe;
pega trânsito; pontos mais percurso demorado; demora para
próximos; sem risco de acidente passar; passageiros são mal 

educados e sem nível; tem 
assaltos e roubos; tem que pegar 
outra condução

Esse exemplo mostra como a pesquisa poderá ajudar a compreender
a percepção da população e dos usuários em relação aos benefícios e
custos associados à escolha que fazem dos modos de transporte. Par-
tindo da perspectiva dos entrevistados e expressos em seu vocabulá-
rio, esses benefícios e custos assumem um significado ainda maior ao
traduzir a percepção não apenas dos que usam os serviços de trans-
porte coletivo, mas também dos que usaram e dos que nunca usaram.

A estratégia em relação a cada um desses grupos pode variar depen-
dendo das condições internas e também externas à empresa e, prin-
cipalmente, de seu posicionamento no mercado. No entanto, é funda-
mental que a atuação das empresas operadoras e gestoras do
transporte coletivo urbano esteja cada vez mais em sintonia com as
demandas e expectativas de seu público.

E é, justamente, nesse contexto que a pesquisa com a população e os
usuários deverá cada vez mais ser utilizada pelas empresas como um
instrumento de gestão capaz de embasar suas ações de resposta ao
mercado. Lembrando, porém, que os resultados da pesquisa precisa-
rão ser internalizados e trabalhados por todas as áreas da empresa,
propiciando a instalação de um processo de aprendizagem organizacio-
nal e de mudança de cultura voltada para as prioridades do usuário.
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O tema a ser aqui abordado ganha projeção, no momento em que
toda a Nação fala em acabar com a fome. Existe uma correlação dire-
ta entre mobilidade e desenvolvimento econômico e social. Dispor de
sistemas de transporte público compatíveis com as necessidades das
cidades e com a renda da população garante a movimentação das
pessoas de forma rápida e eficiente, permite às empresas nelas insta-
ladas se tornarem mais competitivas e seus funcionários mais produ-
tivos, formando um ciclo virtuoso de desenvolvimento com geração
de empregos e renda, qualidade de vida e inclusão social.

Não basta, porém, obter recursos para o transporte público de forma
esporádica e pontual. São condições básicas e necessárias:
- aplicar recursos de forma contínua;
- investir de maneira otimizada e obedecendo prioridades;
- desonerar e reduzir as tarifas.

Pretendemos abordar neste texto as propostas para alcançar essas
condições básicas. Antes, porém, e com o intuito de permitir um
melhor entendimento do contexto, gostaríamos de apresentar:
- histórico e situação atual do transporte público no país;
- exemplos de sucesso no mundo, nos quais podemos nos espelhar.

HISTÓRICO E SITUAÇÃO ATUAL DO TRANSPORTE PÚBLICO
NO PAÍS

A partir da década de 60, o País optou por um modelo de mobilida-
de centrado no uso do automóvel, iniciando um processo de priori-
zação ao transporte individual, com um apelo de status e modernida-
de para o automóvel, sendo o transporte público relegado a segundo
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plano, inclusive no que tange aos investimentos. Essa política condu-
ziu a uma diminuição progressiva do uso do transporte coletivo, a
qual, no caso da Região Metropolitana de São Paulo está demons-
trada no gráfico 1.

Fonte: Pesquisas origem-destino

A Constituição Federal de 1988, apesar de ter definido o transporte
público como serviço essencial, de forma não coerente suprimiu
todos os seus recursos cativos. Na década de 90 as limitações legais
para a obtenção de recursos financeiros pelos estados e municípios
acentuaram ainda mais a crise do setor.

Como conseqüência tivemos a desestruturação dos principais sis-
temas de transporte, a deterioração dos trens de subúrbio e a eli-
minação dos bondes. As cidades brasileiras que hoje concentram
mais de 80% da população do País passaram a ter que conviver
com a ineficiência dos sistemas de transporte público. O País per-
deu boa parte do parque industrial ferroviário existente e também
do know-how disponível, os quais haviam aqui se consolidado ao
longo de décadas.

Em alguns casos a situação é de verdadeiro caos, com o crescimen-
to expressivo do transporte individual, conforme já mencionado, a
explosão do transporte clandestino, o generalizado aumento dos con-
gestionamentos, o aumento da insegurança e da violência urbana.

No trânsito do Brasil morrem 40 mil pessoas, ficam feridas 350 mil,
das quais 120 mil se tornam deficientes físicos. Estudo recente do
Ipea e da ANTP estimou os custos anuais de acidentes do trânsito nas
áreas urbanas brasileiras em R$ 5,3 bilhões.
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Só em São Paulo são geradas 10 mil toneladas de poluentes todos
os dias úteis, sendo que o transporte individual é o maior respon-
sável pela poluição do ar com cifras alarmantes, conforme tabela 1
abaixo:

Poluente Contribuição transporte

Monóxido de carbono - CO 97,7%

Óxido de nitrogênio - NO2 96,3%

Óxido de enxofre - SO2 55,4%

Hidrocarbonetos - HC 92,7%

Material particulado 40,0% + aerossóis

Além da poluição em si, ocorre também um grande desperdício ener-
gético. Conforme estudo do prof. Adriano Branco, um passageiro de
automóvel consome cerca de 10 vezes mais energia que um passa-
geiro de ônibus e 25 vezes mais que um de metrô.

O aumento dos tempos de viagem e dos custos contribuem ainda
mais para a exclusão social que, de acordo com estudos do Ipea,
já atinge 56 milhões de brasileiros que não podem usar o transpor-
te público por absoluta impossibilidade de pagar a tarifa. No Rio de
Janeiro, pesquisa da Secretaria de Desenvolvimento Social da Pre-
feitura constatou que um em cada quatro moradores de rua, apesar
de ter trabalho, não tem recursos para voltar para casa, exceto nos
fins de semana.

É importante destacar que as cidades estão perdendo mobilidade,
qualidade de vida e competitividade, que garantem a geração de
empregos e renda. Elas estão se tornando ineficientes. A capital
paulista pode ser citada como exemplo. Em dez anos, perdeu
476.220 empregos (13,39%), enquanto a população aumentou em
694.390 (7,22%). O prejuízo social decorrente da baixa oferta de
transporte público na Região Metropolitana de São Paulo, de acor-
do com os cálculos do prof. Adriano Branco, é de R$ 22 bilhões/ano.
Segundo o Banco Mundial essas perdas estão avaliadas em US$ 5
bilhões/ano, apenas na cidade de São Paulo. As diferenças são
metodológicas, mas apontam para imensas perdas, em ordem de
grandeza similar.

Com a abertura das economias, a globalização e o acirramento da
concorrência mundial, essa ineficiência é um entrave na atração de
novos investimentos. Ficamos assim em real desvantagem competiti-
va e o PIB brasileiro já está atrás do PIB de países como México e
Coréia do Sul, os quais têm efetuado investimentos expressivos em
transporte público.
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EXEMPLOS DE SUCESSO NO MUNDO, NOS QUAIS PODEMOS
NOS ESPELHAR

Ao contrário do Brasil, países de diversas tendências políticas e
ideológicas, como os EUA, Alemanha, França, Colômbia e China,
possuem metrópoles que mantiveram a qualidade de sua mobili-
dade por meio de investimentos dos governos centrais, a fundo
perdido, em sistemas estruturadores de transporte público inte-
grados aos demais modos de transporte. A solução adotada na
Alemanha, na Colômbia e nos EUA, é do transporte individual
aportar recursos para o transporte público através de taxação
sobre os combustíveis.

Para muitos países o transporte público é fator de desenvolvimento e
de inclusão social. Assim, os custos do transporte público estão
sendo cada vez mais financiados com recursos públicos e pelos
demais setores da sociedade, cabendo parcelas menores aos usuá-
rios diretos do sistema (tabela 2).

Cidade Taxa de cobertura pelo usuário através da tarifa

Amsterdã 25%

Atenas 27%

Bruxelas 33%

Frankfurt 45%

Paris 33%

Roma 10%

Estocolmo 34%

Viena 40%

PROPOSTAS

Aplicar recursos de forma contínua

O transporte público coletivo deve ser efetivamente considerado
como serviço essencial e equiparado à educação e à saúde, tanto
no que se refere à obrigatoriedade dos investimentos, quanto à
prestação dos serviços de forma a atender as necessidades da
sociedade.

O transporte público deve também ser entendido como fator de gera-
ção de empregos, desenvolvimento e inclusão social. Os benefícios
extrapolam a sua operação propriamente dita e têm influência muito
mais ampla, beneficiando as empresas, o comércio, os governos e a
toda a sociedade.

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 25 - 2003 - 3º trimestre

96



O retorno econômico e social obtido é muito maior do que os investi-
mentos efetivamente efetuados. Conforme gráfico 2 - abaixo, o Metrô
de São Paulo, de 1994 a 2002, gerou um resultado líquido acumulado
próximo aos R$ 25 bilhões, o que é mais do que suficiente para justi-
ficar todo seu investimento.

Resultado líquido acumulado

Os governos federal, estaduais e municipais devem agir de forma inte-
grada e complementar, buscando a racionalização dos sistemas e sua
otimização.

1. Governo Federal

Definir a Política Nacional e criar indicadores que permitam a prioriza-
ção clara dos projetos, em função de sua importância.

Destinar 25% dos recursos da Cide para o transporte público urbano
e metropolitano. Esses recursos devem ser aplicados em sistemas
estruturadores de transporte.

Exigir contrapartida local e a efetiva integração entre os modos de
transporte.

2. Governos estaduais

Elaborar e implantar projetos compatíveis com os objetivos da Políti-
ca Nacional, identificando as contrapartidas financeiras do Estado.

Constituir fundos estaduais de transporte público coletivo, com recur-
sos provenientes do IPVA.

97

Recursos e financiamento para o transporte público

3. Governos municipais

Elaborar e implantar projetos compatíveis com os objetivos da Políti-
ca Nacional e Estadual, identificando as contrapartidas financeiras do
município.

Constituir fundos municipais de transporte coletivo, com recursos
provenientes do IPVA, operações urbanas, multas, zona azul, pedágio
urbano, entre outros.

Investir de maneira otimizada e obedecendo prioridades

Todos os projetos devem ser objeto de engenharia de valor e prioriza-
dos antes de qualquer alocação de recursos federais.

Nos EUA estudos de engenharia de valor são obrigatórios em todos
os projetos acima de US$ 100 milhões e na Califórnia em todos acima
de US$ 25 milhões. Os resultados atingidos de 1996 a 2002 são de
uma melhoria média de valor de 20,4%. Ou seja, a cada cinco proje-
tos um sai de graça. Além disso a engenharia de valor permite a defi-
nição objetiva da prioridade dos projetos.

Desonerar e reduzir as tarifas

Diante da realidade atual, que demonstra uma exclusão social cada
vez maior nos serviços de transporte público coletivo, existe a
necessidade da redução das tarifas pagas pelos usuários pela
desoneração dos custos do setor, pela racionalizacao e integração
dos sistemas e pela definição de fontes de financiamento da ope-
ração extra-tarifárias.

Assim, entendemos necessárias as seguintes ações:
1. Dar tratamento tributário diferenciado aos serviços de transporte

público coletivo, considerando a sua essencialidade, pelas seguin-
tes medidas:

1. - equiparar o transporte público aos gêneros alimentícios de pri-
meira necessidade para fins de tributação;

1. - desonerar os custos da folha de pagamentos, uma vez que o
setor é um dos maiores empregadores, tributando sobre o fatura-
mento e não sobre os salários;

1. - equiparar as operadoras de sistemas de transporte público às
empresas de utilidade pública, possibilitando gozar de isenções
fiscais e tributárias;

1. - estabelecer alíquotas especiais para o setor;
1. - transferir a taxa de gerenciamento de transporte público para o

IPVA pago pelos automóveis.
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2. Socializar os custos das gratuidades com toda a sociedade crian-
do fontes extra-tarifárias para seu custeio, eliminar as que não tive-
rem caráter de inclusão social e concedê-las aos efetivamente
necessitados.

3. Quanto aos insumos do setor propõe-se:
1. - criar tarifa de energia elétrica específica para tração utilizada em

transporte público, eliminando sobretaxação decorrente de tarifa
horo-sazonal;

1. - estabelecer política especial de preços para o óleo diesel utiliza-
do no transporte público coletivo;

1. - isentar do ICMS todos os veículos destinados ao transporte públi-
co coletivo de passageiros.

4. Fortalecer o vale-transporte, uma vez que é um subsídio priva-
do dirigido ao passageiro e não ao sistema. Melhorar e ampliar
o controle do uso do vale, através de convênios entre os muni-
cípios e o Ministério do Trabalho para sua fiscalização e também
através de sistemas eletrônicos de controle de arrecadação.

5. Estabelecer política permanente de incentivo ao uso da energia elé-
trica, do gás e outros combustíveis menos poluentes na frota de
transporte público de passageiros.

6. Vincular recursos do ICMS sobre combustíveis utilizados em trans-
porte, para reduzir a taxa de cobertura das tarifas, atualmente paga
integralmente pelo passageiro.

Enfim, considerando a efetivação das propostas aqui apresentadas,
as quais são perfeitamente possíveis de serem colocadas em prática
a curto prazo, desde que haja um compromisso real dos governos
com o transporte público, poderíamos reduzir as tarifas para algo em
torno dos 50% dos valores hoje cobrados, permitindo assim a distri-
buição de renda próxima aos R$ 8 bilhões por ano, todos os anos,
para a população de baixa renda.

Além disso, poderíamos agregar mais de 30 km de metrôs, ou algo
como 200 km de vias segregadas para ônibus e 100 km de VLTs (veí-
culos leves sobre trilhos), todos os anos, aos sistemas de transporte
público hoje existentes no Brasil.

Para permitir uma melhor avaliação do que isso representa, o Metrô
de São Paulo, que transporta 2,6 milhões de passageiros todos os
dias, conta com 59 km de linhas. Ou seja, apenas a título de exemplo,
seria possível duplicar essa extensão de linhas, com os recursos a
serem aplicados somente em dois anos.

Podemos ainda estimar que a realização desses investimentos ao
longo de 20 anos permitiriam equacionar os problemas de transpor-
te público hoje existentes nas principais cidades brasileiras, cons-
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tituindo a base para viabilizá-las no âmbito nacional e internacional
e transformar seus habitantes em verdadeiros cidadãos, permitindo
seu acesso ao trabalho, aos serviços e ao lazer, diminuindo a exclu-
são social, desenvolvendo a sua economia e trazendo um retorno
tão expressivo como poucas ações podem oferecer à nossa Nação
e à nossa sociedade como um todo.
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Pensar o trabalho humano nos serviços de transporte e trânsito urba-
nos coloca-nos face à multiplicidade de questões, como só setores
com essa complexidade podem apresentar.

Estamos falando do trabalho na “linha de frente ou front-office” como
o de motoristas, cobradores, agentes de estação, de seguranças, de
trânsito, operadores de trens, e mais tantas outras funções que, em
contato com o público, usuário ou não, possibilitam a realização das
viagens? Ou estamos falando daqueles que trabalham em back-office
como os profissionais da manutenção, responsáveis pela disponibili-
dade dos equipamentos dos setores técnicos/administrativos que
respondem pela organização, planejamento e controle da produção e
dos empregados ou ainda da alta gestão das empresas?

Como abarcar tudo isso, numa perspectiva de futuro, num momento
de mudanças do ponto de vista tecnológico, como a implantação de
novos sistemas de arrecadação e da revisão de conceitos administra-
tivos e gerenciais na qual a formação dessa intrincada rede de empre-
gados, atribuições e funções exige desde cursos supletivos de primei-
ro e segundo graus, treinamentos específicos, até cursos de extensão
universitária e pós-graduação específicos para o setor?

Nossa premissa básica é que a gestão de pessoas e do seu trabalho
tem que ser vista de forma sistêmica. Ou seja, ela é parte integrante,
presente e responsabilidade de todas as áreas das empresas.1 Nesse
sentido, deve estar presente desde a concepção de projetos sejam
eles tecnológicos, organizacionais e/ou operacionais ou de manuten-
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RECURSOS HUMANOS
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1. À falta de um termo mais abrangente para englobar empresas públicas, privadas, órgãos gerenciado-
res, secretarias, associações, outras instituições do setor, usaremos genericamente o termo empresas.

ção e não apenas uma preocupação a posteriori das áreas denomina-
das de Recursos Humanos.

Uma outra premissa é que somente uma visão mais apurada, um olhar
mais atento sobre o que seja trabalhar em transporte e trânsito, no
momento atual, permitirá lançar nosso olhar para o futuro.

Por fim, considerando a importância - geralmente esquecida - dos
agentes2 em contato com o usuário, nosso olhar será pautado pelo
trabalho por eles/elas realizado. Ele nos conduzirá na viagem rumo às
perspectivas do futuro da gestão de pessoas e do seu trabalho nos
sistemas de transporte e trânsito.

A POPULAÇÃO EMPREGADA

Segundo o IBGE, eram 1.304.447 as pessoas ocupadas em trans-
porte e serviços auxiliares de transporte em 2001. Os dados da Rais
indicam 1.420.985 pessoas trabalhando em transporte e comunica-
ções em 2001. A busca de indicadores relativos aos empregados do
setor nem sempre se revela frutífera. Encontram-se, normalmente
com precisão em relatórios e sites das empresas, indicadores ope-
racionais e financeiros e nem sempre aqueles que nos permitiriam
uma avaliação socioeconômica (idade, escolaridade, sexo, jornada
de trabalho, salários etc.) daqueles que trabalham para alcançar as
metas estabelecidas.

A pesquisa realizada pela Comissão de Recursos Humanos para Trans-
porte e Trânsito da ANTP - CRHTT, em dezembro de 2002, constatou
que as 156 empresas respondentes empregam 101.824 pessoas. Deste
total, 68% atuam no setor operativo, 13% na manutenção e 19% no
setor técnico-administrativo. A participação por gênero indica uma
maioria masculina (86%) sendo as mulheres 14% dos empregados.

Estima-se que existam 115.000 ônibus urbanos no Brasil (ANTP,
2003); considerando-se 45 empregados por veículos teríamos
575.000 pessoas (motoristas, fiscais e cobradores) trabalhando em
contato direto com o público.

Essa estimativa representa 44% das pessoas ocupadas em transpor-
te e serviços auxiliares de transporte, segundo o IBGE em 2001. O pri-
meiro desafio, para pensarmos políticas de gestão das pessoas é:
precisar, depurar essa macroclassificação, para chegarmos a valores
mais exatos da população ocupada na prestação de serviço de trans-
porte e trânsito urbano.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Para compreendermos o universo no qual estamos situados, alguns
conceitos precisam ser apresentados.

A prestação de serviço

A essência da prestação de serviço é a mudança experimentada pelo
usuário/cliente.

No caso dos sistemas de transporte e trânsito o serviço prestado é a
mudança de lugar, ao permitir o deslocamento entre os pontos dese-
jados e também uma mudança de conhecimentos, de relação com a
cidade/região na qual se desloca, agregando novas informações e
ampliando suas condições de acessibilidade.

A presença do cliente/usuário no momento da “produção” ou presta-
ção de serviços é a principal característica desse setor e o que o dife-
rencia em relação à produção industrial, na qual a produção ocorre em
lugar distinto do consumo.

Dessa forma, o serviço prestado é co-produzido na relação entre o
cliente e o agente prestador do serviço. Isso significa que os conhe-
cimentos, comportamentos, capacidade de compreensão de ambas
as partes interferem no produto ou serviço a ser oferecido.

Essas condições resultam que não existem produtos predefinidos
como os industriais. Dessa co-produção resulta também que a avalia-
ção do usuário/cliente é feita em tempo real, ou seja, no momento de
sua realização e em relação a todos os componentes: condições
ambientais do espaço de prestação do serviço (limpeza, qualidade
dos equipamentos etc.), postura e conhecimento dos agentes, siste-
mas de informação, entre outros. Logo, os encontros de serviço são
fundamentais, para identificação das necessidades do cliente e para
a busca de um “produto” específico que o satisfaça.

Os agentes de serviço

Os agentes de serviço são os principais responsáveis pelo proces-
samento de informações tanto da empresa para o cliente quanto no
sentido oposto. Por sua proximidade física e psicológica com os
clientes, são os maiores conhecedores das suas necessidades, difi-
culdades e expectativas. São também os mediadores entre os obje-
tivos, regras e normas das empresas e os objetivos e necessidades
dos clientes. São também os principais agentes de marketing das
empresas.
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Atuando sob pressão dos clientes/usuários, necessitam construir
em curto espaço de tempo um processo de cooperação, o que sig-
nifica interpretar e identificar as necessidades e o nível de com-
preensão do cliente/usuário para obter o produto ou a resposta
adequada.

A ESPECIFICIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 
TRANSPORTE E TRÂNSITO

As múltiplas funções, lógicas e atividades

Identificados normalmente como atividades simples e rotineiras,
quando observadas mais de perto as atividades de serviço mostram
sua complexidade.

Em pesquisa realizada com agente e operadores de estação do
Metrô de São Paulo (Zuccolotto: 2002) constatou-se que para fazer
face às atribuições prescritas e às exigências das demandas dos
usuários eles alternam-se em diferentes funções e papéis atuando
como: agentes da segurança pública e patrimonial (prevenção e
repressão à vandalismos e conflitos entre usuários), agentes e fis-
cais da arrecadação (pela venda e fiscalização do uso dos bilhe-
tes), agentes sociais (atendimento a mal-súbito, orientação de
usuários com problemas), agentes de mobilidade/acessibilidade
urbana (grande volume de informações fornecidas, atendimento
especial a deficientes físicos e visuais), agentes de marketing
(pela busca de soluções individualizadas), agentes de segurança
pessoal dos usuários (pela orientação sobre riscos no siste-
ma/equipamentos, orientação e prevenção a comportamento de
risco dos usuários).

Essas diferentes funções sucedem-se e alternam-se em tempos muito
curtos, tendo sido constatado num período de 2 horas, um tempo
médio de 41 segundos para as interações entre agente e usuário.

No relato de motoristas e cobradores sobre as difíceis relações
com os usuários identificados como caloteiros, baderneiros e
mesmo assaltantes, as necessidades de organizar o uso do espa-
ço físico, de cobrar e dar o troco a vários usuários ao mesmo
tempo, constata-se que eles exercem também algumas dessas ati-
vidades (Caiafa, 2003).

A realização dessas inúmeras funções e atividades exige a composi-
ção de várias lógicas, regras e comportamentos diferentes. Para
tanto, os agentes desenvolvem estratégias e competências múltiplas,
a um custo cognitivo (memorização de muitas informações, de
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padrões de comportamento do usuário que podem indicar compor-
tamentos não aceitáveis, memorização de muitas regras e normas e
das próprias estratégias etc.) e emocional, uma vez que como relata
um operador de estação: “você não sabe quem é o usuário, ele pode
estar armado, ele pode querer brigar, então o principal é a educa-
ção...” (Zuccolotto, 2002).

Vale ressaltar que a aglomeração e os tempos reduzidíssimos são as
marcas da realização dessas atividades. A proximidade física é de tal
ordem aqui que muitas vezes eles estão literalmente cercados e soli-
citados por vários usuários ao mesmo tempo. Essas condições
demonstram as condições de vulnerabilidade e pressão nas quais
elas se realizam.

O MEIO AMBIENTE E LOCAIS DE TRABALHO

A grande maioria dos serviços são prestados em ambientes fechados,
cujo projeto espacial organiza e separa o público dos agentes de ser-
viço (como os guichês, balcões de informação, organizadores de fila
etc.) que também podem estar em condições de total impossibilidade
de contato físico, como os serviços de teleatendimento e Internet.

As principais interações no serviço de transporte e trânsito pro-
cessam-se em redes de grande extensão e muitos pontos de
intersecção e/ou prestação de serviço como os locais de transfe-
rência (terminais, estações, pontos de parada), diferentes modais
(ônibus, metrô, trem, trólebus) e mesmo ao longo das vias públi-
cas como os controladores de estacionamento pago rotativo ou
agentes de trânsito.

Essas redes são sistemas abertos, sujeitos às variações climáticas, às
variações dos outros modos ou linhas do mesmo modo que os com-
plementam, como no caso de acidentes de veículos privados que
obstruem vias de acesso, interferindo na programação das linhas de
ônibus. Nos casos de sistemas integrados, o efeito cascata faz com
que isso se reflita em todas as demais linhas e/ou modais.

Isso nos leva a uma análise de um dos mais importantes locais de tra-
balho neste setor, os ônibus. A estimativa é que existem 115.000 ôni-
bus, que podemos chamar de microambientes que “viajam” nesse
macroambiente das redes e cidades, transportando cerca de 55
milhões de passageiros/dia (ANTP, 2003). A questão que se apresen-
ta é: como é trabalhar nesses locais?

A pesquisa realizada pela Fundação Seade e Fundacentro (2003)
identifica entre motoristas os seguintes sintomas quanto à saúde:
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Sintomas referentes à saúde Belo Horizonte São Paulo 
984 motoristas (%) 1.676 motoristas (%)

Sem sintomas 14,0 7,2

Obesidade e pré-obesidade 50,1 61,2

Tensão e estresse 38,5 (1)

Vista irritada 33,1 54,7

Dores nos ombros, braços, pernas 33,0 54,3

Problemas de coluna 29,4 41,2

Problemas gastrointestinais 23,8 29,4

Problemas relacionados ao sono 13,2 17,9

Problemas auditivos 12,9 18,8

Problemas respiratórios 11,7 15,7

Varizes 10,8 17,7

Pressão alta 8,2 15,9

Fonte: Fundação Seade; Fundacentro. Pesquisa de Condições de Saúde e Segurança dos Motoristas.
(1) Não foi pesquisado.

Considerando o conjunto de fatores, alguns agravando diferentemente a
saúde dos motoristas nas duas cidades, a pesquisa demonstra que de
um modo geral: “a trepidação, o ajuste vertical do banco, o apoio anatô-
mico para as costas,3 a emanação de gases tóxicos, a ventilação inade-
quada e muito ruído, estão associados a diversos problemas de saúde
como dores osteomusculares, vista irritada, problemas respiratório e
auditivos” (p. 12). Constata-se ainda que “a extensão da jornada mos-
trou-se associada, nos modelos ajustados, à obesidade, ao aparecimen-
to das dores osteomusculares, problemas de sono e estresse”. (p. 12).

Longas jornadas, a dificuldade de realização de pausas, ausência de
banheiros nos pontos terminais, o calor excessivo dentro dos veícu-
los, as condições de manutenção dos veículos, corroboram também
os dados apresentados acima.

A incidência de violência é constatada pela ocorrência de assaltos a
mão armada para 38,5% dos entrevistados paulistanos e 43,4% dos
belo-horizontinos e também relatado pelos motoristas cariocas. Os
resultados dessas ocorrências são a associação entre o medo de
assalto a problemas gastrointestinais e o medo de acidentes a proble-
mas de sono e estresse.

No caso dos agentes e operadores de estação do Metrô/SP, entre as
1.589 comunicações de acidentes de trabalho, as principais causas
são os assaltos (38%) e a venda de bilhetes (12%); acidentes nas
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escadas rolantes, choque contra pessoas e/ou objetos, queda ou
perda de equilíbrio apresentam índices de 3% cada um, e as agressões
de usuários representam 5% dos acidentes de trabalho. Nesta última
categoria não estão incluídas as agressões verbais, cuja ocorrência é
significativa, segundo relatos dos empregados (Zuccolotto, 2002).

Em recente matéria num jornal televisivo foi apresentada uma pes-
quisa com os agentes de trânsito da CET/SP, onde foram constata-
dos sérios comprometimentos pulmonares, em função da poluição
atmosférica.

TENDÊNCIAS EM GESTÃO DO TRABALHO HUMANO

Os resultados, obtidos na pesquisa realizada pela Comissão de Recur-
sos Humanos para Transporte e Trânsito - CRHTT/ANTP, com os asso-
ciados da ANTP mostraram-se surpreendentes, pela variedade e rique-
za dos programas, projetos e ações desenvolvidas no setor de recursos
humanos. A maioria das 156 empresas respondentes à pesquisa é ope-
radora (49%), sendo 21% delas gerenciadoras de transporte e trânsito,
as associações/ sindicatos/ confederações correspondem a 13% e as
secretarias de Transporte a 11% dos respondentes, enquanto os fabri-
cantes a 5% do total. A grande maioria atua em nível municipal (63%).

A distribuição a nível nacional mostra que 55% das empresas são da
região sudeste; das regiões sul e nordeste tem-se 18 e 19% das res-
pondentes. As regiões norte e centro-oeste representam, cada uma
delas, 4% das empresas respondentes.

São 101.824 os empregados nessas empresas, dos quais 86% são
homens e 14% são mulheres. A distribuição por setor indica que 64%
do total atuam na operação, 13% na manutenção e 23% no setor téc-
nico-administrativo. Entre os homens, 68% são operativos, 13% são
da manutenção e 19% estão no setor técnico-administrativo. Entre as
mulheres, 46% são operativas, 9% são da manutenção e 45% atuam
no setor técnico-administrativo.

As 141 empresas que possuem programas de treinamento têm uma
média de dois tipos de programa por empresa. Assim, 40% das res-
postas a esse item referem-se à capacitação técnico-operacional, 33%
a programas de desenvolvimento gerencial/ supervisão e 27% são pro-
gramas de educação continuada/ aperfeiçoamento/ especialização.

Entre as 113 empresas que possuem programas de qualidade de vida
destacam-se os incentivos à prática de esportes (51%), e os progra-
mas de prevenção à AIDS (49%), prevenção e tratamento de alcoolis-
mo e prevenção e tratamento a drogas (38%), orientação para rela-
ções no trabalho (50%), orientação alimentar e para relações
familiares e/ou aqueles dirigidos aos familiares.
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Os projetos de inovação tecnológica entre as 102 empresas que res-
ponderam a esse item correspondem à média de 1,3 projetos sendo
desenvolvidos. O destaque no item de inovação tecnológica refere-se
aos projetos de bilhetagem/ catraca eletrônica, designados por 71%
das empresas, sendo que alguns já estão implantados. Constatam-se
também projetos referentes à informatização do controle integrado de
frota, mapeamento digital de linhas (GIS), entre outros.

Nos canais de relacionamento com usuários, com uma média de dois
serviços por empresa, destacam-se o Serviço de Atendimento a
Usuário - SAC, telefone 0800, caixa de sugestões e sites na Internet.

Entre as 85 empresas que possuem programas com usuários e/ou
comunidade, 66% são operadoras e 16% são gerenciadoras. Desta-
cam-se projetos sociais que incluem temas e ações bastante amplos
como coleta/ distribuição de alimentos/ agasalhos, para uso do trans-
porte coletivo, de vacinação e orientação contra dengue /Aids/DST, os
quais são realizadas por 27% das empresas. Campanhas de educa-
ção para trânsito, transporte, atendimento/ reuniões com associações
de moradores, com líderes comunitários, fórum de taxistas, entre
outros, e atividades culturais, educação ambiental, entre outros, tam-
bém estão entre os programas realizados.

Entre os diversos temas de interesse, avaliação de desempenho é
apontada por 82% das 148 empresas que responderam a esse item,
e a Saúde/Cipa por 80% das empresas. A política de remuneração é
indicada por 68% das empresas, enquanto plano de carreira e legis-
lação trabalhista o são por 55 e 50% das empresas, respectivamente.
A violência contra empregados é apontada por 23% das empresas.

Constatou-se, então, uma tendência de investimento no desenvolvi-
mento dos empregados, através dos programas de treinamento e de
qualidade de vida, e de benefícios, bem como uma busca de maior
aproximação com os usuários e a comunidade da região de atuação.

CONCLUSÃO

Viajando rumo a um novo modelo de relações humanas

Pelo exposto acima destaca-se a importância do trabalho humano na
prestação de serviços em transporte coletivo e trânsito.

A evolução em direção a um modelo no qual a prioridade seja o aten-
dimento ao usuário passa necessariamente pela valorização e com-
preensão da complexidade, exigências e potencialidades do trabalho
desempenhado pelos empregados do setor.

Nesse sentido, as áreas de Recursos Humanos têm um papel impor-
tante a desempenhar. Normalmente são vistas como responsáveis a
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posteriori, seja pelos treinamentos a serem aplicados após as deci-
sões tecnológicas, organizacionais e operacionais serem tomadas, ou
ainda pelo gerenciamento dos “problemas” de saúde, absenteísmo ou
de relacionamento dos empregados com os usuários.

Mas, a importância da gestão de pessoas, o conhecimento das con-
seqüências para a saúde, para o atendimento, para a produtividade
dos empregados, que essas áreas possuem, as capacitam como par-
ceiras e integrantes de todas as fases das mudanças e projetos e é
importante que sejam vistas como tal.

Considerando ainda o exposto anteriormente, deve-se atentar para as
seguintes considerações:
- Perfil dos empregados no setor: a quantificação e definição do

perfil socioeconômico-profissional e de saúde dos empregados no
setor é uma peça fundamental para nortear ações futuras, em dife-
rentes áreas direta ou indiretamente (como sistema viário, políticas
de segurança pública etc.) relacionadas com o setor.

- Os usuários: tratados tradicionalmente como um bloco compacto
e homogêneo, são múltiplos, ou seja, são idosos, portadores de
deficiência física e/ou visual, são grávidas, são habituais, mas tam-
bém são aqueles que não conhecem o sistema, a cidade, as possí-
veis conexões, são crianças e adolescentes, têm diferentes níveis
de escolaridade, renda, entre outras características que refletem-se
no seu comportamento e necessidades.

- Qualificação dos agentes: as múltiplas exigências das atividades
envolvidas na realização das viagens e atendimento ao usuário indi-
cam a importância da qualificação comunicacional e técnica. A
comunicacional refere-se aos treinamentos de abordagem aos dife-
rentes tipos de usuário, de clarificação da demanda apresentada,
entre outras. Elas devem ser necessariamente apoiadas na qualifi-
cação técnica: procedimentos e treinamentos específicos para
atendimento, por exemplo, aos idosos e portadores de deficiência
física, conhecimentos sobre os “pontos notáveis” ao longo do per-
cursos (como hospitais, escolas, bancos etc.), e outros procedi-
mentos e regras importantes para o funcionamento dos sistemas .

- Manutenção e inovação tecnológica: a manutenção de veículos e
equipamentos deve ser vista como um indicador de serviço, ou seja,
um fator de saúde e conforto para os empregados (o que influirá em
sua produtividade e desempenho) e um índice de avaliação de ser-
viço (maior conforto, segurança e confiabilidade para o usuário).
Inovação tecnológica: é urgente que as inovações tecnológicas no
setor voltem-se também para os veículos, estações e equipamen-
tos que melhorem as condições de trabalho dos agentes. É neces-
sário desenvolverem-se sistemas de comunicação e apoio rápido
em caso de panes e/ou situações de emergência.

109

O trabalho humano nos sistemas de transporte e trânsito urbano

- Novos indicadores para o planejamento operacional e das equi-
pes: o dimensionamento operacional e de equipes deve considerar
o perfil de seus usuários (idosos, deficientes físicos e visuais, crian-
ças etc.) que exigem tempos e atendimentos diferenciados, a exis-
tência de equipamentos como hospitais, centros de reabilitação,
áreas de comércio de grande afluxo de clientes que atrairão usuá-
rios eventuais que necessitam de mais informações etc.

A transformação do usuário, tratado indistintamente, em cliente passa
portanto por dois caminhos, a identificação do seu perfil e necessida-
des e a organização do trabalho: qualificação, valorização e condi-
ções de execução das funções são atribuídas aos agentes de serviço
em transporte e trânsito.

As competências que buscamos para o sistema e para os agentes
já estão nas estratégias desenvolvidas pelos empregados de forma
individual, resultado de sua experiência profissional, e poderão ser
aperfeiçoadas. Mas estão lá também suas dificuldades em exercer
sua profissão, resultando em problemas de saúde, de relaciona-
mento com os usuários e repercutindo em toda a sua vida e rela-
ções familiares.

Voltar nosso olhar para lá, para os locais de trabalho, analisar, apro-
fundar, ouvir e buscar soluções é fundamental e urgente para chegar-
mos ao aperfeiçoamento dos sistemas de transportes e trânsito.
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O objetivo deste artigo é refletir sobre quais serão as principais
mudanças no paradigma de gestão pública de mobilidade, especial-
mente no que se refere à prestação dos serviços de transporte coleti-
vo urbano. Ao apontar para essas mudanças, espera-se contribuir
para que o novo supere as dificuldades enfrentadas pelo antigo e para
que este caminho seja trilhado com uma intenção de melhora.

UMA NOVA VISÃO DE CIDADE

Sem pretender separar o que é indissociável - cidade de mobilida-
de -, constata-se que a reflexão sobre o futuro das cidades e sobre
o futuro da mobilidade nestas cidades remete às mudanças e con-
quistas já realizadas e ao rumo já traçado e planejado.

Quais as mudanças e conquistas realizadas nos 
últimos dez anos quando se fala de uma 

grande cidade brasileira?

Entre tantas, a diversificação e desconcentração das atividades urba-
nas adotadas por muitos planos diretores municipais afetam direta-
mente a mobilidade. O resultado já pode ser percebido através de uma
distribuição espacial cada vez menos concentrada e menos setoriali-
zada que, somada à diversidade dos meios utilizados para exercer
estas atividades, vêm provocando mudanças rápidas e significativas.
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GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

AN P

O conceito de sustentabilidade - utilizado também para a própria
mobilidade - advindo da crescente preocupação com a qualidade
de vida e com a preservação ambiental por parte de toda a socie-
dade trouxe à tona questões de naturezas diversas. O impacto
negativo junto ao meio ambiente gradativamente passa a ser
variável significativa nas intervenções urbanas, com restrições de
ampliação de áreas impermeabilizadas e corte de árvores e exi-
gência de medidas compensatórias, no caso de intervenções
impactantes.

Muitas cidades iniciaram o controle dos grandes empreendimentos
privados, agregando o conceito de impacto sobre o ambiente urbano
e exigindo a internalização deste impacto e investimentos no sistema
viário do entorno. No caso de Belo Horizonte, por exigência legal, é o
Conselho Municipal de Meio Ambiente que autoriza a implantação e
operação desses empreendimentos e muitos dos parâmetros utiliza-
dos são definidos em lei. Essa ampliação da consciência da necessi-
dade de preservação e reparação do ambiente urbano torna os
empreendimentos mais sustentáveis, contribuindo para uma mudan-
ça no paradigma dos próprios empreendedores que passam a incor-
porar as exigências como fatores de qualidade e marketing dos
empreendimentos.

Em outra vertente, a força dos órgãos de defesa do consumidor e do
Ministério Público vem dando oportunidade de manifestação aos
cidadãos, criando uma cultura de respeito aos direitos e cobrando
responsabilidade e qualidade na prestação dos serviços.

A informação - em todas as suas formas e meios (internet, celular, TV,
rádio etc.) torna-se fundamental e determinante neste contexto. Infor-
mação que passou também a ser cada dia mais valorizada como sub-
produto da prestação de serviços de transporte urbano.

Qual o rumo traçado e planejado
para essas novas - e melhores - cidades?

Esse rumo está nos textos legais (principalmente nos planos direto-
res) e a cada dia mais apropriado pela população. Um bom exem-
plo disso aconteceu em Belo Horizonte, em 2002, quando da reali-
zação da II Conferência Municipal de Política Urbana.1 Diretrizes e
aspirações antes defendidas apenas por técnicos e militantes de
cada setor passaram a ser defendidas de forma explícita pelos
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movimentos sociais. Para ilustrar esta transformação, reproduzem-
se algumas das diretrizes provenientes dos setores populares de
Belo Horizonte:
- garantir a multiplicidade, a diversidade, a acessibilidade e a

melhor distribuição de usos no espaço urbano, respeitadas as
especificidades de cada área;

- promover a consolidação e a vitalidade dos centros existentes,
otimizando sua acessibilidade, atratividade, qualidade ambiental
e sustentabilidade.

E quais as mudanças e conquistas realizadas
quando se fala de mobilidade?

A própria idéia de gerir mobilidade, em substituição à visão de ges-
tão de transporte e trânsito, é o principal exemplo das mudanças.
O novo olhar sobre a questão da mobilidade urbana considera a
pluralidade de formas de produção, de distribuição das atividades
econômicas (incluindo de vez a logística do transporte de carga na
agenda do setor) e, principalmente, considera os desejos indivi-
duais e coletivos como ponto de partida da estruturação dos servi-
ços de transporte e de seu planejamento e operação. O pedestre
passa a ser considerado efetivamente como um modo, exigindo a
incorporação do espaço da calçada como via pública de fato, com
tratamento específico para a finalidade a que se destina.

Nesse caso, uma simples mudança de visão já vem propiciando
uma transformação de políticas e ações públicas contemplando os
poderes públicos das diversas esferas, o setor produtivo (empresas
e trabalhadores envolvidos nas diversas fases da produção do
transporte), a sociedade e as organizações de classe e não-gover-
namentais. A impressão geral é de que essa nova visão está con-
quistando um espaço hegemônico, superando conflitos de interes-
se ideológicos, sociais ou políticos.

E, por fim, qual o novo rumo
quando falamos em mobilidade?

O engajamento contra a discriminação em todas as suas formas,
inclusive econômica, aponta para a necessidade de universalização
real e eficaz de todos os serviços, principalmente aqueles conside-
rados essenciais. A nova idéia de acessibilidade traz consigo não
apenas a possibilidade de ir e vir, mas, principalmente, a noção de
“direito à cidade”, que inclui o morar, o trabalhar, o divertir-se, o
consumir e todas as oportunidades que as cidades oferecem. Há,
portanto, uma necessidade de evolução da gestão de transportes

113

Tendências da prestação de serviços de transporte urbano em um novo ...

no sentido de considerar a importância do conhecimento do mer-
cado, ou seja, os desejos e necessidades das pessoas em seus
aspectos físicos, sociais e econômicos.

Também sob as diretrizes para mobilidade, percebe-se uma cres-
cente apropriação popular exemplificada novamente com as dire-
trizes aprovadas na II Conferência de Política Urbana de Belo
Horizonte:
- adequar e valorizar os espaços públicos destinados aos desloca-

mentos e à permanência das pessoas, assegurando a qualidade
urbana e ambiental adequada dessas áreas na dinâmica de cres-
cimento da cidade;

- garantir o uso público do espaço público, priorizando o pedes-
tre, solucionando ou minimizando conflitos existentes entre
trânsito a pé e de veículos e garantindo qualidade na orientação
e no tratamento urbanístico de áreas preferenciais para o seu
deslocamento;

- implantar obras e adequações viárias para priorização também
dos meios de transporte não motorizados;

- implementar programas e projetos que favoreçam a circulação
segura e confortável, preferencialmente dos pedestres, priorizan-
do grupos específicos tais como idosos, gestantes e demais pes-
soas com mobilidade reduzida;

- reduzir o impacto ambiental decorrente da circulação dos veícu-
los, mediante restrição do uso de automóveis e do estaciona-
mento em vias de circulação de transporte coletivo, principal-
mente na área central;

- criar mecanismos de atração de usuários de transporte individual.

QUESTÕES-CHAVES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE

A principal perspectiva para o setor de serviços de transporte tem
caráter otimista:

Nos próximos anos, o setor transporte irá 
equacionar e resolver suas principais questões, 

postas em evidência nos últimos anos, 
principalmente com a crise do aparecimento do 

transporte clandestino e a contínua perda de 
demanda do transporte público!

Vários diagnósticos vêm sendo elaborados no sentido de identificar
e resolver questões do setor com muitos temas comuns. Optou-se
por utilizar como referências principais dois textos de caráter nacio-
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nal e o estudo de autoria de Alexandre Gomide, denominado Trans-
porte urbano e inclusão social: elementos para políticas públicas.

O primeiro texto é da Secretaria Especial de Desenvolvimento
Urbano da Presidência da República - Sedu/PR, que coordenou, no
período de 2000 a 2001, um amplo debate para a construção de
uma Política Nacional para o Transporte Urbano. As quatro condi-
ções do diagnóstico elaborado que confirmam e complementam as
mudanças apontadas pelo presente artigo foram:
- “Mudanças significativas na dinâmica da ocupação urbana no

Brasil com maior crescimento da periferia e aproximação dos
empregos e serviços ao local de residência geraram uma deman-
da de rede de transporte completamente distinta da construída.

- O crescimento do transporte individual (tanto motorizado como a
pé e por bicicleta), bem como o transporte coletivo por vans,
peruas, mototáxis, lotações em carros particulares etc., concor-
rendo com o transporte público regulamentado, o qual entrou em
séria crise econômica.

- Sobrecarga do sistema viário das cidades, reduzindo profunda-
mente a mobilidade do transporte coletivo, diminuindo o confor-
to, a regularidade e elevando os tempos de viagem, afetando a
produtividade dos usuários que, na sua maioria, se deslocam
para o trabalho, e das empresas de transporte.

- Elevado número de mortes por atropelamento, chegando a pro-
porções de calamidade social, como conseqüência da disputa
pelo uso do espaço urbano entre pedestres e automóveis.”

As sugestões propostas para a Política Nacional foram estruturadas
em temas debatidos por comitês compostos de representantes de
53 instituições convidadas. Foram apresentados os seguintes
temas: melhoria da qualidade do transporte coletivo urbano; redu-
ção dos impactos sociais e econômicos das viagens urbanas;
modernização das relações institucionais; modernização tecnológi-
ca e gerencial; e financiamento do transporte (este incorporado ao
longo dos debates realizados).

O outro texto de caráter nacional utilizado como referência foi
desenvolvido para servir de base para os debates da Conferência
Nacional das Cidades, promovida pelo recém-criado Ministério das
Cidades e iniciada em agosto de 2003. Transporte e mobilidade
urbana são diagnosticados e é lançado o desafio de formular uma
política de mobilidade urbana sustentável, pautada em sete ques-
tões principais: mobilidade e cidade; circulação; não transporte;
cidadania e mobilidade; gestão; mobilidade urbana e meio ambien-
te e financiamento do transporte urbano. Esse texto, desenvolvido
pelo Ministério das Cidades, lança o desafio:
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“(...) formular, implementar e avaliar uma política pública com
abordagem inovadora dos problemas de circulação e transporte
urbanos, que tenha como centro das atenções o deslocamento
das pessoas e não dos veículos, e ponha o foco das preocupa-
ções na questão da inclusão social. Uma Política de Mobilidade
Sustentável.”

Em recente trabalho publicado pelo Ipea, Alexandre Gomide discu-
te o transporte urbano sob o enfoque do combate à pobreza e pro-
moção da inclusão social, demonstrando as dramáticas conse-
qüências das políticas adotadas pelo país ao longo do tempo. Os
incentivos ao transporte individual junto à ausência de políticas
urbanas, os aumentos sucessivos dos insumos com a conseqüen-
te elevação das tarifas, entre outras razões, vêm excluindo a maio-
ria da população que depende do serviço de transporte público,
não apenas do acesso ao transporte coletivo mas do acesso à
saúde, à educação e ao trabalho, alimentando um ciclo perverso de
geração de mais pobreza.

Os conceitos defendidos por Gomide sustentam a relação entre
mobilidade, transporte, renda e pobreza, moradia, trabalho e exclu-
são social. A principal conclusão do estudo é de que “está em
curso uma progressiva expulsão dos mais pobres do acesso aos
serviços de transporte público coletivo nos principais centros urba-
nos brasileiros. Tal expulsão resulta, como visto, no agravamento
da pobreza urbana e dos níveis de exclusão social no país.” Para
chegar a essa conclusão, vários conceitos são tratados, como
alguns dos exemplos a seguir:

“O conceito de exclusão social (...) estende o conceito de pobre-
za para além da capacidade aquisitiva de bens e serviços. (...) a
exclusão social inclui, além da insuficiência de renda, a discrimi-
nação social, a segregação espacial, a não-eqüidade e a negação
dos direitos sociais.”
“A existência de um serviço de transporte coletivo acessível, efi-
ciente e de qualidade, que garanta a acessibilidade da população
a todo o espaço urbano, pode aumentar consideravelmente a dis-
ponibilidade de renda e tempo dos mais pobres, propiciar o aces-
so aos serviços sociais básicos (saúde, educação, lazer) e às
oportunidades de trabalho. Nesse sentido se entende o transpor-
te coletivo como importante instrumento de combate à pobreza
urbana e de promoção da inclusão social.”
“Os custos com transporte têm impactos significativos sobre o
orçamento das famílias de baixa renda”. [O estudo apresenta dados
que mostram que o peso da despesa corrente média familiar men-
sal do serviço público de transporte, para rendimento médio familiar
de até dois salários mínimos, beira os 8%, passando a 6% em famí-
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lias com renda entre oito e dez salários mínimos e caindo a menos
de 2% para famílias com renda superior a 30 salários mínimos].
“Existe também uma associação muito estreita entre mobilidade
urbana e renda, ou seja: a renda familiar é determinante da mobi-
lidade urbana”. [O estudo apresenta dados da Região Metropoli-
tana de São Paulo, onde famílias com menos de três salários
mínimos de renda não chegam a realizar, em média, 1,5 viagens
por dia; e em famílias com renda superior a 12 salários mínimos
passa a 2,0 viagens por dia, chegando a 2,5 viagens por dia em
famílias com renda superior a 20 salários mínimos].
“Entre os motivos pelos quais os mais pobres viajam a pé prevale-
cem a falta de dinheiro para pagar as tarifas e a não disponibilidade
de serviço onde moram (incluindo a baixa freqüência)”. [Segundo
pesquisa apresentada pelo trabalho, para faixas de renda de até
três salários mínimos, a falta de dinheiro é motivo para opção de
deslocamento a pé para 40 a 60% das pessoas, e a não-disponibi-
lidade é motivo para 30 a 50% das pessoas entrevistadas].

A partir dessa abordagem mais social que ainda se relaciona a
outros temas - como moradia: “...o transporte pode influenciar as
decisões de moradia dos mais pobres.” - o estudo sugere nove ele-
mentos para formulação de políticas públicas: o vale-transporte;
tarifas, gratuidades e subsídios; regulação e gestão; participação
dos usuários; segmentos sociais vulneráveis; prioridade para o
transporte coletivo e o não-motorizado; fontes alternativas de
financiamento; integração de políticas; e informação.

Não se pretende aqui aprofundar o debate sobre os temas desen-
volvidos por esses trabalhos, mas utilizá-los como orientadores de
questões em debate pelo setor e identificar sua interface com a
prestação dos serviços. Dentre todas as questões já levantadas
sob diversas abordagens, destaca-se um pequeno grupo que
entendemos como principais a serem resolvidos no âmbito da pres-
tação de serviços e que são determinantes na configuração de um
novo cenário de gestão de serviços relativos à mobilidade urbana.

PERSPECTIVAS DE UM NOVO PARADIGMA

A forma escolhida para apresentar este novo cenário de prestação
de serviços de transporte procurou fugir um pouco da recorrente
divisão em temas principais, pois os temas estão extremamente
interligados. Falar de financiamento é falar de inclusão social e de
melhoria de qualidade do transporte que, por sua vez, exige
modernização das relações institucionais. E, em última instância,
todos os temas se relacionam com mobilidade, circulação, cidade
e meio ambiente.
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A formulação dessas perspectivas em frases afirmativas pressupõe
a possibilidade de que esse futuro seja atingido superando-se os
obstáculos que vêm se impondo ao setor.
- A maior proximidade entre planejadores e gestores urbanos e

planejadores e gestores de transporte e trânsito é uma tendência
que aponta para uma gestão de mobilidade urbana trans-setorial.

- O foco nas necessidades e desejos das pessoas contribuirá para
a consolidação da prioridade ao transporte coletivo e para o cres-
cimento da importância política dos transportes não-motorizados
e para que, finalmente, se realize um debate produtivo do uso do
automóvel.

- O passo seguinte será aprofundar a gestão urbana com foco na
distribuição territorial das atividades urbanas e sua relação com
a necessidade de deslocamento. Idéias antigas poderão ser final-
mente postas em prática, propiciadas pelas mudanças de infor-
mação e tecnologias: radical escalonamento de horários de tra-
balho; maior aproveitamento da capacidade de transporte ociosa
nos contra-picos, estimulando empregos em locais de moradia e
moradia em locais de emprego; desenvolvimento e implantação
de projetos de transporte casados com mudanças na legislação
de uso e ocupação do solo, se possível, com apropriação públi-
ca da valorização da propriedade privada propiciada pelos inves-
timentos públicos.

- O crescimento da segurança das pessoas como prioridade em
relação à fluidez já vem ocorrendo e deve continuar, sem contu-
do significar aumento de tempos de viagem em transporte públi-
co.

- O espaço destinado ao automóvel no sistema viário deverá ser
prioritariamente para deslocamentos de longa distância e - prin-
cipalmente - deverá ser gradativamente reduzida a necessidade
de estacionamento de automóveis nas ruas.

- A política de estacionamentos deverá ser incorporada como polí-
tica pública para além da gestão de sistema dos estacionamen-
tos rotativos/faixa azul atuais, com a construção de estaciona-
mentos públicos em áreas de grande demanda e a integração
com meios de transporte coletivo, principalmente na microaces-
sibilidade às áreas centrais.

- Outra mudança será a maior exigência de vagas em empreendi-
mentos de impacto.

- A circulação a pé ganhará importância significativamente maior o
que propiciará, principalmente, uma real humanização dos espa-
ços públicos e sistema viário.

- Andar para ir trabalhar, estudar, fazer compras ou simplesmente
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andar para aproveitar a cidade serão valores urbanos cultivados
como hábitos.

- A necessária e premente solução dos problemas de segurança
nos espaços públicos garantirá mais pessoas andando o que, por
sua vez, trará mais segurança a estes espaços.

- Bicicletas conquistarão espaço como meio de transporte e meio
de lazer e o crescente número de motocicletas em circulação
apontará para uma nova agenda que contemple, além da segu-
rança no deslocamento em duas rodas, os problemas de circula-
ção, estacionamento e condução destes veículos de menor porte
no conflito com automóveis e veículos pesados.

- A necessária prioridade ao transporte coletivo no sistema viário
das cidades trará, com certeza, uma redução do espaço disponí-
vel ao automóvel privado, com conseqüente desestímulo ou
mesmo restrição ao uso desse modo, com conseqüências positi-
vas para o ar das cidades.

- De outro lado, o avanço das pesquisas tecnológicas e a disponi-
bilidade de fontes de energia limpas trarão a possibilidade de
redução da emissão de poluentes pelos ônibus.

- Inclusão social: este é o conceito principal a ser tratado. O direi-
to à cidade passa por um direito ao transporte público, ainda
negado a inúmeras parcelas da população.

- A inclusão econômica passa primeiramente por ações para mini-
mizar os custos do transporte coletivo urbano: diminuição dos
efeitos dos congestionamentos no transporte público, desonera-
ção tributária, entre tantas ações possíveis.

- A universalização do acesso aos serviços de transporte urbano
passa também pela inclusão no transporte de pessoas com
necessidades especiais e dificuldade de locomoção, com
mudanças físicas e tecnológicas ainda recém-iniciadas, que a
sociedade mobilizada certamente tenderá a apressar.

- A grande mudança deverá ser na cobrança diferenciada de tarifa
para setores economicamente desfavorecidos.

- Deverá ser consolidada uma visão hegemônica da necessidade
de financiamento operacional que vem sendo construída.

- Em sintonia com o modelo de outros países, a política de trans-
porte passará a incorporar o financiamento da infra-estrutura e
da operação através de diversas fontes de recursos (nas três
esferas de governo).

- Um dos principais objetivos será o financiamento operacional
com vistas ao barateamento das tarifas e ampliação do acesso
ao transporte.
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- Será criado um novo modelo de financiamento para o setor que
possibilite tanto investimentos em infra-estrutura, como tam-
bém, subsidie parte da operação. O modelo deverá ampliar a
contribuição do setor produtivo e, ao mesmo tempo, desonerar
os segmentos mais pobres da população, além de vincular
parte do imposto relativo à propriedade de veículos em investi-
mentos no setor, como forma de reduzir as externalidades cau-
sadas pelos congestionamentos, na sua maior parte produzido
por esses mesmos veículos.

- A melhoria da qualidade do transporte coletivo urbano repre-
senta o grande objetivo de qualquer ação de gestão sobre a
mobilidade. Se os governos municipais já colocam o transporte
coletivo como uma grande prioridade entre as políticas públicas
municipais, isso se deve à pressão social pela qualidade.

- A equação principal a ser resolvida é a real prioridade de circu-
lação para o transporte coletivo no sistema viário principal.

- Outros problemas que estão em crescimento, como acidentes e
assaltos envolvendo passageiros do transporte coletivo, deve-
rão ocupar as ações de operação do transporte para garantir
sua qualidade.

- Uma mudança relevante é a priorização dos tempos de deslo-
camentos como característica principal do serviço de transpor-
te coletivo.

- Como o modelo institucional vigente para prestação do trans-
porte coletivo é o da terceirização, a melhor prestação desse
serviço depende de uma adequada relação entre poder público
e empresa operadora e de uma mudança da postura desses
agentes. Na nova relação entre poder público e empresa opera-
dora, deverá ser repensada e melhor explicitada a distribuição
de responsabilidades e riscos entre os agentes.

- A exigência da licitação como forma de legitimação e regulari-
zação não é apenas formalidade legal, mas sim um passo
importante, quando se define a relação entre interesse público
e interesse privado.

- Deve-se buscar um novo modelo de remuneração diferente dos
dois modelos principais utilizados nos sistemas de transporte
brasileiros (modelo por tarifa e modelo por câmara de compen-
sação), que contemple a adequada remuneração das conces-
sionárias com o estímulo à captação de demanda.

- Haverá novas formas de controle do poder público sobre a ope-
ração. A relação atual, pautada principalmente na fiscalização,
deve evoluir para um controle de resultados e efetividade da
operação.
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- As multas e penalidades devem estar pautadas em desempe-
nho, por exemplo, através do alcance de metas em pesquisas de
opinião e avaliação de atributos de qualidade e produtividade.

- Flexibilização na prestação dos serviços aponta para um con-
trole da qualidade e adequabilidade dos serviços prestados,
onde a opinião dos usuários passa a ter destaque.

- Também o aumento do controle social é hoje um imperativo
para os órgão gestores que desejam trabalhar com mais trans-
parência, por meio da criação de mecanismos legais e adminis-
trativos que permitam a participação dos diversos agentes
envolvidos com a questão do transporte e do trânsito.

- Além das pesquisas de opinião junto à população, entrevistan-
do usuários e não-usuários, são exemplos de novos instrumen-
tos a serem utilizados: conselhos e comissões de usuários, elei-
tos pela comunidade; e os conselhos fiscais, com participação
de envolvidos, direta e indiretamente, com os serviços.

- Dentro desse cenário, a modernização gerencial das empresas
operadoras, com estímulo à eficiência, adquire importância
nova.

- O conhecimento das diferentes necessidades dos diversos gru-
pos sociais através de consultas e pesquisas sistemáticas e a
diversificação dos serviços para atendimento aos diversos seg-
mentos, a correta adaptação da tecnologia veicular ao serviço
prestado e a comunicação e informação com/para o usuário são
exemplos que necessariamente serão postos em prática.

Por fim...

O serviço de transporte coletivo urbano 
receberá um financiamento contínuo e estável, 

o que propiciará um planejamento consistente do
transporte de massa, a complementação dos 

nossos metrôs e a inclusão de 
parcelas sociais desfavorecidas.

A mobilidade será tratada de forma a 
integrar os diversos meios de transporte e 

manter os espaços públicos requalificados e 
seguros será um valor das 

sociedades urbanas brasileiras.

Será que viveremos nesta tal cidade-paradigma?

Depende de nós!
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MARKETING DEVE SER ENTENDIDO COMO ESTRATÉGIA

Infelizmente, marketing é confundido com apenas algumas de
suas ferramentas e torna-se, em geral, sinônimo de publicidade,
propaganda, design ou vendas. Isso não ocorre apenas no Brasil,
mas aqui o fenômeno de redução das funções de marketing é
especialmente agudo e impede a utilização plena de seu potencial
orientador de todas as atividades da empresa.

O pensamento mercadológico deve atuar junto às decisões estra-
tégicas da empresa em suas interfaces com todos os seus merca-
dos, procurando preencher as expectativas desde seus acionistas
a seus fornecedores, financiadores, regulamentadores, quadro de
funcionários e principalmente seus consumidores. Trata-se do
reconhecimento de que suas atividades produzem resultados em
meio a motivações humanas alimentadas por percepções objeti-
vas e subjetivas da utilidade maior ou menor de seus produtos
frente a alternativas ou concorrentes.

O PODER DO CONSUMIDOR

O poder do consumidor dos produtos ou serviços de uma empre-
sa não pode ser subestimado. Mesmo em mercados aparente-
mente monopolistas mais cedo ou mais tarde o efeito desastroso
de sua insatisfação se fará sentir.

Não se trata apenas de agir estrategicamente em relação aos
usuários do serviço, mas também em relação aos não-usuários
mesmo aqueles que não estão incluídos no mercado pretendido
pela empresa. Um exemplo contundente disso é o da indústria de
tabaco. Mais do que satisfeitos, seus consumidores atuais estão
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viciados. Não existe um exemplo mais forte de vinculação do que
a dependência. No entanto, a ameaça vem dos não fumantes com
sua consciência dos malefícios do fumo e sua cada vez mais forte
determinação de impedir mesmo a oferta dos produtos.

AS CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE PÚBLICO

Das características clássicas de prestação de serviço podemos des-
tacar:
- A importância do comportamento dos empregados em contato

com o público, usuário ou não, resultando na maior ênfase
sobre todos os aspectos da gestão de recursos humanos desde
seu recrutamento, treinamento, motivação e controle bem como
de sua apresentação e a de seus postos de trabalho.

- A dependência da qualidade do serviço prestado do comporta-
mento do próprio usuário que executa tarefas colaborativas
como parte do produto final. Por exemplo, precisamos que ele
decida corretamente sobre itinerários, horário e tipos de bilhe-
tes além de embarcar e desembarcar eficientemente e utilizar o
interior dos veículos de forma eficiente e com mínimo desgaste.
Ora, as pessoas se comportam em função de culturas genéricas,
mas também em função de suas opiniões e atitudes específicas
àquele local e grupo em que se encontram. O status que percebem
possuir em determinado tipo de transporte modifica suas predispo-
sições a agirem construtiva ou destrutivamente em relação ao que
se espera para uma prestação de serviço de qualidade.

- A impossibilidade de manutenção de estoques reguladores pro-
duzidos em uma hora para serem consumidos em outra. A
exemplo de hotéis, em que cama não dormida hoje é cama per-
dida, lugar ofertado e não consumido é custo perdido nos trans-
portes. Adiciona-se, no caso dos transportes, a complexidade
de que a redução da oferta fora dos picos abaixo de certos limi-
tes torna o serviço desinteressante e mal visto predispondo a
decisões de consumo a favor de alternativas concorrentes.

Junte-se a isso características específicas ao transporte público, como:
- Total dependência da qualidade e eficiência final em decisões,

ações e investimentos públicos. Esta, talvez a mais importante,
característica do serviço determina sua completa inserção na
esfera de marketing político da sociedade. É preciso “vontade
política” na alocação de recursos e na defesa de seus interes-
ses. Essa vontade política é o reflexo da opinião pública em
geral, usuários e não-usuários, e sua percepção pelos agentes
políticos da administração.

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 25 - 2003 - 3º trimestre

124



- Características de universalidade e modicidade inerentes aos servi-
ços públicos. Diferentemente de seu mais forte concorrente, o veí-
culo individual de propriedade privada, o transporte público não
pode excluir consumidores por sua política de preços, itinerários ou
horários mesmo que essa decisão pudesse lhe assegurar mais
competitividade. Sofre a conseqüência da crise mundial das “coi-
sas ou serviços públicos” como saúde e educação quando se
defronta com a qualidade ofertada aos que podem pagar o preço
de serviços privados. Sofre o risco de ser identificado sempre
com a parcela mais frágil politicamente dos que ainda não pos-
suem condições de consumir o ótimo.

MARKETING DE SERVIÇOS É MARKETING DE RELACIONAMENTO

Nos últimos anos vimos crescer as técnicas de utilização dos bancos
de dados de informações sobre os consumidores como instrumento
estratégico de marketing. Podemos citar exemplos como o dos servi-
ços bancários e do transporte aéreo em que não só os serviços são
modificados sob medida para cada segmento de mercado como as
informações sobre esses serviços e suas imagens são trabalhadas
dinamicamente para obter resultados como a fidelização, segmenta-
ção e valorização dos serviços ofertados.

Em que pesem as reais ou aparentes dificuldades do transporte
público pelo baixo valor individual de cada transação, já é mais do
que hora de, através de novas técnicas como as do cartão inteli-
gente, por exemplo, as empresas de transporte público adminis-
trarem de forma mais agressiva seu maior capital, o volume total
de seus usuários e sua representatividade econômica e política.

A RATP, autoridade operadora da maior parte do transporte públi-
co parisiense, há alguns anos realizou pesquisa de comparação
de marcas e constatou que sua marca era a mais forte na região,
superando marcas mundiais de produtos de consumo. Mais do
que isso descobriu que essa marca possuía maior credibilidade
perante o público do que até mesmo as autoridades governamen-
tais. Isso é um exemplo perfeito do que se chama “poder”, e a
RATP passou a administrar esse patrimônio objetivamente.

Estratégia requer informação

O primeiro passo para a ação mercadológica científica é possuir
informações adequadas não apenas de seus resultados, mas
sobre seu público alvo e suas motivações. Não apenas sobre o
passado, mas também informações prospectivas sobre alternati-
vas e suas conseqüências.
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É preciso saber como decidem os agentes que influem sobre seus
resultados e o que os motiva. É preciso, para cada organização,
mais do que conhecer seus próprios problemas, entender suas
forças e suas histórias de sucesso. É preciso se perguntar, utili-
zando cada um sua própria comunidade interna, quando fomos
felizes? Quando fomos bem-sucedidos? Por que? E depois,
reconstruir o sucesso baseado em suas forças sem se preocupar
demais e se imobilizar com as fraquezas.

Análise de mercado: variáveis incontroláveis

Diferente da estratégia e das decisões, os dados de análise de mer-
cado caem, de forma geral, na categoria das variáveis incontroláveis.
Expressam, por assim dizer, a meteorologia do ambiente no qual a
empresa deve sobreviver. Devem também representar a relação que
as diversas variáveis têm entre si. Um bom exemplo desta categoria
valiosa de dados são as pesquisas OD (Origem-Destino), outro são as
pesquisas qualitativas dos valores relativos que os passageiros atri-
buem às diferentes variáveis com que julgam o transporte e outro
ainda são as próprias regras e regulamentos que estabelecem o com-
portamento das autoridades e dos concessionários.

Decisões: variáveis controláveis

O grupo de variáveis controláveis é o mais exercitado por todos
nós e compreende o amplo campo da tecnologia do transporte e
de como se apresenta perante seu público, a que preço (dentro
dos limites anteriores de regulamentação), como é operado bem
como o plano de comunicação e imagem.

Resultados

Esse sem dúvida é o item campeão de dados coletados e analisa-
dos nas empresas. Principalmente quando se tratam de informa-
ções financeiras e a elas relacionadas. Também já existe interes-
se desenvolvido em dados de participação no mercado (market
share) e alguns indicadores de qualidade.

Algum avanço também já foi conseguido nas pesquisas de opi-
nião sobre os serviços embora pouco explicativos das causas
reais, e não as declaradas, dos resultados.

Uma categoria muito pouco conhecida é a dos não-usuários que
parecem filhos ingratos que após passar pela última vez em uma
catraca se perdem na escuridão dos inimigos irrecuperáveis. Aliás,
essa mítica transição em ambos os sentidos, do e para o transporte
público, tende a ser vista como inevitável ou misteriosa.
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Fidelização e segmentação

Embora políticas que visem a fidelização e as decisões de seg-
mentação sejam assuntos diferentes, resolvi abordá-los em con-
junto por motivos que se tornarão claros.

Durante muito tempo o transporte público teve seu público fiel
pela quase inexistência de alternativa viável. As empresas indivi-
dualmente, por sua vez, operavam praticamente com exclusivida-
de territorial e, portanto, os passageiros que estavam em determi-
nado local eram automaticamente clientes cativos.

Por outro lado, a ausência de segmentação do mercado oferecen-
do os mesmo serviços a todos, somada à necessidade política de
modicidade e universalidade e finalmente pressionada pela políti-
ca de não subsidiar a tarifa conduziu a relação do transporte
público com seus clientes a um quadro de tensões desastrosas.

Tínhamos uma fidelidade forçada e ressentida (e ainda temos)
pronta para “pular a cerca” no primeiro aceno sedutor. Ora os
mecanismos do mercado são competentes exatamente em identi-
ficar e explorar esse tipo de situação, e foi o que aconteceu e
ainda acontece.

É claro que uma nova política de subsídio oculto, como o realiza-
do com êxito pela indústria automobilística, permitiria tarifas redu-
zidas que novamente conseguiriam “forçar” a permanência dos
usuários. Mas se isso não for imediatamente seguido de uma ade-
quação do produto às aspirações de seus consumidores, estare-
mos assistindo a uma trégua a espera de novos motivos e solu-
ções para a infidelidade.

Quando comparamos o transporte público com seus rivais e
mesmo com setores de serviço, como os transportes aéreos e
serviços bancários, percebemos as enormes diferenças prejudi-
ciais a nós.

Há muito que os transportes aéreos recompensam seus usuários
fiéis com todo tipo de vantagens tangíveis e intangíveis. A cada
semana os bancos identificam e promovem serviços e campanhas
especiais para captar novos usuários para si e garantir a perma-
nência dos existentes.

Enquanto isso, quase nada de novo acontece nos transportes
públicos o que além de não acompanhar concretamente as
mudanças de expectativas e seus diferentes segmentos também
passa a mensagem de que não se importam com seus usuários
que apenas cumprem sua obrigação pelo pagamento das tarifas.
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“BELEZA NÃO PÕE MESA” - 
COMUNICAÇÃO REQUER CONTEÚDO

Após tudo isso, e apenas após, é que realmente se pode tratar da
comunicação produtiva da empresa com seus clientes (usuários,
não-usuários, funcionários, fornecedores, financiadores, acionis-
tas, reguladores, imprensa...).

Àqueles que atribuem à comunicação a mágica capacidade de
fazer gato passar por lebre estão reservadas as maiores decep-
ções e o maior desperdício de recursos. Junto a esses estarão os
que não têm uma visão clara do que querem comunicar e estabe-
lecem apenas que alguma coisa “boa” precisa ser dita sobre eles.

Imagem

A imagem de um serviço é passada ou comunicada por inúmeros
canais sobre os quais temos maior ou menor controle.

Em primeiro lugar, nossos usuários a percebem diretamente
durante sua experiência com a realidade e suas representações. É
impossível passar uma imagem positiva de um serviço insatisfató-
rio, é preciso primeiro corrigi-lo.

O que se pode, e se deve fazer, é assinalar as melhorias realiza-
das e as qualidades não percebidas. Por isso não se devem per-
der todas as oportunidades em informar exaustivamente seus
aspectos objetivos de uma forma clara e agradável. Horários, iti-
nerários, tarifas, serviços especiais, identidade de funcionários e
outros não são apenas “informações” mas também comunicação
de imagem da forma mais eficaz, pois não identificadas com pro-
moção ou propaganda, parecem ser “de grátis”.

Campanhas de boas maneiras, respeito aos que têm gratuidade,
achados e perdidos e outros transmitem o custo social com que
são operados os transportes públicos com mais credibilidade do
que quando promovidos por campanhas institucionais.

As notícias da imprensa influem sobre usuários e não-usuários e
são muitas vezes responsáveis pela pior opinião dos não-usuários
do que dos usuários reforçando preconceitos que são dificilmen-
te desfeitos. No entanto, há vida inteligente e afetiva dentro dos
transportes públicos mas esses aspectos humanos não são difun-
didos.

Mais exótico ao setor ainda são as oportunidades e resultados
com o uso de merchandising em novelas e seriados (vide Carga
pesada) ou as campanhas publicitárias combinadas, mesmo utili-
zando sua própria mídia, que só é vista como fonte de receita adi-
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cional. Mas poderia ser trocada por “combinados” com produtos
simpáticos em vez dos anúncios contra o transporte público que
vemos no metrô e ônibus.

Finalmente, a apresentação de seus veículos, instalações e fun-
cionários e, mais importante, seu comportamento nas vias pas-
sam imagens claras a todos e proporcionam hoje as oportunida-
des de notícias positivas, com toda sua carga de credibilidade.

Imagem setorial é a soma da imagem de cada um -
“Estamos falando a mesma língua?”

Sem desmerecer evidentes avanços na qualidade de campanhas
institucionais de setores do transporte público, pergunto: Já viram
uma campanha a favor da imagem dos automóveis? Precisa? Até
que ponto as campanhas institucionais não são a confissão de
nossa má imagem?

Cada família de produtos possui a imagem resultante das campa-
nhas individuais e cuidados mercadológicos de cada um procu-
rando promover e melhorar o seu. E as declarações que fazemos
durante situações críticas como greves ou aumentos tarifários
ajudam ou prejudicam o setor em sua relação com a população?

Imagem institucional é lida em cada comunicação - 
“Somos coerentes ou ornitorrincos?”

O que é vital é termos uma política adequada definida para nos-
sas mensagens. Insistirei aqui em um ponto que venho divulgan-
do. A característica inegavelmente popular do transporte público
não significa uma limitação em si. Mas tem sido aceita como um
fardo difícil de ser carregado sem que isso seja necessário.

Se observarmos os exemplos da cerveja, refrigerantes e fast food
veremos que sua comunicação aceita e capitaliza as suas carac-
terísticas de universalidade. Não vemos sua publicidade compe-
tindo com bebidas finas ou restaurantes e sim afirmando sempre
sem restrição sua aliança com aspectos positivos, festivos e
cômicos de atividades coletivas.

Juventude, esporte, família, amigos e lazer coletivo são sempre
incrementados em companhia da cerveja, refrigerantes e fast
food. Aliás, até mesmo se consideram como proprietários exclusi-
vos dessas situações felizes. Lembram-se do anúncio de cerveja
da copa em que o anfitrião tenta servir whisky 12 anos e é troca-
do pelo boteco da esquina? Pois é, parece que ainda é preciso
muito progresso e coragem para que possamos fazer algo seme-
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lhante. Mas para isso também, como foi apontado acima, é preciso
estar atento a essas necessidades prazerosas e atendê-las com
nosso produto através de serviços segmentados, especializados e
claramente identificados e divulgados.

Vamos começar?

Nesse 14 de julho, nessa Bastilha virtual em que nos vejo, penso,
nada temos a perder senão....nosso derrotismo.
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Se esta rua, se esta rua fosse minha.
Eu mandava, eu mandava ladrilhar. (...)

Provavelmente, essa cantiga não seja estranha aos ouvidos da gran-
de maioria das pessoas, pois faz parte do cancioneiro de nosso país
há muitas gerações.

Aprendemos a ouvir e a cantar se esta rua fosse minha como se não
fosse... Como se não tivéssemos nada a ver com esta rua (ou aquela
rua ou qualquer outra rua). Mas, teria sido a história diferente se
aprendêssemos a ouvir e a cantar tal cantiga embalados por outro sig-
nificado? E se a ouvíssemos e a cantássemos movidos por uma
atmosfera afirmativa e presente: esta rua, esta rua que é minha? Sería-
mos pessoas mais comprometidas? Compreenderíamos a responsa-
bilidade que nos cabe por tudo aquilo que nos pertence?

É mais do que chegada a hora de educar as crianças e os jovens bra-
sileiros para que cantem - em coro - esta rua que é minha; esta rua que
é nossa! Assim, terão a possibilidade de construir uma identidade pes-
soal com a sua cidade. Poderão perceber-se parte integrante, depen-
dente e agente desse espaço que é público, ou seja, destinado a todos.

Mas, será o espaço público verdadeiramente destinado a todos?

Até o final do século XIX, o Brasil cresceu de forma nitidamente desor-
denada, ao bel-prazer dos colonizadores. A colônia jamais foi imagi-
nada como espaço social, mas como uma grande empresa comercial,
cuja função era fornecer produtos, principalmente ao mercado euro-
peu. Assim, os espaços geográficos brasileiros estruturaram-se sob
os moldes das necessidades e dos interesses de exploração e domi-
nação. Concebido nos padrões da produção do espaço para alguns e
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não para todos, o Brasil transformou-se em uma estrutura social e
espacial excludente, na qual o acesso aos lugares é definido pelo
poder aquisitivo das pessoas.

As cidades são um reflexo desse fenômeno, conhecido como segre-
gação espacial. Aqueles que dispõem de maiores recursos financeiros
habitam regiões nobres da cidade: bairros centrais e suntuosos, con-
domínios fechados com sistema de vigilância e áreas de lazer.
Enquanto isso, pessoas com menor poder aquisitivo obrigam-se a
viver em loteamentos periféricos - distantes e com pouco valor imobi-
liário - sofrendo, muitas vezes, a ausência de infra-estrutura básica:
saneamento, energia elétrica, ruas pavimentadas, sistema de trans-
porte. É esse fenômeno que afasta as pessoas para as periferias urba-
nas, gerando a lógica da desorganização.

A prática do urbanismo, iniciada no final do século XIX, teve por objeti-
vo planejar as cidades, organizando-as em zonas residenciais, comer-
ciais, áreas industriais e de lazer. As cidades planejadas representam o
esforço dos urbanistas para dar ao espaço uma estrutura funcional e
coerente. Entretanto, nos dias atuais, nem mesmo as cidades planeja-
das conseguem escapar dos problemas inerentes aos centros urbanos.
Isto porque seus idealizadores não contavam com a significativa redis-
tribuição geográfica da população conseqüente do êxodo rural.

Se, há algumas décadas, as classes menos privilegiadas concentra-
vam-se no campo e em pequenas cidades, atualmente, concentram-
se nas cidades de médio e grande porte. Por isso, a cada dia, acen-
tuam-se ainda mais os problemas urbanos e os contrastes sociais.

A urbanização brasileira teve início nos anos 30. Mas foi na década de
50, com o incremento da industrialização, que o país passou de rural a
urbano. Nessa década, 36% das pessoas moravam em espaços urba-
nos. Na atualidade, cerca de 80% dos brasileiros vivem nas cidades.

O crescimento urbano das cidades brasileiras ocorreu de forma acelerada.
O inchaço das cidades gerou problemas sociais, econômicos, culturais e,
especialmente, de locomoção. Atualmente, milhões de veículos circulam
por todos os lados, em todas as horas do dia e da noite. As grandes mon-
tadoras lançam novos modelos, cada vez mais modernos (e mais caros).

Assim como a segregação espacial, a segregação veicular também é
uma realidade nas cidades do Brasil. As classes favorecidas financei-
ramente podem enfrentar os desafios de locomover-se com maior
conforto e segurança, usufruindo de automóveis equipados com ar-
condicionado, airbag, travas elétricas...

Por outro lado, encontra-se uma parcela significativa da população,
com pequeno poder aquisitivo, que precisa defrontar-se com enormes
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filas para utilizar transportes coletivos, geralmente lotados e desprovi-
dos de qualquer equipamento de segurança. Os usuários cativos do
transporte público são prejudicados e os usuários potenciais, deses-
timulados. Aqueles que podem transferem-se para o veículo particu-
lar, aumentando, ainda mais, os congestionamentos.

O transporte coletivo que, na realidade, deveria ser um meio de loco-
moção a serviço de todas as pessoas, com qualidade, conforto e
segurança, torna-se mais um indicador das desigualdades sociais. E
as desigualdades não são encontradas apenas no plano socioeconô-
mico. Nossas cidades ainda não foram pensadas para atender porta-
dores de necessidades especiais, portadores de deficiências, idosos,
gestantes, mães que levam seus filhos em um carrinho de bebê. Afinal,
o ato de ir e vir está intimamente relacionado à acessibilidade ao espa-
ço público e aos transportes, consagrando-se como direito social.

Assim sendo, é possível perceber que o espaço público, que deveria
ser de todos, é excludente e segregativo. Por conta disso, não pode
ser considerado como um ambiente acessível que propicia às pes-
soas possibilidades de se relacionarem com ele e de poderem usufruí-
lo em toda sua plenitude. Como teria sido bom se tivéssemos apren-
dido a ouvir e a cantar: se esta rua, se esta rua fosse feita para mim,
fosse feita para nós...

Se cantássemos esta rua que é nossa ou se esta rua fosse feita para
nós, certamente teríamos uma noção mais clara do extraordinário sig-
nificado de algumas palavras que fazem parte do repertório brasileiro,
especialmente, na última década. Saberíamos quanta responsabilida-
de nos é atribuída ao pronunciarmos palavras como: cidadania,
inclusão, ética, pluralidade. Palavras muito importantes quando o
assunto é educação; quando o assunto é mobilidade. E para aplicar-
mos tais palavras em nossas vidas, torna-se fundamental refletir sobre
o verdadeiro sentido que cada uma delas traz.

De acordo com Maria Elaine Kohlsdorf1 “cidadania está para cidade
assim como urbanidade está para urbano: possuem radicais comuns
que, no encontro de seus significados, nos proporcionam os concei-
tos de dignidade e de civilidade”.

A palavra cidadania tem origem na existência das cidades. Logo,
todas as pessoas que vivem em uma cidade deveriam ser, de fato,
cidadãs: comprometidas com sua tarefa de entender e de agir sobre
o espaço público, compartilhando-o a partir de um conjunto mínimo
de normas de relações interpessoais.
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1. A apreensão da forma da cidade. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1996. (p.15).

Entretanto, as pessoas só podem exercer a cidadania quando têm
acesso a informações e possibilidades de construir seu conhecimen-
to. Madalena Freire2 afirma que “os atos de conhecer são momentos
muito vivos. Como comer, como dormir. E buscar o conhecer é prati-
car a vida, exercê-la, perpassando os sentidos, os pensamentos, os
afetos”. A cidade, compreendida como um lugar no qual se pode pra-
ticar a vida, é o ponto de partida para a reflexão e a análise de ques-
tões relacionadas à mobilidade.

Sobre as mesmas vias, rodovias, ruas, estradas, encontram-se pes-
soas, conduzidas ou não, locomovendo-se incessantemente na
busca de seus objetivos: ir ao trabalho, levar mercadorias, passear,
voltar para casa. Apesar de objetivos particulares, no espaço público
a ideologia do individualismo deve ser rompida e relações sociais
estabelecidas. Ser cidadão implica, necessariamente, pensar na cole-
tividade e agir pela coletividade.

A palavra inclusão tem sido amplamente propagada nos últimos
anos, sobretudo pelos órgãos e instituições educacionais. A chamada
educação inclusiva tem por objetivo fazer com que escolas públicas e
privadas atendam crianças e jovens portadores de necessidades
especiais e portadores de deficiências no sistema oficial de ensino,
integrando-os aos demais alunos.

Mas, assim como o ambiente público, o ambiente escolar ainda é
totalmente despreparado para atender a esses alunos. A adoção de
novos padrões quanto à concepção do espaço físico da escola é pri-
mordial para que ocorra integração (entre alunos e espaço e alunos
entre si) e para que todos possam se locomover, ampliando o concei-
to de acessibilidade. Do contrário, a segregação será, mais uma vez,
materializada e o direito à inclusão negado. Nesse sentido, a escola
inclusiva, vista como espaço de educação para todos, é um desafio
para os responsáveis pela produção de ambientes.

Segundo Guillermo Cabezas3, especialista em acessibilidade, “cons-
truir é fabricar ou criar espaços ordenados, internos ou externos de
acordo com o projeto já concebido que as pessoas possam usufruir
apesar de quais sejam as deficiências que possam ter. É, em resumo,
materializar uma concepção arquitetônica acessível a todos, já que a
arquitetura para todos não é nada mais nada menos do que criar bens
acolhedores e acessíveis”.
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Portanto, a escola só poderá ser inclusiva se pensar, primeiramente,
em seus alunos como usuários que possuem necessidades, aspira-
ções e possibilidades. A correta identificação desta realidade permiti-
rá a adoção de medidas concretas voltadas à inclusão de todos.

O estudo da ética originou-se na Antigüidade, a partir da argumenta-
ção de pensadores clássicos como Sócrates, Platão e Aristóteles.
Embora apresentassem algumas diferenças de abordagem, quase
que a totalidade dos pensadores considerava a ética como parte da
filosofia que estudava a moral (o bem e o mal). Nesta época, a ética
era algo munido de validade universal e seu fundamento baseava-se
em fontes externas às pessoas: ora em Deus, ora no Estado, ora na
sociedade. O comportamento eticamente bom era aquele que se pro-
cessava segundo as leis (religiosas, sociais...), independente de seu
resultado. Leis que passavam a ser a vontade de todos, uma vez que
ancoravam-se em critérios supremos de moralidade.

Entretanto, há muito que a ética deixou de preocupar-se com a ques-
tão moral e voltou-se para a ação humana perante o seu semelhante.
As sociedades, ao longo do tempo, estabeleceram seus próprios
parâmetros de moralidade nos mais diversos âmbitos. É possível dizer
que o lema máximo da ética é o bem comum. Por isso, educar crian-
ças, jovens e adultos para refletir sobre suas atitudes, a fim de que
apreendam valores éticos para agir eticamente com todas as pessoas
e com o espaço onde vivem deve fazer parte de qualquer conjunto de
ações que tenha a mobilidade como foco de discussão.

Sônia Moreira França4 reforça tal idéia quando diz que é necessário
“produzir uma crítica do que se é hoje, do que fazer para aplicar à pró-
pria vida um trabalho de aprender a viver, a fim de deixar atrás de si
uma reputação. Uma ética que permita ao indivíduo manejar, por
recurso próprio, um número de operações sobre seu corpo, sua alma,
pensamentos e condutas, de tal modo que possa transformar a si
mesmo e ao mundo que o cerca”.

Porém, para sermos capazes de transformarmos o mundo que nos cerca,
torna-se imprescindível compreendermos as diferenças e as peculiarida-
des inseridas nesse mundo. Torna-se imprescindível acrescentarmos a
nosso vocabulário (e a nossos sentimentos) a palavra pluralidade.

Pluralidade é uma palavra-chave, sobretudo quando vivemos em um
país com dimensões continentais. Podemos afirmar que vivemos em
dois Brasis, distintos no espaço e no tempo. O Brasil moderno, urbano:
do trânsito congestionado, dos transportes coletivos lotados, dos
pedestres ligeiros, dos ciclistas sem ciclovias (ou com pouquíssimas

135

Educação e mobilidade: rumo a um novo caminho

4. Citada na página 145, por Júlio Groppa Aquino, no livro Indisciplina na escola: alternativas teóri-
cas e práticas. São Paulo: Summus, 1996.

delas), dos motoqueiros apressados, ziguezagueando por entre os auto-
móveis conduzidos por motoristas estressados... O Brasil urbano do
contraste entre o ter muito e o ter pouco (ou quase nada); entre os bair-
ros elegantes e as favelas miseráveis; entre os mocinhos e os bandidos.

Mas, somos, também, o Brasil que vive em um tempo bem distante
dos avanços tecnológicos e da realidade urbana. O Brasil que anda no
lombo de animais, que ainda utiliza a légua para medir distâncias e que
parece esquecido e excluído das ações dos governantes por não pos-
suir congestionamentos, ruas asfaltadas ou pavimentadas, acesso ao
conhecimento e à informação. O Brasil que parece não ter futuro.

Apesar de tantas diferenças, pode-se encontrar algo em comum entre
esses dois Brasis: a dificuldade de locomoção, de mobilidade e, con-
seqüentemente, de acessibilidade. Se no Brasil distante locomover-se
não é tarefa fácil, no Brasil urbano e moderno também não. Frente às
deficiências dos sistemas convencionais de transporte coletivo (ôni-
bus, trens, metrôs etc.) e do estímulo indireto ao uso de transporte
individual, o Brasil distante torna-se cada vez mais esquecido e o Bra-
sil urbano cada vez mais inchado de pessoas e de veículos.

Ainda nestes dois Brasis distintos, é possível notar mais uma seme-
lhança: o despreparo de pais, de educadores, de órgãos competentes
federais, estaduais e municipais e da mídia para lidar com situações
que envolvem o tema mobilidade.

Em primeiro lugar, a idéia que, indiretamente, nos é transmitida pelos
meios de comunicação, pelos órgãos competentes e, também, por
meio de muitos referenciais bibliográficos é a de que no Brasil distan-
te não há porque falar em pedestres, motoristas, ciclistas etc. Nesse
Brasil, a mobilidade deixa de ser um atributo associado às pessoas,
como se elas não se deslocassem a pé ou não utilizassem meios de
transporte não motorizados. Além disso, o índice de acidentalidade é
reduzido, existe uma pequena frota veicular. Ao que parece, as pes-
soas desse Brasil jamais serão capazes de transformar a sua realida-
de ou, então, de viver em outra realidade distinta da sua. Por isso, a
preocupação com o tema fica limitada ao Brasil urbano. Afinal, é
nesse Brasil que o trânsito é insuportável, que motoristas e pedestres
morrem, que é preciso saber atravessar a via corretamente... Esta
visão restrita de mobilidade e de trânsito tem sido amplamente divul-
gada e, infelizmente, incorporada.

No Brasil moderno, onde especialistas afirmam a necessidade de edu-
car motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas, os recursos utiliza-
dos trazem um conceito, da mesma forma, restrito. A grande maioria
das cartilhas e dos manuais, que trazem estampado como título edu-
cação para o trânsito, desde os anos 1960 abordam os mesmos con-
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teúdos. As cores do semáforo, as regras de travessia, as regras para
pedestres e ciclistas transitarem com segurança, as placas de sinaliza-
ção estão presentes em velhos livros, impressos há anos, assim como
em CDRoms de última geração. Há, ainda, recursos que procuram se
aprofundar no assunto e trabalham com temas como direção defensi-
va (para crianças do ensino fundamental) e primeiros socorros. Muda
a roupagem dos materiais, mas os conteúdos permanecem os mes-
mos. Na verdade, a política educacional de trânsito, implementada em
nosso país, voltou-se para formar motoristas do futuro - como se todas
as pessoas fossem obrigadas a ser motoristas e como se todas as
pessoas tivessem poder aquisitivo para comprar um automóvel.

A partir dessa equivocada concepção, pais ensinam seus filhos a ado-
rarem o automóvel. Desde a mais tenra infância, a criança senta no colo
do pai para aprender a dirigir, ajuda o pai a lavar o carro. Na adolescên-
cia, tira o carro da garagem e mexe no veículo para criar intimidade com
ele. Assim, torna-se difícil aprender que dirigir é um ato de responsabi-
lidade e, sobretudo, que saber dirigir não é obrigatório por lei.

Muitas escolas, influenciadas pelos recursos pedagógicos disponíveis
no mercado (publicados sem qualquer vigilância dos órgãos compe-
tentes) acreditam fazer um trabalho educativo ao ensinarem a seus
alunos o significado das placas de sinalização, das cores do semáfo-
ro, das regras de travessia e de tantas outras regras que ditam como
não fazer isso ou aquilo no trânsito.

Os órgãos gestores de trânsito e de transporte - em âmbitos federal,
estadual e municipal - por sua vez, ainda não criaram uma política edu-
cacional séria, executando programas e projetos voltados à locomoção,
à mobilidade, à acessibilidade no espaço público. Ainda não investiram
seus recursos financeiros para criar campanhas sistemáticas, verdadei-
ramente educativas, que façam as pessoas refletirem sobre valores,
posturas e atitudes no trânsito. A maioria das campanhas veiculadas
pela mídia, patrocinada por esses órgãos, é pautada pela educação de
choque, apresentando mortes e cenas trágicas e estúpidas.

Por isso, parece que quando o assunto é educar pedestres, motoris-
tas, ciclistas e outros atores que constroem o cenário do espaço
público, vemos um Brasil parado no tempo. Os responsáveis por essa
educação não perceberam a necessidade de criar estratégias e recur-
sos educativos que façam parte da realidade temporal das pessoas.
Frente a tantos avanços tecnológicos, científicos, socioculturais não
se pode mais aceitar que as pessoas continuem cantando se essa rua,
se essa rua fosse minha... Como se nada tivesse mudado.

A fim de que tenhamos, num futuro muito próximo, uma geração pre-
parada para exercer seu direito de ir e vir precisamos: (re)avaliar e
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(re)construir conceitos relacionados a trânsito e a transporte; oportu-
nizar a participação efetiva das pessoas na construção dos espaços
públicos, verificando suas reais necessidades; consagrar a acessibili-
dade como direito social; exigir que os órgãos competentes cumpram
com suas obrigações, viabilizando campanhas, programas e projetos
sérios, pertinentes, consistentes e, sobretudo, de acordo com a reali-
dade temporal das pessoas. É essencial que a escola compreenda
que não basta, somente, transmitir regras para seus alunos. É preciso
oportunizar aprendizagens que conduzam ao universo das relações
humanas e do convívio social; que favoreçam o exercício pleno da
cidadania; que trabalhem de maneira inclusiva; que ajam eticamente;
que respeitem a pluralidade.

Yves de La Taille5 elucida a necessidade de privilegiar a formação da
cidadania quando fala que “somente resta à escola uma solução: lem-
brar e fazer lembrar em alto e bom tom, a seus alunos e à sociedade
como um todo, que sua finalidade principal é a preparação para o
exercício da cidadania. E, para ser cidadão, são necessários sólidos
conhecimentos, memória, respeito pelo espaço público, um conjunto
mínimo de normas de relações interpessoais e diálogo franco entre
olhares éticos”.

Porém, é importante deixar claro que a escola não pode ser reconhe-
cida como única responsável pela educação de crianças, jovens e
adultos. É preciso que a escola tenha a família como aliada, além de
outros segmentos da sociedade, para que possa cumprir com sua
função social.

Por este motivo, compete a todos nós - sujeitos históricos - participar
do processo de transformação da realidade, exigir os direitos con-
quistados, conhecer e respeitar as normas e as leis estabelecidas em
nossa sociedade, agir com responsabilidade e consciência, pois
devemos caminhar rumo a novos tempos, num processo de aprendi-
zagem permanente.
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A evolução da tecnologia do transporte metro-ferroviário, nos próxi-
mos 10 anos, está intimamente ligada à própria evolução da popula-
ção, da urbanização e das atividades nos centros urbanos. Qualquer
que seja essa evolução, porém, a tecnologia e a operação do trans-
porte sobre trilhos serão concebidas cada vez mais dentro de normas
rígidas de respeito ao meio ambiente, sem emissão de poluentes, com
baixo nível de ruído, redução do consumo de energia e diminuição de
custos.

A tecnologia evoluirá também com as necessidades de oferta de ser-
viços que o próprio transporte coletivo deverá assegurar nos centros
urbanos, integrando as inovações e considerando os serviços de
transporte urbano de maneira global. Estudos de especialistas da
União Internacional de Transportes Públicos - UITP indicam que tais
serviços de mobilidade deverão evoluir para pacotes de serviços que
ofereçam informações e alternativas, permitindo ao usuário, que hoje
virou cliente, fazer a sua melhor escolha.

A tecnologia já delineou suas tendências e desde já o cliente deixa de
ser cativo de um determinado modo, tornando-se dono de suas pró-
prias escolhas. Tem exigências crescentes em relação à qualidade de
serviço, mas não a qualquer preço. Por outro lado, as mudanças na
sociedade e o remanejamento das atividades econômicas das regiões
urbanas, com a concentração de atividades e descentralização de
serviços, reduzem as necessidades de deslocamentos. As empresas
de transporte oferecerão então soluções completas para os desloca-
mentos que atendam as múltiplas necessidades dos cidadãos.

A tecnologia metro-ferroviária terá que se adaptar a todas essas ten-
dências, conquistando em primeiro lugar a confiança dos seus usuá-
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rios. Deverá garantir a qualidade física, operacional e tarifária da inte-
gração com os outros modos, para assegurar, além de conexões lógi-
cas, um encadeamento dos deslocamentos que seja confiável, rápi-
do, confortável e seguro. Nessa cadeia contínua, as pessoas com
deficiência física terão seus direitos absolutamente garantidos. Nos
centros de troca multimodal, os usuários terão todas as facilidades e
informações para escolher rapidamente seu destino e passar de um
modo a outro. A tarifa será única para uma viagem completa ou então
será um “produto mercadológico” que mais se adapte ao perfil do
usuário. Esta visão só é viável com a tecnologia avançada de cartões,
que poderá maximizar a utilização do transporte público pois permiti-
rá atender mais adequadamente às demandas específicas. As recei-
tas serão obviamente repartidas entre os diferentes operadores, o que
aliás já é aplicado através do sistema de bilhetagem utilizando um car-
tão eletrônico sem contato.

O DESEMPENHO OPERACIONAL DO 
SISTEMA METRO-FERROVIÁRIO FUTURO

A oferta futura dos sistemas metro-ferroviários definirá o desempenho
operacional que estes deverão garantir. Será oferecida para o cliente,
tanto cativo quanto eventual, uma informação completa sobre as via-
gens e suas alternativas, através de uma comunicação auditiva e
visual on-line que o acompanhará desde a origem de sua viagem até
seu destino, inclusive na sua passagem nos terminais de integração,
estações e trens.

As exigências em termos de segurança operacional dos passageiros,
do público em geral e do pessoal operativo serão atendidas através
de sistemas isentos de falhas. A qualidade do serviço, incluindo con-
forto, lotação, iluminação e climatização dos trens e estações, o nível
de ruído interno e externo aos sistemas, a rapidez e a confiabilidade
do transporte terão índices que o cliente controlará diretamente e
cobrará através de mecanismos interativos. As pessoas idosas, as
crianças, os jovens e os portadores de deficiência física serão plena-
mente atendidos nas suas expectativas e necessidades.

A segurança pública nos trens, estações e terminais, tanto dos usuá-
rios como do pessoal operativo, será garantida em todos os espaços,
através de sistemas modernos de vigilância. Será assegurada a regu-
laridade entre as composições (headway) e também a velocidade não
só dos sistemas metro-ferroviários, como dos modos a eles integra-
dos, para garantir o tempo total previsto na viagem.

A segurança operacional será garantida em todos os equipamentos,
reduzindo-se drasticamente os acidentes, através de sistemas fail-
safe. Os materiais utilizados em todos os equipamentos serão anti-
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inflamáveis e não produzirão gases tóxicos. Sistemas de vigilância
especiais serão utilizados para evitar vandalismo e atos de terrorismo.
Esquemas especiais de emergência serão aplicados caso ocorram. A
tecnologia do material rodante e dos sistemas de energia, sinalização
e telecomunicações, como também dos equipamentos de estação
(bilhetagem, escadas rolantes, climatização, iluminação, ventilação e
outros), terão índices de confiabilidade elevados, graças à redundân-
cia de seus componentes. Em situações de falhas, incidentes ou
emergências, será prevista uma rapidez na atuação e restabelecimen-
to da normalidade.

A condução dos veículos será automática, prescindindo de operador
(automação integral ou driveless). Esta tecnologia que começou nos
pequenos people movers, foi aplicada pela primeira vez em metrôs no
VAL de Lille, mas hoje já está sendo aplicada ou projetada em muitos
metrôs como os de Paris, Berlim, Singapura, Hong Kong e New York.
A automação integral da linha Météor (linha 14) de Paris comprovou
sua absoluta eficiência, quando na greve geral dos transportes, foi o
único modo coletivo a permanecer circulando. Paris já está planejan-
do utilizar a automação integral em toda sua rede.

Nas estações, também tornadas “inteligentes”, o automatismo tam-
bém estará muito presente. Isto não impedirá que os níveis de segu-
rança e conforto sejam garantidos. Serão incrementadas as facilida-
des de acessibilidade inclusive para pessoas portadoras de
deficiência, a informação visual e sonora clara e precisa sobre o trans-
porte, a comunicação visual para os passageiros, com painéis gerais
de informações sobre a cidade, sobre o sistema etc. Serão ampliados
os serviços complementares como atendimento adequado e rápido
em ocorrências com usuários (mal estar, acidentes ou segurança
pública), serviços específicos do tipo centro de informações, centro
de achados e perdidos, caixa de sugestões, além de telefone, facili-
dades de internet e outros serviços como banheiros e correio.

Os centros de troca multimodais ou terminais de integração entre os
diferentes modos serão também terminais “inteligentes”, verdadeiros
centros de informação e comunicação, além de pontos de descanso,
munidos de todas as facilidades de acesso aos diferentes modos e de
equipamentos para o conforto e o bem-estar dos usuários. Estes
terão aí acesso a todas as opções de trajetos e de modos de trans-
porte, com informações claras e precisas sobre os horários, freqüên-
cias, velocidades, tempos e condições das viagens.

Serão também considerados com mais intensidade complementos de
“bem-estar” dos usuários, como a arte nas estações e terminais, a
música e a possibilidade de eventos culturais e artísticos.
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As conseqüências sociais de toda essa evolução tecnológica serão
importantes em termos da formação contínua do pessoal operativo.

AS TECNOLOGIAS ESPECÍFICAS

Como se falou acima, o tema do meio ambiente e a redução dos cus-
tos serão sempre a mola mestre da evolução tecnológica dos siste-
mas metro-ferroviários. Os sistemas evoluirão para uma nova geração
de transportes intermediários urbanos, mais leves em termos de
capacidade. Surgirá assim uma nova família de “bondes” sobre
pneus, com a particularidade de condução rígida como o trem ou
então com a característica dos ônibus e com duas possibilidades de
fontes de energia, ou externa, elétrica, ou interna, perfeitamente eco-
lógica (com baterias por exemplo), um material comparável ao Civis,
que já é utilizado em Rouen, Clermont-Ferrand e Las Vegas, um veí-
culo que já se intitula o ônibus do futuro, circulando sobre pneus, com
condução automática por guia óptico, com motor diesel “limpo” e
motores elétricos integrados nas rodas.

Os trens metro-ferroviários serão concebidos em módulos, para
adaptar-se às condições específicas de cada projeto, utilizando um
material muito leve e resistente, permitindo aumentar a capacidade de
transporte, reduzindo o peso e conseqüentemente o consumo de
energia, como aliás já está sendo aplicado no Metrô de Estocolmo,
por exemplo. O design será mais estético, com salão contínuo para os
passageiros. Neles, o uso das tecnologias da informação e automa-
ção continuará em progressão.

Muitos progressos estão em desenvolvimento nos domínios da segu-
rança ferroviária, sistemas de frenagem e informação aos passagei-
ros. A condução dos veículos, como se falou acima, será automática,
prescindindo de operador (automação integral). O sistema de sinaliza-
ção, baseado em comunicação por rádio, evoluirá no sentido de maior
confiabilidade e segurança. O desenvolvimento de microprocessado-
res com alto nível de segurança, associados à localização autônoma
dos trens por meio de balizas numéricas na via, acopladas a uma cen-
tral odométrica, melhorará a flexibilidade e disponibilidade dos trens
na condução automática.

A informatização e a automação utilizarão a técnica de guias de onda.
O transporte inteligente continuará a evoluir com uma aplicação cres-
cente no setor metro-ferroviário. As técnicas de georreferenciamento
por satélites para os sistemas de sinalização, controle e informação,
serão aplicadas intensivamente.

A manutenção, considerada desde o início do projeto na distribuição
dos componentes, será reduzida ao mínimo e também com um nível
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de automação elevado, permitindo avanços importantes na manuten-
ção preditiva. Progressos técnicos importantes no truque, com possi-
bilidade de inscrição radial perfeita nas curvas e avanços significati-
vos na tecnologia de sustentação e rolamento. As melhorias na
segurança e no conforto dos veículos serão proporcionadas graças ao
desenvolvimento de softwares que vão permitir o conhecimento mais
preciso da dinâmica metro-ferroviária e sua aproximação com a pes-
quisa teórica da realidade experimental. A inteligência artificial será
uma ferramenta cada vez mais utilizada para a operação e manuten-
ção do transporte e terá presença marcante nos centros de controle
operacional.

A tecnologia do motor linear, com todas as vantagens que apresenta,
principalmente quanto à sustentação e à aderência, já em uso em
metrôs leves do Canadá (Toronto e Vancouver) e Japão (Tóquio e
Osaka), poderá ganhar impulso em sistemas de maior capacidade.

CONCLUSÃO

O futuro da tecnologia e operação no transporte sobre trilhos está
delineado e vai de encontro às necessidades das cidades e metrópo-
les do futuro: menos poluição, menos ruído, menor custo. Os cida-
dãos do futuro terão seus horários de deslocamento mais espaçados,
pois dedicarão mais tempo para o seu lazer. O transporte será então
muito utilizado para viagens de passeio e os grandes fluxos de usuá-
rios indo para o trabalho nas horas de pico será reduzido.

O transporte sobre trilhos será então mais leve, rápido, confortável e
seguro. A tecnologia do metrô leve deverá expandir-se de forma har-
mônica nas cidades, permitindo, nos seus traçados, eventuais cruza-
mentos com o tráfego geral, porém com sinalização que priorize o
transporte coletivo, atendendo a faixa de demanda específica da
média capacidade. Seu design será atrativo enquadrando-se estetica-
mente no meio urbano.

Como o transporte de amanhã garantirá à população opções de esco-
lha, informações precisas sobre as alternativas de viagem estarão à
sua disposição em todo lugar e até em sua casa, via internet por
exemplo, à disposição de todo os cidadãos. A automação integral
será geral na condução dos veículos e na operação das estações. Isto
não impedirá que agentes operacionais, com novas funções, estejam
presentes para garantir aos passageiros mais segurança, conforto e
atuação rápida em casos de necessidade.

É claro que as empresas operadoras terão que se adaptar à evolução
tecnológica. Face à concorrência, deverão procurar reduzir ao máxi-
mo seu custo operacional. A automação ajudará, mas isto implica

143

O futuro da tecnologia e operação no transporte sobre trilhos

também em terem uma organização moderna e compatível, exigindo
necessariamente um aperfeiçoamento permanente do seu pessoal.

No meu entender tudo isso não é sonho. É uma “realidade” que já
está sendo desenhada em muitas cidades desenvolvidas do mundo e
que será também a das cidades brasileiras do futuro.
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Com 82% da população vivendo em cidades, o agravamento da crise
urbana no País exige um esforço de organização dos sistemas de
transporte e de desenvolvimento econômico e social. A idéia é cons-
truir um futuro melhor, nesses e em outros campos.

Contudo, qualquer tentativa de antever o futuro reflete os anseios e os
temores da época em que se produz a antevisão. Assim, por mais que seja
interessante especular sobre o que virá daqui a muitos e muitos anos, é
salutar que nos concentremos em questões e soluções mais próximas.

Quando nos referimos ao transporte, alguns aspectos básicos da aná-
lise parecem se sustentar, tornando um pouco menos árido o caminho
do analista. Um exemplo: por mais poderoso que seja ou que possa
vir a ser o processo de globalização, é certo que as pessoas continua-
rão a viver em suas cidades e não no “planeta inteiro”. Portanto, cui-
dar do desenvolvimento das cidades é fundamental, pois é nelas que
as transformações irão ocorrer.

São comuns prognósticos afirmando que iremos vencer distâncias a
um menor tempo com as mais diversas engenhocas supervelozes e
individuais, como as encontradas no célebre desenho animado norte-
americano, que retrata da vida dos Jetsons - uma família de classe
média de um futuro não especificado.

Haverá, mesmo, todas aquelas coisas? O século XXI será dos trans-
portes aéreos, com mochilas voadoras e helicópteros individuais? No
carnaval de 2001, um dublê de astronauta desfilou no Rio de Janeiro
com uma engenhoca movida a peróxido de hidrogênio, projetada pela
Nasa, fabricada apenas para exibições e ainda passível de aperfei-
çoamentos para melhorar seu desempenho e autonomia. Esse even-
to permite uma indagação: será o transporte aéreo individual o mais
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indicado para pequenos trajetos urbanos, ou estaríamos, com isso,
apenas transferindo os congestionamentos da terra para o céu?

Há um grande número de situações em que o telefone, o celular, o fax,
a Internet, a carta, a teleconferência se colocam como formas mais apro-
priadas de contato e relacionamento do que a presença face a face. Há
outras situações em que o encontro entre pessoas no espaço real é o
mais apropriado ou o mais desejado. Infelizmente, a maior parte da
população não escolhe sua forma de inter-relacionamento. Os pedes-
tres, principalmente, são quase que invariavelmente submetidos à
vontade do automóvel.

A serem mantidas as tendências urbanas atuais, as cidades não terão
alternativas viáveis e sustentáveis (na terra ou no ar), senão priorizar o
transporte coletivo em relação ao individual, cuja circulação deve
sofrer restrições. Assim, o transporte coletivo deve adquirir padrão de
serviços excelente e ter fontes alternativas de combustíveis não
poluentes e apresentar redução de níveis de ruído. E mais: o setor pro-
dutivo e os proprietários de imóveis urbanos e de veículos individuais
devem participar do financiamento do serviço de transporte coletivo.

Deveremos, portanto, tentar reduzir a necessidade de viagens motoriza-
das, buscando soluções urbanas globais que permitam uma visão das
interações entre as pessoas plena, ampla e socialmente justa e inclusi-
va. A grande revolução será a promoção de um re-ordenamento profun-
do das atividades urbanas, mediante a ocupação de espaços vazios e a
descentralização das atividades econômicas, de forma a permitir a redu-
ção de distâncias e dos tempos de deslocamentos.

De certa forma, já estamos vivenciando a evolução dos transportes
(entendidos estes como uma forma de comunicação). Computadores
de bolso e comunicação global via Internet são aspectos já entranha-
dos em nosso cotidiano e que caminham no sentido de romper com
o modelo de produção de “mais transporte” como solução das inte-
rações urbanas entre as pessoas e organizações.

CIDADES DO FUTURO: A UTOPIA

Em termos de transporte urbano, a principal aposta é na intensifica-
ção do transporte público coletivo. Estamos falando de veículos guia-
dos por sensores instalados nas ruas e avenidas, dotados de siste-
mas de posicionamento via satélite com possibilidades mínimas de vir
a sofrer um acidente. Experiências neste sentido já estão sendo feitas
em várias partes do planeta.

Os veículos do sistema de transporte de média capacidade sobre
pneus deverão ser especificados de forma a implementar tecnologias
que tragam grande eficiência operacional com maior conforto aos
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seus usuários, resultando em veículos de fácil inserção urbana além
de ecologicamente corretos. São tais tecnologias:
- tração híbrida;
- dispositivo de guiagem magnética;
- piso baixo.

A tração híbrida permite que o veículo tenha um comportamento ope-
racional semelhante ao de um trólebus, mas sem as alavancas de
captação de energia. Assim, aproveita-se a grande eficiência de tra-
ção elétrica com seus controles contra solavancos tanto na partida
como na frenagem do veículo e a sua grande confiabilidade.

O dispositivo de guiagem automática permite que seja realizada uma
operação mais disciplinada dos veículos, com paradas precisas nas
estações, utilização de uma faixa mais estreita do leito carroçável e
possibilidade de configurar comboios com vários veículos “logica-
mente” conectados.

Com piso baixo, os passageiros podem embarcar e desembarcar pra-
ticamente em nível, sem degraus. Todos os cidadãos, incluindo os
idosos e aqueles com mobilidade reduzida, serão beneficiados, “é a
acessibilidade universal”.

Os itens seguintes apresentam uma descrição geral dessas tecno-
logias.

Sistema híbrido de tração

A terminologia “veículo híbrido” é aplicada a veículos que utilizam
mais de uma fonte de energia para realizar seu deslocamento. Este
tipo de veículo é impulsionado diretamente por um motor elétrico que
pode receber energia de duas fontes distintas: um gerador elétrico
acionado por um motor a combustão interna a um banco de baterias,
tudo gerenciado através de um sistema eletrônico de controle de tra-
ção. O motor de combustão interna pode utilizar como combustível o
diesel, gás, etanol, gasolina etc. Para acionar o gerador elétrico, ele
opera no ponto ideal de sua curva de funcionamento em função da
melhor condição de consumo e emissão de poluentes.

O banco de baterias trabalha como um “pulmão energético” de acor-
do com as condições operacionais do veículo: acumula a energia
excedente do modo gerador quando o veículo estiver em trechos pla-
nos ou em declives ou ainda entrar em condição de regeneração de
energia gerada na frenagem do veículo ou mesmo quando estiver
parado, e fornece energia ao motor elétrico sempre que ele estiver em
condição de tração.
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Sistema de guiagem automática

A aplicação mais indicada para o sistema de guiagem automática é
em corredores de ônibus exclusivos. Devido à precisão do sistema, as
larguras das vias de circulação podem ser reduzidas, disponibilizando
melhor os espaços urbanos. As velocidades de operação podem ser
maiores e a segurança é ampliada consideravelmente.

Este recurso permite a operação automática dos ônibus no sistema
de transporte proposto. O sistema é composto de sensores de cam-
pos magnéticos e de unidades de processamento instaladas nos veí-
culos, as quais obtêm informações de uma série de imãs posiciona-
dos seqüencialmente na pista de rolamento para servir como
referência aos movimentos longitudinal e lateral do carro.

Os imãs são magnetos permanentes muito simples encravados no
centro da pista de rolamento a uma distância média de 1,2 m entre
eles. No veículo, conjuntos de três sensores de fluxos magnéticos são
montados em duas barras instaladas próximas aos seus eixos dian-
teiro e traseiro. Tais sensores medem os campos magnéticos em três
eixos (x, y, z). O sistema de controle instalado no veículo recebe os
sinais desses sensores magnéticos e determina as posições laterais e
longitudinais do veículo e também decodifica as informações magné-
ticas lidas da pista, conforme explicado no próximo parágrafo.

Alterando as polaridades magnéticas dos imãs da pista, cria-se um
código binário que pode ser lido pelo veículo: pólo norte do imã orien-
tado para cima, convenciona o dígito 1; pólo sul orientado para cima,
dígito 0. O código binário pode ser utilizado para indicar as caracte-
rísticas da entrada, como a velocidade máxima permitida, raio de cur-
vatura e comprimento da curva a frente, sinais de parada, rampas
positivas ou negativas e marcos de posição longitudinal.

O sistema proposto tem excelente performance, a saber: precisão lateral
de 5 milímetros e longitudinal de 5 centímetros, muito robusto e confiável
nas mais diversas condições operacionais e ambientais, e totalmente fail
safe (falha segura). O sistema não é afetado por chuva, acúmulo de água,
ou mesmo por pedaços de metal ou lixo largados sobre o leito da pista.

O custo da infra-estrutura é muito baixo e o tempo de vida do mag-
neto é superior ao do pavimento da pista, além de não ser necessária
nenhuma manutenção.

O sistema pode oferecer as seguintes vantagens:
- direção totalmente automatizada, não necessitando de qualquer

ação do motorista no volante em condições normais de operação;
- paradas precisas nas estações de embarque e desembarque;
- transição entre o controle automático e manual do motorista;
- segurança no trânsito.
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O sistema de guiagem deve fazer parte integrante dos ônibus. Os requi-
sitos de segurança para operações e a interface para a monitoração
para as situações normais e de emergência serão fundamentais. Tere-
mos disponibilizados, portanto, segurança, desempenho e integração.

Piso baixo

A tecnologia que permite a construção de ônibus de piso baixo está rela-
cionada com os eixos dianteiro e traseiro do veículo. Normalmente, o piso
do salão de passageiros está a uma distância do solo compreendida entre
920 mm e 1.050 mm. Já nos veículos de piso baixo este salão passa entre
os rodeiros dos eixos, permitindo uma distância em relação ao solo de 400
mm. Isto é possível porque os elementos de suspensão e tração do veícu-
lo estão posicionados nas suas laterais, deslocados do eixo central longi-
tudinal, permitindo com essa configuração o rebaixamento do piso.

Essas três alternativas, embora passam parecer “futuristas”, na ver-
dade já estão ao nosso alcance, e foram utilizadas em conjunto em
pelo menos um projeto operacional - o projeto Phileas, um corredor
de ônibus em Eindhoven na Holanda - e empresas brasileiras têm
plena condições de desenvolvê-las para emprego no País.

NOSSA MAIS IMPORTANTE UTOPIA

Será que acabou a ficção? Pelo menos a ficção dita científica que
esperava da ciência uma resposta para deixar a vida melhor, mais prá-
tica e mais longa.

Será possível o teletransporte, como no seriado Jornada nas estrelas?
Não responda tão rápido: um primeiro passo nessa direção foi recen-
temente dado por cientistas australianos, que conseguiram “teletrans-
portar” um feixe de laser. Eles destruíram a luz e a recriaram a pouco
mais de 1 m do local de origem.

Tal tecnologia, uma vez aperfeiçoada, poderia ser instalada em
cabines distribuídas por toda a cidade e, em questão de segundos,
chegaríamos ao nosso destino em qualquer parte do planeta. Tal-
vez tais cabines venham a ser fabricadas pela Ford, Volkswagen,
Mercedes, Marcopolo ou pela IBM, quem sabe? Contudo, a princi-
pal questão sobre o ainda longínquo teletransporte não é de natu-
reza tecnológica. O importante será saber se essa forma de deslo-
camento estará disponível para todos, ou será mais um modo de
restrição, de segregação social.

Tecnologias à parte, as perguntas sobre o futuro do transporte são
essencialmente as mesmas que nos fazermos hoje. Quem andará a
pé? Quem vai se locomover de carro, de mochila voadora, de metrô,
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de ônibus ou bicicleta? Quem se teletransportará? Quem vai escolher
quem pode andar e quem precisa se transportar ou ficar parado?

Na verdade, o usuário do transporte público de um futuro que se dese-
ja muito breve deve ser considerado passageiro já na calçada, mesmo
sem estar dentro do ônibus. E, durante o seu caminho, deve estar sob
os cuidados da empresa responsável pelo transporte público coletivo.
Nos corredores, os veículos poderão ser controlados via satélite e se
algum quebrar ou atrasar, os passageiros serão informados nas estações.

Outra conquista será o financiamento permanente e suficiente do sis-
tema público de transporte. (Que tal todo o montante de uma taxa de
aproximadamente 20% sobre a gasolina? - ou seja, o transporte indi-
vidual financiando o transporte público).

No nosso futuro próximo, deveremos fazer com que toda cidade com
mais de 100 mil habitantes tenha um plano de transporte público e de
circulação urbana compatíveis com seu plano diretor atualizado. Os
principais impactos positivos de uma estruturação urbana priorizando
o transporte público, serão os seguintes:
- redução dos congestionamentos;
- redução dos desgastes das vias, com queda na necessidade de

investimentos;
- manutenção do sistema viário;
- diminuição da emissão de poluentes em níveis indesejáveis;
- diminuição dos acidentes de trânsito e de mortes e invalidez;
- preservação da mobilidade urbana sobre as gerações futuras;
- redução da pobreza e da marginalidade social;
- ocupação e uso mais eqüitativo do espaço público urbano;
- melhoria da qualidade de vida dos aglomerados urbanos;
- perspectiva positiva de sustentabilidade energética.

Sociedade sem utopia é uma coisa muito sem graça. E com certeza,
e felizmente, os sonhos continuarão existindo e os avanços da tecno-
logia poderão nos ajudar a construir realidades.

Com tecnologias, presentes e futuras, podemos, sim, eliminar barrei-
ras entre as culturas, ampliar a produção e melhorar a distribuição de
renda. E podemos igualar a capacidade e os meios de que dispõem
os diferentes segmentos sociais nos seus deslocamentos e para aten-
dimento de suas necessidades.

Certamente com tecnologias já disponíveis e muita vontade, podemos
construir uma política pública de mobilidade, visando à acessibilidade
plena, necessária a todos. Essa talvez seja, nos dias de hoje, a nossa
mais importante utopia.
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A demanda de transporte nos grandes centros urbanos cresce e
tende a crescer mais, porque as pessoas se deslocam mais, as
viagens são mais longas, mais diversificadas e os trajetos mais
complexos. Por seu lado, os usuários são cada vez mais exigen-
tes em termos de quantidade e qualidade dos serviços e quanto à
sua flexibilidade. Isto requer do transporte uma eficiência que, em
grande parte, depende da facilidade de seu uso, necessitando
para isso que as redes e os sistemas estejam interligados de
modo coerente, com uma ótima integração física, operacional e
tarifária.

O transporte público porém, tanto no Brasil quanto no resto do
mundo, passa por uma fase de transição, em que a cooperação
tradicional entre os diferentes atores envolvidos, que são cada
vez mais numerosos, não é mais assegurada de per si. Por outro
lado, o mercado do transporte inicia um período de profunda
mutação, abrindo-se para a concorrência com novas regras, difi-
cultando muito a integração.

Em conseqüência, a população dos grandes centros urbanos
nota, por seu lado, diferenças sensíveis entre os serviços ofereci-
dos pelos diversos operadores, uma integração física não facilita-
da, tarifas discrepantes, uma bilhetagem complexa, uma informa-
ção incompleta e tem então sempre a impressão de uma grande
perda de dinheiro, tempo e de energia.

Os problemas se acentuam nas grandes aglomerações, as cha-
madas regiões metropolitanas, formadas por múltiplos municípios
que, no Brasil em especial, se conurbam sem uma planificação
adequada e que são geridas por administrações que muitas vezes
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nem dialogam entre si. No setor do transporte público, notam-se,
com freqüência, conflitos resultantes da superposição de compe-
tências entre os diferentes níveis de governos que muitas vezes
se traduzem numa indefinição quanto às respectivas responsabi-
lidades. A solução para todos esses problemas passa então, em
primeiro lugar, por um rearranjo institucional, onde tais responsa-
bilidades, que incluem também as fontes de recursos e sua apli-
cação, sejam definidas de modo prático e coerente. Um modelo
institucional moderno e estável se faz pois necessário para esta-
belecer de modo definitivo um relacionamento harmônico entre os
diferentes poderes como também entre o setor público e os pres-
tadores de serviço.

A SITUAÇÃO LEGAL DAS REGIÕES METROPOLITANAS
BRASILEIRAS

A Constituição Federal estabeleceu que cabe aos estados criar as
regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas e as micro-re-
giões, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento
e a execução das funções públicas de interesse comum.

As funções públicas de interesse comum, afetas às regiões metro-
politanas, são as ações de planejamento, de ordem global e seto-
rial de questões territoriais, ambientais, sociais e institucionais,
como também a execução de obras e implantação, operação e
manutenção de serviços públicos e, por fim, a supervisão, contro-
le e avaliação da eficácia da ação pública metropolitana.

Para executar porém o seu escopo de atribuições e atuar no
transporte e tráfego de pessoas e bens, no sistema viário de trân-
sito e na ordenação territorial de atividades, as regiões metropoli-
tanas precisam do entendimento entre os diferentes governos e
municípios, mas encontram dificuldades na aplicação e imple-
mentação das ações, em vista de interesses políticos muitas
vezes contraditórios, com visões distintas quanto às necessida-
des da população.

É preciso lembrar que o Estatuto das Cidades deu um importante
passo no processo de organização territorial dos municípios, mas
não foi infelizmente direcionado para a formalização das regiões
metropolitanas, apesar de ter sido dada, na emenda constitucio-
nal de 19 de junho de 1998, a autorização para, por meio de lei,
os entes federados cooperarem voluntariamente, com a celebra-
ção de consórcios públicos e convênios para a gestão associada
de serviços públicos e a viabilização da transferência total ou par-
cial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continui-
dade dos serviços transferidos.
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A falta de institucionalização das regiões metropolitanas provoca
uma série de obstáculos para seu perfeito funcionamento. No
âmbito federal, após anos de afastamento progressivo dos assun-
tos relativos ao transporte urbano, a criação do Ministério das
Cidades indica uma reversão nesta tendência, pois poderá auxiliar
no estabelecimento das diretrizes gerais para as políticas de
transporte urbano. No entanto, até o momento não houve a defi-
nição de normas específicas que determinem como se deve pro-
ceder entre os três níveis de governo, para a efetiva formação de
órgãos deliberativos para as regiões metropolitanas e para o cum-
primento das decisões desses órgãos na implementação das
ações necessárias.

No que diz respeito aos transportes públicos, a Constituição esti-
pula que competem à União os serviços de transporte rodoviário
interestadual e internacional de passageiros e aos municípios, orga-
nizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permis-
são, os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte
coletivo que tem caráter essencial. Não definiu porém, de modo
claro, as responsabilidades para o transporte intermunicipal de
passageiros, em regiões metropolitanas onde tão somente uma
competência local é insuficiente. Face à lacuna verificada no mode-
lo institucional, esse transporte tem sido assumido pelos governos
estaduais e, em casos específicos, soluções têm sido procuradas
através de entendimentos entre os municípios envolvidos.

Fruto desse quadro, verifica-se uma falta de unificação nas ações
ligadas à integração dos diversos sistemas modais de transporte
público, ônibus municipais e metropolitanos e sistemas de trans-
porte sobre trilhos, metrô e ferrovias, dentre outros. Há também
uma ausência de política tarifária comum, dificultando ainda mais
a implantação de um sistema de bilhetagem unificado.

CONSEQÜÊNCIAS DESSA SITUAÇÃO

A falta de uma institucionalização das regiões metropolitanas bra-
sileiras tem provocado enormes dificuldades para o transporte
público, a começar para o financiamento dos projetos junto aos
organismos internacionais. O Banco Mundial, por exemplo, para
conceder um financiamento, exige que exista uma coordenação
forte e representativa dos três níveis de governo, federal, estadual
e municipal, tanto no planejamento, quanto na implementação e
operação dos sistemas.

Essa situação tem também afastado a participação do setor pri-
vado nos investimentos do setor. Essa participação é hoje consi-
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derada essencial, face ao contexto mundial que se traduz por
contingências financeiras severas que pesam sobre as finanças
públicas e consequentemente sobre os fundos alocados para os
transportes urbanos. De fato, a presença do setor privado na
implantação e operação dos transportes de alta capacidade
poderia eventualmente minimizar as necessidades de recursos
para investimentos e para custeio da operação em função de sua
maior eficiência e flexibilidade. É necessário, porém, propiciar
melhores condições para as parcerias entre os setores público e
privado. A coordenação das regiões metropolitanas pode ser um
elemento de forte estímulo a essa participação.

O Consórcio de Transportes da Região de Madri é um bom exem-
plo desse tipo de coordenação, tendo criado uma comissão que,
na implantação nos últimos anos de uma importante rede de
transportes, teve autoridade para decidir onde e como aplicar os
recursos que recebia.

Já o exemplo da França mostra como a institucionalização pro-
movida pelo Governo Federal para as regiões metropolitanas
pode representar um avanço importante em termos de desenvol-
vimento dos transportes urbanos. Esta institucionalização se
caracterizou por três fatores principais: a criação da Lei Loti, a
contribuição dos empregadores ao transporte (o chamado verse-
ment transport) e a associação eficaz do setor público com o
setor privado.

A criação da lei federal Lei de Orientação dos Transportes Internos
- Loti definiu o quadro institucional da organização dos transpor-
tes. Ela se caracteriza pela descentralização das responsabilida-
des de organização dos transportes coletivos, a contratualização
das relações entre os diferentes intervenientes, particularmente
entre o Estado e as coletividades locais e entre os contratantes e
os operadores. O financiamento dos transportes se dá com a par-
ticipação de três agentes, cada um com 33%, tanto para o inves-
timento quanto para a operação: os usuários, os empregadores
(com o versement transport) e os poderes públicos.

No Brasil, até o momento, foi muito difícil estabelecer-se uma
organização formal e mesmo reunir um fórum em que os três
níveis de Governo estivessem envolvidos para se chegar a um
acordo. A falta desse arranjo institucional foi evidente em projetos
do programa de descentralização da CBTU. O exemplo da Super-
via que assumiu o plano de renovação do sistema ferroviário dos
subúrbios do Rio de Janeiro, apesar de ser um caso específico e
localizado, mostra bem as dificuldades encontradas, pois não se
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conseguiu realizar a integração física e tarifária da ferrovia com as
linhas de ônibus, prevista no projeto, o que acabou limitando a
demanda de usuários.

Em São Paulo, o Plano Integrado de Transportes Urbanos - Pitu
foi um exemplo bem-sucedido de planejamento integrado para o
uso do solo, qualidade do ar e transporte urbano, realizado pelo
Estado com a participação dos municípios. Isso foi conseguido
porque em São Paulo existe na realidade uma boa convivência
técnica entre os dois níveis de Governo; não há, porém, um enten-
dimento solidificado no setor de transporte que consiga integrar
os projetos e a operação dos modos de maneira efetiva. Na linha
4 do Metrô de São Paulo, a Prefeitura, mesmo com a ausência de
um consórcio formal, está tentando viabilizar operações urbanas
cujos fundos poderiam ser revertidos para o metrô.

Salvador, sem ter uma comissão formal que representasse com
responsabilidade e autoridade a região metropolitana, criou uma
comissão de coordenação dos três níveis onde os técnicos discu-
tem os projetos, mas não podem definir as políticas de investi-
mentos.

A Região Metropolitana de Goiânia talvez seja um dos únicos
exemplos de coordenação harmônica negociada entre as diferen-
tes instâncias governamentais, institucionalizada através de
mecanismos fortes e estáveis que garantem a implementação das
medidas de forma unificada. Fortaleza inicia um processo de
entendimento semelhante.

O EXEMPLO DE GOIÂNIA

O modelo institucional de Goiânia foi estabelecido com base em
um entendimento entre o Governo do Estado de Goiás e as pre-
feituras da Região Metropolitana de Goiânia, notadamente as pre-
feituras dos municípios de Goiânia e de Aparecida de Goiânia.

O serviço de transporte coletivo urbano da cidade de Goiânia foi
estadualizado em 1976, cabendo sua gestão à então criada
Empresa de Transporte Urbano de Goiás S/A - Transurb, empresa
do Governo do Estado de Goiás, que incorporou as ligações com
os municípios conurbados de Aparecida de Goiânia, Senador
Canedo e Trindade.

Através de lei da constituição estadual foram implementadas a
Região Metropolitana de Goiânia (RMG) e a Agência Goiana de
Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR).
Também através de lei complementar estadual foram criados a
Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, o Conselho de
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Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia e a Câmara
Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC).

A Rede Metropolitana de Transportes Coletivos é uma unidade
sistêmica regional composta por todas as linhas e serviços de
transportes coletivos, de todas as modalidades ou categorias,
que servem ou que venham a servir o município de Goiânia e os
demais municípios da Região Metropolitana de Goiânia, inclusive
linhas e serviços permanentes que promovam a interligação dire-
ta ou indireta desses municípios entre si e ou com o município de
Goiânia. Os municípios da região metropolitana adequaram suas
próprias leis orgânicas da mesma forma que o Estado para dele-
gar, com exclusividade, à CDTC poderes, direitos, prerrogativas e
obrigações inerentes ao serviço público de transporte coletivo.

Subordinada à CDTC, como seu braço executivo, foi criada a
Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), uma
empresa pública provida e administrada majoritariamente pelos
municípios, sob liderança do município de Goiânia, assegurada
participação ao Estado de Goiás, autorizado a dela participar até
o limite de 25% do capital social. A CMTC tem como missão pro-
mover e coordenar a execução dos projetos e atividades, bem
como de cumprir e fazer cumprir as decisões e deliberações ema-
nadas do órgão colegiado ao qual se vincula.

Na condição de capital do Estado e detentor da porção maior do
sistema de transporte metropolitano, o município de Goiânia exer-
ce participação diferenciada (50%), cabendo às demais prefeitu-
ras a participação em 25%, tanto na CDTC como no Conselho de
Administração e na Diretoria Executiva da CMTC. Esta participa-
ção, assim como a participação do Estado de Goiás, foi plena-
mente acordada entre todos os níveis de governo envolvidos.

Como braço executivo da CDTC, a CMTC é responsável, dentre
outros:
- pelos projetos, obras e serviços de implantação, conservação e

manutenção da infra e superestrutura da rede de transporte;
- pelo acompanhamento e controle do planejamento operacional

dos serviços a cargo de concessionárias e operadores;
- pelo gerenciamento da prestação dos serviços e da boa convi-

vência entre todos os transportadores;
- pelo controle qualitativo e quantitativo dos serviços prestados; e
- pela fiscalização da operação, à luz das diretrizes e normas dis-

ciplinadoras dos serviços baixadas pela CDTC.
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Este modelo institucional foi implementado sem uma participação
direta do Governo Federal, sendo que mais recentemente tem se
buscado esta participação, principalmente nos investimentos no
sistema de transporte de massa de maior capacidade.

O FUTURO DAS REGIÕES METROPOLITANAS BRASILEIRAS

Não temos no Brasil um marco regulatório referente às regiões
metropolitanas, nem uma estrutura institucional e mecanismos de
aplicação financeiros definidos, como encontrado nos exemplos
da Espanha e França. Se, por um lado, esta ausência de diretriz
dificulta o estabelecimento de relações entre os níveis estaduais e
municipais, pela falta de uma referência de modelo institucional,
por outro lado, podem-se flexibilizar as estruturas conforme as
características encontradas nas regiões específicas.

As estratégias urbanas nas regiões metropolitanas e nas grandes
aglomerações urbanas, em geral constituídas de diversos municí-
pios, necessitarão no futuro caminhar para um novo modelo insti-
tucional e de regulação do transporte público que permita uma
visão única de planejamento, com uma integração completa na
política do transporte e que incentive a qualidade, a inovação e a
eficiência operacional de sistemas operando em rede. Em qual-
quer circunstância as relações metropolitanas continuarão a
serem conquistadas por meio de negociações entre os governos
dos estados e dos municípios, não cabendo, a princípio, nenhu-
ma preponderância exclusiva de um ator sobre o outro.

Estruturas de coordenação ágeis e eficientes terão de ser formal-
mente criadas para a gestão dos serviços de transporte público e
para superação dos problemas estruturais de superposição de
responsabilidades e de atividades.

Goiânia sinaliza a direção, ao instituir esta estrutura metropolitana
através de leis aprovadas nos parlamentos do Estado e de cada
município da região metropolitana, instituindo uma câmara delibe-
rativa e uma empresa executora com a participação de todos os
governos (estadual e municipais).

O Governo Federal deverá participar dessa estruturação, através
do Ministério das Cidades, com sua política nacional de apoio aos
projetos de transporte, nos quais será fundamental o aporte de
recursos para investimento provindo de novos mecanismos de
financiamento, como por exemplo aqueles obtidos através da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide.
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Não há como falar em circulação a pé sem antes lembrar rapida-
mente o que ocorreu no século passado com o pedestre. Foram
anos e anos de paulatina expulsão do pedestre da rua. A
hiperurbanização associada à presença massiva do automóvel foi
o seu motivo maior, indiscutivelmente.

O automóvel no século XX conquistou não só o coração de toda
a sociedade, mas modificou a forma em que a própria sociedade
se reorganizou. Hoje somos dependentes do automóvel. A vida se
estrutura a partir da sua existência. O modo de vida da classe
média está centrado e não sobrevive sem a sua presença.

Já o pedestre, ator majoritário da cena cotidiana, comporta-se
como simples figurante, acanhado e envergonhado, cedendo ao
automóvel as glórias do teatro urbano.

ANDAR A PÉ COMO TRANSPORTE

Meio inicial e inerente a todo ser humano, andar a pé, apesar de
toda evolução tecnológica dos meios motorizados de transporte e
a despeito da urbanização do século XX que desfavoreceu a prá-
tica do caminhar, ainda continua desempenhando papel funda-
mental na dinâmica da vida urbana. Foi na década de 1970 que o
planejamento dos transportes nos países centrais começou a
descobrir que andar a pé era e ainda é um ato dos mais utilizados
como meio de deslocamento, mesmo nas grandes áreas urbanas,
inclusive nos países ricos.

O caminhar tem vocação para as viagens mais curtas, justificado
pelas características físicas do ser humano que determinam a
velocidade e o limite de fadiga. No entanto, essa questão do
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tempo gasto e da distância média percorrida a pé pode variar
muito em função do país, da cultura e das condições de oferta de
outros meios de transportes. Para os deslocamentos de duração
em torno de 10 minutos, o caminhar é o modo principal de trans-
porte na maioria das sociedades, sejam elas ricas ou pobres.

Andar a pé enquanto meio de deslocamento possui dois papéis
distintos: como modo único - a viagem sendo realizada somente
a pé - e como complemento de meios mecânicos e motorizados.
Como modo único ou autônomo, revela-se, dentre todos os
modos de deslocamentos, como aquele mais utilizado, mesmo
em importantes capitais mundiais, possuidoras de bons sistemas
de transportes coletivos e altas taxas de motorização.

No Brasil, os dados mais esclarecedores são os das pesquisas
domiciliares de origem e destino (OD) realizadas pela Companhia
do Metrô de São Paulo, de dez em dez anos. A primeira, realiza-
da em 1967, desconsiderou as viagens a pé. A partir da segunda,
em 1977 foram pesquisados todos os deslocamentos a pé para as
viagens por motivo de trabalho e escola. Para os demais motivos,
apenas as viagens a partir de 500 metros.

Observando a tabela 1, nota-se a grande participação do andar a
pé nas três pesquisas. Em 1987 e 1997 o modo a pé detinha as
maiores parcelas com 36,2% e 34,4% respectivamente.

Tabela 1
Região Metropolitana de São Paulo
Distribuição modal das viagens

Modo 1967 1977 1987 1997

Viagens % Viagens % Viagens % Viagens %

Individual 2.156 35,3 5.719 26,9 8.295 28,2 10.146 32,3

Coletivo 3.948 64,7 9.377 44,0 10.455 35,6 10.473 33,3

A pé - 6.198 29,1 10.650 36,2 10.812 34,4

Total 6.104 100 21.294 100 29.400 100 31.431 100
Ref.: Companhia do Metrô de São Paulo.

É preciso sempre lembrar que foram desconsideradas as viagens
menores de 500 metros para outros motivos que não trabalho e
escola. Este critério denota claramente que, para o planejamento
da pesquisa, os deslocamentos mais curtos são menos importan-
tes que as viagens maiores. Fato compreensível se o resultado só
interessasse ao metrô - meio de transporte vocacionado para
maiores distâncias. Do ponto de vista da prática do andar, ficou
de fora uma quantidade enorme de viagens. Todas as outras no
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entorno da moradia ou do local de trabalho, com destino a com-
pras, serviços ou refeições não estão sendo contabilizadas.

Como modo complementar aos demais meios de transporte anda-
se quase a mesma distância que como modo autônomo: 10
milhões de km todos os dia na Região Metropolitana de São
Paulo, com podemos observar na tabela 2.

Tabela 2
Região Metropolitana de São Paulo
Distâncias percorridas pelas pessoas, por modo de transporte - 1997

Modo Viagens/dia Distância (km/dia) %

Coletivo 10.473.000 98.533.656 51

Individual 10.147.000 74.141.841 38

A pé apenas 10.812.000 10.890.944 6

A pé acesso a veículos(*) – 9.866.303 5

Total a pé 20.757.247 11

Total 31.432.000 193.432.744 100
(*) Trens, metrô, ônibus e carros.
Ref.: Vasconcellos, 1998.

Sem sombra de dúvida, o andar é o modo predominante e majo-
ritário, e não por falta de capacidade econômica de acesso aos
modos pagos. Fazemos esse destaque para esclarecer que o
andar a pé cumpre uma função que não pode ser substituída por
nenhum outro meio de transporte. Ele tem uma vocação, um papel
específico no meio urbano que o planejamento de transporte
ainda tem dificuldade de compreender e de incorporar em suas
técnicas.

O PEDESTRE, A PRIMEIRA VÍTIMA DO TRÂNSITO

50% das mortes no trânsito são pedestres atropelados. Isso já
lhes garante a condição de vítima mais atingida da circulação
urbana. Mas não é tudo. Pesquisa recente realizada pelo
Ipea/ANTP revelou que as quedas de pedestres em calçadas são
muito freqüentes, na proporção de nove ocorrências por grupo de
mil habitantes. Significa dizer que numa cidade como São Paulo,
de 10 milhões de habitantes onde, aliás, a pesquisa foi realizada,
são 90.000 quedas ao ano a um custo médio de R$ 2.500,00 por
queda.

Dada a dimensão do problema, a vulnerabilidade do pedestre no
Brasil é uma questão de saúde pública e enquanto tal tem que ser
considerada.
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CAMINHAR COMO PRÁTICA URBANA

O andar a pé pertence também à esfera das práticas urbanas; não
se restringe a uma questão de engenharia de tráfego ou do trans-
porte. Antes de caracterizá-lo como um ser que anda, o pedestre
é o próprio ser humano que produz, utiliza e dá vida a cidade.
Caminhar na cidade, para além de significar transporte, é uma ati-
vidade universal do cidadão e como tal deve ser compreendida e
valorada.

Em termos de área de atuação, projetar para o pedestre remete-
nos antes ao urbanismo, aqui entendido como o conjunto das dis-
ciplinas envolvidas no pensar a cidade. Este destaque se faz
necessário pois muitas vezes soluções para o pedestre tendem a
reduzir a riqueza cultural associada às práticas urbanas vividas no
espaço público que é também, mas não só, de circulação.

CAMINHOS A PERCORRER

O panorama traçado até aqui já aponta alguns caminhos a percor-
rer para buscarmos melhores condições ao cidadão pedestre.
Entre eles:

Infra-estrutura para o pedestre: calçadas, praças e espaços afins

Ao contrário dos veículos que demandam infra-estruturas de
grandes dimensões e dispendiosas, para o pedestre basta o
suporte físico ameno da calçada. Neste item há que se resolver
uma contradição existente na legislação das cidades. A calçada é
espaço de uso público, mas de responsabilidade do particular - o
proprietário do imóvel. Assim, o que se vê em qualquer cidade
brasileira é o interesse individual do usuário lindeiro se sobrepon-
do às necessidades de via para o pedestre. Isso torna o passeio
público uma prova de obstáculos: buracos, degraus, ausência de
pavimento, pavimento inadequado, árvores, postes e mobiliário
mal locados. Um aparato fiscal que dê conta do cumprimento da
lei não parece ser a saída principal.

Há que se raciocinar em termos de rede de caminhos para o
pedestre. Para isso, um primeiro desafio impõe-se: o de fornecer
calçadas adequadas em todas as vias da cidade. E este é um
papel da municipalidade. A calçada tem de ser incorporada à via
quanto a sua construção, manutenção e gestão.

O pedestre é aquele ser que, quando quer, seja lá por que motivo,
percorre os mais impróprios cantos e contornos urbanos. Sendo
assim, é urgente redesenhar a cidade para a vocação a pé. Se o
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automóvel reconstruiu a cidade de acordo com suas necessida-
des, está na hora de invertermos o processo. Não podemos e não
devemos impedir o trânsito de pedestres nos espaços urbanos.
Precisamos de mais calçadas. Nenhuma via deve existir sem cal-
çada. A rede viária do pedestre precisa ser configurada. Assim
como temos o sistema viário dos veículos, com dimensões, pavi-
mento, raios de curva, dispositivos e tantos outros detalhes, onde
estão os arquivos da rede de caminhos a pé?

Gestão do tempo para o pedestre

A noção de rede para a circulação a pé não se sustenta a partir
somente de calçadas bem projetadas, construídas e mantidas.
Esta é uma condição necessária, mas insuficiente. Os locais e os
momentos de travessia são fundamentais para dar condição de
transporte ao caminhar. Para termos uma rede é preciso a ligação
de um lado ao outro da via. Como não há (ainda) a possibilidade
do prolongamento físico da calçada até a outra margem, essa
ligação só pode ser garantida através da administração do tempo
da circulação. Neste caso a engenharia de tráfego ainda está
devendo uma gestão mais democrática do tempo na circulação,
tempo suficiente para travessias completas e com menores espe-
ras. E ao contrário do que se imagina, há muito espaço e tempo
que podem ser incorporados aos pedestres sem que se atinja o
ponto de dilema com a fluidez veicular. Mas isto pede um exercí-
cio novo dos engenheiros da circulação: um olhar específico do
ponto de vista de quem anda a pé e de transporte coletivo. É pre-
ciso caminhar, percorrendo toda a cidade, sentindo os problemas
e buscando soluções próprias para os pedestres. Há quem defen-
da uma gestão da circulação a pé independente da engenharia de
tráfego voltada aos veículos particulares. O ponto de equilíbrio ou
as “soluções de compromisso”, como diz Eduardo Vasconcellos,
seriam demarcados pela negociação entre os interesses dos dois
e demais lados, balizados também pela participação direta dos
interessados.

Controle social do uso do automóvel

O discutido controle do uso do automóvel, já adotado para a
redução da poluição e descongestionamento do tráfego, também
traz bons dividendos às condições de deslocamento a pé. À
moderação do seu uso há que se agregar uma outra discussão,
esta mais polêmica, sobre um limite físico, em valores absolutos,
à sua presença na cidade, com restrições ao licenciamento e a
posse per capita. Os transtornos trazidos pelo carro não se limi-
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tam à sua circulação. O espaço necessário a sua guarda/estacio-
namento impõe um sobre-espaço improdutivo e pernicioso ao
pedestre. A cidade se estende, as densidades diminuem, tornan-
do mais penosa a prática do caminhar e do transporte de pessoas
nas cidades.

Restrição da velocidade do automóvel

Outra proposta polêmica, mas que quando adotada trará sem
dúvida uma redução da gravidade dos acidentes e outros benefí-
cios ao pedestre, é a redução compulsória da velocidade dos veí-
culos nas cidades. Não só pelo lado da economia de vidas, mas
pela facilidade em atravessar a via. Velocidade menor, maior a
percepção da brecha no fluxo veicular, melhores condições de
negociação entre pedestres e condutores.

Essa questão já é discutida nos meios técnicos mais avançados e
precisa ser posta para o grande público. Não faz sentido algum os
veículos atingirem velocidades muito superiores às permitidas em
todo território nacional.

Informações das acidentalidades

Infelizmente ainda não temos estatísticas confiáveis. E não
somente as dos Detrans e do Denatran. A parte o interesse de
caráter jornalístico pelos dados gerais dos acidentes no Brasil,
onde a tabulação compilatória de baixo para cima (municí-
pios→estados→união) é fundamental, são as informações deta-
lhadas de cada acidente ocorrido nos municípios e demais vias e
rodovias que podem dar uma contribuição nova, criativa e apro-
priada para cada realidade. A adoção de programas locais de pre-
venção e redução dos atropelamentos, para ter êxito, depende do
conhecimento específico dessas ocorrências. Ainda não temos
bancos de dados permanentes em grande parte dos municípios e
órgãos com circunscrição sobre as vias. Este é um procedimento
relativamente simples de ser adotado e que depende em primeiro
lugar dos gerenciadores. Assim fazendo, estarão também cum-
prindo um preceito legal do CTB.

Educação: cidadania na circulação

Educação para a cidadania. Não a educação tradicional de trânsi-
to onde o que interessa é o comportamento adequado do pedes-
tre servindo aos interesses do tráfego veicular. Incorporar novos
valores e comportamentos tais como a primazia do pedestre
sobre o automóvel quando de sua travessia é ainda um desafio. O
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respeito à faixa de pedestres ou mesmo onde não há faixa como
preconizado pelo Código de Trânsito é tarefa por fazer. Esses pre-
ceitos legais, se observados, também têm muito a contribuir
quanto à repartição mais democrática do tempo entre pedestres e
veículos. Vários artigos do novo CTB com relação ao pedestre
ainda não foram viabilizados.

A educação para os participantes da circulação ultrapassa os limi-
tes e recortes artificiais apresentados pelo trânsito. Aspectos
ambientais em sentido amplo e de convivência social devem ser
incorporados para alargar o campo de discussão no qual se situa
a questão da mobilidade e do consumo/produção do espaço e do
tempo urbanos.

O velho modelo das transitolândias precisa ser substituído por
projetos mais criativos. Antes de “conscientizar”, vale mais discu-
tir a cidade real na busca de uma outra cidade. Assim, estaremos
no caminho de uma outra aprendizagem, onde o comportamento
adequado nasce de um processo de reflexão.

CONCLUSÕES

Vimos que para uma conseqüente promoção do pedestre e de sua
prática é preciso atuar em vários campos e direções. O primeiro
desafio é incorporar o andar a pé como um modal nas ações de
planejamento e projeto de transportes. Modal que de fato ele já é
e claramente majoritário porque transporta a maior parte das pes-
soas nos deslocamentos cotidianos.

Investir no andar a pé ajuda a reequilibrar os sistemas de deslo-
camentos contribuindo ao desenvolvimento sustentável das aglo-
merações. É mister procurar o bom coquetel entre os meios de
deslocamentos, construído sobre uma complementaridade otimi-
zada das ofertas existentes: moderação do uso e presença do
automóvel e o desenvolvimento de uma verdadeira oferta alterna-
tiva ao veículo particular como o conhecemos hoje. Somente os
transportes públicos não dão conta deste desafio. O andar a pé
deve ser o alicerce, a base deste sistema equilibrado.

Este modo universal é tão evidente que muitos acabaram por
esquecê-lo. Ora, é construindo as condições do seu desenvolvi-
mento que se criará o terreno urbano favorável aos transportes
públicos e a outros modais sustentáveis tais como as bicicletas,
os microcarros elétricos e outros modos não motorizados e de
velocidade moderada.

A melhoria da imagem do transporte coletivo para a reconquista
de usuários depende em grande parte de boas condições de
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acesso aos pontos de embarque e desembarque, que se faz basi-
camente a pé. Para melhorar as condições dos pedestres e do
caminhar na cidade há também que se atuar em outras áreas: no
urbanismo, na saúde pública, no uso do solo, na questão ambien-
tal entre tantas. Estamos falando em última análise em re-pensar
a cidade e, por conseqüência, a própria sociedade. Que cida-
de/sociedade queremos para o nosso futuro? Uma que dependa
ainda mais do automóvel?

Se acreditamos em ações contemporâneas que promovam o
desenvolvimento atual e futuro, a rua precisa mudar seu status para
que possamos sair dos espaços privados e ocupá-la prazerosa-
mente. Não há como adotar inúmeras medidas, todas elas impor-
tantes, sem uma reflexão balizadora sobre as questões de fundo
quanto às mazelas vividas a pé em nossos espaços coletivos.
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Mais importante que uma ciclovia para a bicicleta é um caminho para
o ciclista, pois este é o caminho da cidadania. 

O CENÁRIO

Esse ensaio se coloca dentro de uma realidade tanto econômica,
quanto política, social e cultural. Estamos assistindo a grandes mudan-
ças em nossa sociedade. Há a questão do emprego onde a integração
vertical é cada vez mais substituída pela terceirização e parcerias,
reduzindo o emprego formal. Há a concentração econômica principal-
mente no sistema financeiro, além da globalização. Assiste-se à
mudança de percepções dadas principalmente por novos paradigmas
culturais e pelo excepcional avanço das comunicações. Por fim, há o
grande processo de urbanização que o mundo vive, notadamente os
países em desenvolvimento, colocando demandas sociais e proble-
mas ambientais muito além da capacidade dos estados em resolvê-las
de forma isolada. Toda a reflexão aqui contida parte dessa percepção.

No campo dos transportes púbicos, o que se vê hoje na maioria das
cidades grandes e médias do Brasil é um momento de transição em
que se nota uma desregulamentação dos sistemas existentes onde o
modal ônibus perdeu cerca de 25% da demanda entre 1994 e 2001 e,
pior, sua produtividade (medida entre passageiros transportados e
distância rodada) caiu no mesmo período de 2,2 para 1,5. Pesquisa da
NTU mostrou que o transporte clandestino esta presente em 63% das
cidades brasileiras acima de 300.000 habitantes, o que mostra a gra-
vidade da questão.

Dentro desse marco referencial pretende-se colocar a questão da bici-
cleta, levando em conta os caminhos que são postos pelos profissio-
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nais da área dentro e fora da ANTP como os mais prováveis para
enfrentar os grandes desafios inerentes ao transporte e ao trânsito das
nossas cidades que, na verdade, se apresentam como os pressupos-
tos, para que se formulem políticas públicas específicas e exitosas:
- uma política tecnológica voltada para o aperfeiçoamento dos servi-

ços e da gestão;
- uma gestão de recursos que distribua o ônus da mobilidade e

garanta e sustentabilidade dos seus agentes a um custo tolerável
para os usuários;

- a percepção de setores da sociedade que começam a clamar por
uma nova cultura da mobilidade que dê prioridade a formas de cir-
culação coletivas, a pé e de bicicletas integrando em rede os diver-
sos modos de transportes e garantindo a acessibilidade segura e
confortável a todos os pontos das cidades;

- a cidade como ambiente de uso coletivo cujo acesso por meio de
transporte deve ser dividido democraticamente entre os diversos
meios, priorizando no sistema viário respectivamente as pessoas
com restrição a mobilidade, o pedestre, o ciclista, os meios de trans-
portes coletivos e finalmente o transporte individual motorizado.

Dentro desse marco referencial cabe aos planejadores responder três
questões em relação à bicicleta:
- Qual o lugar da bicicleta no sistema viário?
- Qual o papel da bicicleta nos sistemas de transportes?
- Qual a imagem da bicicleta para melhorar a qualidade de vida?

A BICICLETA: SEUS PRIMÓRDIOS NO PLANEJAMENTO

A bicicleta surgiu no Brasil no fim do século XIX. No século seguinte,
a partir da década de 70, em função da crise do petróleo e de mudan-
ças no padrão de comportamento das pessoas, que começaram a se
interessar mais pelo cuidado com o corpo, surgiram as primeiras ini-
ciativas com apoio de governos, no sentido de assumir a bicicleta
como um modo de transportes a ser considerado. Em 1975, a Secre-
taria de Planejamento do Estado de São Paulo lançou a Operação
Bicicleta que constava de um concurso de idéias sobre o tema e
resultou em estudos para os municípios de Araçatuba e Indaiatuba.
Em 1976, o Geipot publicou o manual Planejamento cicloviário - uma
política para as bicicletas que passou a ser o grande texto sobre o
tema no Brasil, gerando estudos específicos sobre intersecções, tre-
chos lineares, estacionamentos e processos de planejamento.

Sempre que se fala de facilidades para circulação de bicicletas no Brasil
o grande paradigma é Curitiba que desde a década de setenta, através
do IPPUC, desenvolve procedimentos sistemáticos sobre a questão.
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Hoje pode-se afirmar que a importância da bicicleta cresceu ao olhar
dos planejadores urbanos e de transportes, mas está muito aquém
das suas possibilidades. Analisando o trabalho publicado pelo Geipot
em 2001, Planejamento cicloviário: diagnóstico nacional, vemos que
ainda está longe o dia em que poderemos comemorar o milésimo qui-
lômetro de ciclovia implantado no Brasil, apesar de esforços como os
da cidade do Rio de Janeiro que, independente de ser uma grande
cidade, implantou um processo que já está dotando a cidade com um
sistema cicloviário de mais de 100 quilômetros. Há dezenas de cida-
des com implantações nessa direção.

A BICICLETA E O CENÁRIO ATUAL

A divisão modal de viagens realizadas em áreas urbanas e metropoli-
tanas, de acordo com levantamentos realizados pela ANTP em 2000,
apresenta as características a seguir. 

Das 204.000.000 de viagens/dias realizadas, 15.000.000 são de bici-
cletas. A bicicleta é responsável por 7,4% dos deslocamentos pendu-
lares nas áreas urbanas. Se pensarmos que a frota nacional de bici-
cletas é da ordem de 50.000.000 de veículos e que a produção
nacional é da ordem de 5.000.000 de veículos/ano, constata-se que o
uso da bicicleta está muito aquém da sua capacidade.

Uma série de fatores que explica essa subutilização da bicicleta.
Pesquisas realizadas na cidade de São José dos Campos mos-
tram que os maiores obstáculos para utilização de bicicleta como
meio de transportes são: a insegurança quanto a atropelamento, o
medo de assalto, a falta de estacionamentos e finalmente a falta
de ciclovias.

O que fazer para reverter esse quadro?

Em primeiro lugar definir uma metodologia. Hoje sabe-se que um sis-
tema cicloviário é a articulação de seus componentes que podem ser
definidos como:
- formas de circulação - ciclovias, ciclofaixas, circulação partilhada e

ciclo-redes;
- formas de estacionamentos - bicicletários (longa permanência),

paraciclos (curta permanência);
- formas de sinalização - horizontal, vertical e semafórica;
- formas de comunicação social - para públicos alvos usuários e não-

usuários.

Porém, dentro desses elementos em que se articula um sistema ciclo-
viário, podemos enunciar um novo que se colocará como o elemento
agregador de todo sistema que é sua área de abrangência.
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Emprestado do conceito geográfico de bacia hidrográfica, a área de
abrangência funciona como uma bacia cicloviária, ou seja, a área con-
tida dentro dos limites extremos fora dos quais um sistema cicloviário
deixa de ter interesse para um ciclista utilizá-lo, seja pela distância, ou
por um limite físico.

Esse conceito é importante para que os planejadores e executores do
programa possam, além de preparar toda aquela região para o uso da
bicicleta, também estabelecer um processo de comunicação com
todos os ciclistas usuários do sistema.

Dentro desse marco referencial cabe aos planejadores responder as
três questões em relação à bicicleta colocadas anteriormente.

Qual o lugar da bicicleta no sistema viário

O Código Brasileiro de Trânsito, nos seus artigos 58 e 59, define diver-
sas possibilidades:

Art. 58. Nas vias urbanas e rurais de pista dupla, a circulação de
bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa
ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes,
nos bordos da pista de rolamento no mesmo sentido de circula-
ção regulamentado para a via com preferência sobre os veículos
automotores. 
Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre
a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrá-
rio ao fluxo dos veículos automotores desde que dotado o trecho
com ciclofaixas.

O artigo 59 coloca:
Art. 59. Desde que seja autorizado e devidamente sinalizado pelo
órgão ou entidade com circunscrição pela via, será permitida a cir-
culação de bicicletas no passeio. 

Assim também o artigo 68 no seu parágrafo primeiro coloca:
Art. 68 § 1º O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipa-
ra-se ao pedestre em direitos e deveres. 

Sem falarmos ainda no artigo 201:
Art. 201. Deixar de guardar uma distância mínima de um metro e
cinqüenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta.
Infração - média.

Ou seja, existe dentro do Código de Trânsito Brasileiro uma série de
possibilidades de se trabalhar a circulação da bicicleta e por conse-
qüência a mobilidade do ciclista dentro do sistema viário.
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Qual o papel da bicicleta nos sistemas de transportes

Existem estudos que mostram que sistemas cicloviários criados sobre
reais linhas de desejo de viagem podem carregar muito mais que três
mil bicicletas/hora, o que permite inúmeras possibilidades de integra-
ção da bicicleta com outros modos de transportes, principalmente em
equipamentos de transferência intermodal, de forma que se possa, no
limite, chegar a um tipo de integração total, tanto física quanto opera-
cional e tarifária.

Além da integração, uma outra possibilidade que a bicicleta apresen-
ta em relação aos outros modos de transportes é a interpenetração,
ou seja, a possibilidade de se transportar a própria bicicleta em outros
modos de transportes. Uma solução é a desenvolvida pela Carris,
operadora de transporte coletivo de Porto Alegre com ônibus equipa-
dos com suporte para bicicleta na parte dianteira. Existe a alternativa,
que depende de um bom desenho operacional, de carregar a própria
bicicleta dentro de trens ou metrôs.

Qual a imagem da bicicleta para melhorar a qualidade de vida

Uma das grandes questões que se apresentam para os planejadores
de transportes em relação à bicicleta é de ordem comportamental, ou
seja, qual a imagem que o ciclista tem ao usar a bicicleta como meio
de transporte, dentro de uma sociedade que desenvolveu no imaginá-
rio das pessoas a idéia de que o automóvel é o símbolo máximo de
status e liberdade, ao passo que associou o ciclista à idéia de fracas-
so. A situação só mudará com um novo posicionamento da viagem da
bicicleta enquanto produto dentro da ótica do marketing e o desen-
volvimento de um forte esquema de comunicação para conseguir
mudar a imagem do ciclista, mostrando para ele e principalmente para
os usuários de outros modos de transportes e da sociedade de forma
geral que a bicicleta agrega valores em termos de qualidade de vida
tanto no que diz respeito à fluidez do trânsito de maneira geral como
para o meio ambiente.

UM BREVE ROTEIRO PARA PLANEJAMENTO

O planejamento de um sistema cicloviário, em função do grau de ino-
vação, deve antes de qualquer coisa levar em conta os seguintes con-
ceitos desenvolvidos a partir da abordagem ambiental no cenário de
2010,  de escassez energética e da poluição:
- Transversalidade: um programa dessa ordem deve abranger, no

caso de uma Prefeitura, além do gestor de transporte e trânsito, tam-
bém as secretarias de Educação (em função de programas de pilo-
tagem defensiva), de Saúde e de Esportes (em função de programas
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de condicionamento físico e alimentação adequada), de Comunica-
ção (em função de todo o esquema de divulgação envolvido num
plano desse calibre), a sociedade, usuários e não usuários e, eviden-
temente, as secretarias de Meio Ambiente (em função desse escopo
e da matriz energética).

- Sustentabilidade: um programa desse tipo que agrega valores em
termos de qualidade de vida tem que ser desenvolvido a partir da
visão do ganho que a cidade terá em termos de redução da polui-
ção e de uma matriz energética dos transportes com menor impac-
to no que diz respeito a combustível fóssil. Também deve haver a
possibilidade de viabilização financeira através de parcerias dentro
da ótica da responsabilidade social, bem como através de unidades
estratégicas de negócios, como o bicicletário de Mauá junto à esta-
ção da CPTM e operado, através de terreno cedido a título precário,
para uma associação de ciclistas. Hoje, esse bicicletário recebe 800
bicicletas/dia a um custo por parte do usuário de R$ 7,00/mês.

- Controle social: é a participação da população - os ciclistas e a
sociedade em geral - a partir da capacitação de agentes multiplica-
dores que garantem o êxito de um programa com um grau de ino-
vação tão grande como esse.

Esses são os pressupostos que garantirão a capacidade política de
um programa assim. Ao mesmo tempo deve-se fazer o levantamento:
do sistema viário, do sistema de transportes e dos pólos geradores de
viagens. A partir desse levantamento e da estimativa da população a
ser atendida, realiza-se um programa de pesquisas quantitativas e
qualitativas, para finalmente definir o programa cicloviário: formas de
circulação (ciclovias, ciclofaixas e circulação partilhada), formas de
sinalização (vertical, horizontal e semafórica), formas de estaciona-
mentos (bicicletários e paraciclos) formas de identificação (marcas e
cores) e sua área de abrangência.

MODELO DE GESTÃO

O modelo de gestão de um programa cicloviário deve ser ao
mesmo tempo representativo e enxuto. Representativo no sentido
de envolver elementos da transversalidade, já citada, e enxuto no
sentido de ser ágil para implantar as medidas necessárias em ter-
mos de projetos e atividades e negociar com a iniciativa privada a
implantação de unidades estratégicas de negócios, como bicicletá-
rios e publicidade em mídias predefinidas nos mobiliários urbanos
inerentes a um sistema cicloviário e todo material impresso e ele-
trônico fundamental ao êxito de um programa desse tipo. No limite
final, pode-se delegar essa gestão até para associações de ciclis-
tas usuários desse sistema cicloviário.
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A BICICLETA E OS CENÁRIOS FUTUROS

O posicionamento da bicicleta no futuro será conseqüência da opção do
modelo de desenvolvimento que a sociedade brasileira decidir. Existem
três prováveis cenários: o primeiro é denominado padrão americano, em
que o mercado dita as regras onde existe uma preponderância do trans-
porte individual (automóvel) sobre o coletivo, os investimentos são maio-
res no sistema viário que em transportes de massa definindo; como sín-
tese urbana, as cidades são mais espalhadas e, conseqüentemente, os
custos dos transportes são mais caros. Nesse cenário, a bicicleta terá no
lazer seu mais forte apelo principalmente nas camadas mais altas de
renda. Para os menos afortunados ela terá seu forte apelo no transporte.

Um outro cenário, principalmente em países em desenvolvimento,
apresenta uma larga utilização da motocicleta; o transporte público é
desregulamentado e atendido por operadores autônomos que, em
muitos casos, são ligados a atividades ilícitas. Neste cenário de cada
um por si, a bicicleta será utilizada de uma forma semelhante ao cená-
rio americano, para os mais ricos como lazer, esporte e para os mais
pobres como transporte, só que com risco maior até em função da
situação de caos que faz parte desse tipo de visão.

Um terceiro cenário, europeu, em que prevalece a preocupação social
também em relação aos transportes, com redistribuição de renda
mais justa, em que todas as políticas publicas são voltadas para o
homem, a qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental, apresen-
ta como síntese urbana cidades mais adensadas com custos de
transportes menores. É, sem dúvida, esse cenário que apresenta as
maiores condições para o uso da bicicleta pois essa visão de cidade
é includente e sustentável. É neste cenário que o conceito de sistema
de transporte, ou seja, a articulação em estações de transferências
dos diversos modos de transportes, cada qual atuando em sua faixa
de eficiência, se realiza em sua plenitude. Com certeza é neste tipo de
cenário que a bicicleta como instrumento de mobilidade e acessibili-
dade será mais eficiente, eficaz e agregadora.

ANTP E A BICICLETA

No início deste ano de 2003, a ANTP implantou o Grupo de Trabalho
sobre Bicicleta, integrante da Comissão de Circulação Urbana e da
Comissão de Trânsito. Esse grupo de trabalho está estruturado no
sentido de ter em sua composição todos os atores sociais interve-
nientes na questão: usuários, fabricantes e agências de governo,
meios de comunicação e agências publicitárias envolvidas no plane-
jamento, comunicação, implantação e operação de transportes e
trânsito nos três níveis de governo. Atualmente o grupo está empe-
nhado com as seguintes questões:
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- desenvolver subsídios para os ministérios das Cidades e do Meio
Ambiente no sentido da formulação de uma Política Nacional para o
Fomento do Uso da Bicicleta com a seguinte metodologia: missão,
objetivos, diretrizes estratégicas, atividades e formas de captação
de recursos;

- apoiar maciçamente o Dia Nacional sem Carro realizado no mês de
setembro. O grupo esta aberto a todos os associados da ANTP e
seu endereço eletrônico é: gtbicicleta@antp.org.br.

Proposta de campanha de comunicação institucional
Mídias e mensagens para um programa cicloviário

Público alvo Mídia Natureza Mensagem

Usuário da Folders Treinamento Ciclista:
bicicleta Banners Se você usar a ciclovia 

Manual conforme todos os 
Clínica procedimentos indicados, 
de pilotagem sua viagem, além de mais 
Passeio segura, será mais confortável.
ciclísticos 
Outros eventos

Usuário de outro Folders Divulgação Motorista:
tipo de veículo Banners e apoio A ciclovia será boa para o 

Volantes ciclista e também para você 
Faixas que conviverá com as
Cartazes bicicletas com mais 
Rádio e TV tranquilidade. Talvez um dia
Imprensa você troque a direção 

por um guidon.

População Faixas Divulgação A ciclovia fará com que a 
em geral Cartazes cidade olhe mais para 

Banners seu ciclista e cuide ainda 
Rádio e TV mais de seu meio ambiente,
Imprensa aumentando a nossa 

qualidade de vida.

Lideranças Palestras Apoio Ganhos politicos, culturais, 
politicas Reuniões sociais e econômicos em 

Debates termos de qualidade de vida.

CONCLUSÃO

O incremento do uso da bicicleta, na ótica da ANTP, tem como objetivo
último buscar uma mobilidade que garanta a acessibilidade a todas as
nossas cidades por todos os seus habitantes, de forma a promover uma
apropriação democrática dos espaços da circulação urbana, priorizando
os sistemas de transportes coletivos, as pessoas com restrição de mobi-
lidade, a pé e de bicicleta, em relação ao automóvel no sentido de pro-
mover a inclusão social principalmente dos mais desvalidos.

Essa é a nossa luta.
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A premissa de que a cidade é um ambiente de uso coletivo, cujo aces-
so por meio dos sistemas de transporte deve ser dividido democrati-
camente, traz à tona a questão da mobilidade na forma mais acentua-
da do que jamais vista até o momento. As cidades estão cada vez mais
voltadas aos seus sistemas de transporte e trânsito e coordenar seus
espaços viabilizando cada modalidade com suas peculiaridades e pro-
blemas envolvidos tornou-se primordial para a saúde dos cidadãos.

Curitiba não foge dessa premissa e o fato de seu crescimento ter acon-
tecido com muita rapidez faz com que entre em um processo de degra-
dação social e ambiental, se metas não forem atingidas em um curto
espaço de tempo. Só o planejamento participativo já não basta para deter
esse processo tão comum nas grandes cidades. O nível de delinqüência
e a violência urbana vêm intimidando os mais despreocupados cidadãos
curitibanos, pois passou a ser uma realidade muito próxima mesmo para
aqueles que entendiam violência como uma questão social, mas outrora
longe do seu próprio cotidiano. Estudos técnicos e conclusivos das ques-
tões acima de forma desintegrada já não fazem o menor efeito, pois não
se buscam soluções sem uma visão sistêmica da realidade urbana.

E o transporte escolar também passa por todas essas premissas.
Regulamentado em Curitiba desde 1990, através da Lei 7559/90, mas
atuante desde meados dos anos 70, o serviço de transporte escolar
introduziu o conceito de transporte coletivo diferenciado, atendendo a
uma parcela específica da população curitibana. No início, pelas pró-
prias características da época, o transporte era feito por kombis e ôni-
bus em escolas com grande demanda de alunos, mas, com o passar
dos anos, os avanços tecnológicos e a própria exigência do mercado
mudaram esse perfil, trazendo uma característica especial para o
modal. As montadoras, atentas a esse nicho de mercado, definem veí-
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culos especialmente caracterizados para atendimento de escolares e
o transportador, também preocupado com a qualidade dos serviços,
passa a oferecer veículos mais atrativos e ágeis para o sistema. Outro
fator bastante importante para a atratividade do serviço é a própria
logística de operação que determina tempos de viagem mais curtos e
mais baratos. Atrelado a tudo isso está o poder público no papel de
regulador e fiscalizador no intuito de manter os serviços dentro de um
nível de adequação com as necessidades da cidade.

A EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

O transporte escolar vem passando por uma transformação bastante
significativa nos últimos anos, principalmente no tocante aos veículos.
Os ônibus, responsáveis pelo transporte de alunos às escolas de gran-
des concentrações, e as kombis, com características que atendiam a
uma clientela mais regionalizada, com o passar dos anos, o crescimen-
to da cidade e a diminuição da demanda, passaram a percorrer maio-
res distâncias e conseqüentemente aumentaram os tempos de via-
gem. Essa característica acabou tornando o transporte escolar pouco
atrativo quanto à agilidade. Adicionado a isto, o custo do transporte
que nos últimos anos elevou-se significativamente por causa dos altos
preços dos combustíveis e a acessibilidade das famílias com a posse
de veículos próprios, fizeram com que o transportador escolar buscas-
se novas alternativas para viabilizar seu mercado de trabalho. A
mudança para veículos menores e mais flexíveis para o trânsito foi uma
solução para manter essa parcela do mercado.

O gráfico 1 mostra a inversão nesse perfil, os carros maiores sendo
substituídos por veículos de menor capacidade, mais econômicos,
mais ágeis e menos poluentes. Calcula-se que os custos operacionais
de uma van com 16 lugares está em torno de R$ 1,10/km ao passo
que um ônibus com 40 lugares, em R$ 1,72/km. Considerando que,
para a realidade atual de trânsito e logística, o veículo não utilize a sua
capacidade, manter veículos menores e mais ágeis atende melhor às
expectativas do mercado. Tanto é realidade que a frota nos últimos
cinco anos, até por determinação da poder público que não realizou
novas licitações, continua a mesma de 884 veículos.

O transporte escolar em Curitiba é gerenciado pela Urbanização de
Curitiba S/A - Urbs e concedido através de licitação pública, o que
restringe o crescimento desenfreado e mantém o poder público res-
ponsável pela fiscalização dos serviços. O grande desafio a nível de
planejamento é encontrar um equilíbrio entre transporte e trânsito
principalmente nos horários de pico dos escolares. Um projeto que
vem sendo bastante difundido para a fluidez do trânsito é a operação
escola, ou seja, as escolas em parceria com o poder público passam
a treinar pessoas para agilizar os veículos na hora do embarque e
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desembarque de escolares. Curitiba possui hoje esse tipo de opera-
ção em aproximadamente 50 escolas da cidade.

Gráfico 1
Evolução do transporte escolar no período de 1998 - 2002

Fonte: URBS/GTX/STC/2002.

Mas isso não é o bastante. O transporte escolar ainda não é visto
como prioridade no trânsito no sentido de oferecer uma opção para a
redução dos veículos trafegando e por isso acaba não possuindo pre-
ferência como o transporte coletivo.

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

A cidade de Curitiba é cercada por 25 municípios que compõem a
região metropolitana e os deslocamentos diários para escolas entre
cidades dificultam a fiscalização, uma vez que cada município possui
a sua própria regulamentação. Um procedimento acordado pelos
municípios foi a origem do aluno, ou seja, o transporte é efetuado pelo
município onde mora o aluno para as escolas dos municípios vizinhos.
Cabe à fiscalização acompanhar esses procedimentos e manter o
equilíbrio dos serviços para que não causem transtornos a nenhum
grupo de transportadores.

A operação clandestina ainda é o maior problema enfrentado pela fisca-
lização, pois além de causar transtornos aos serviços regulamentados,
opera com veículos muitas vezes fora dos padrões de conforto e segu-
rança exigidos. Para esses casos, são aplicados os rigores da lei, ou
seja, com o devido acompanhamento do Batalhão de Trânsito da Polícia
Militar, os veículos são apreendidos e encaminhados ao pátio do Detran
onde ficarão por um prazo determinado até que todas as formalidades
legais sejam atendidas. Esse tempo é, em média, de 15 dias.
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Para se cumprir as exigências do Código de Trânsito Brasileiro, os veí-
culos do transporte escolar são vistoriados semestralmente e suas
informações são armazenadas num banco de dados que é atualizado
periodicamente.

AS DIVERSAS FACÇÕES DA CARACTERÍSTICA ESCOLAR

Conforme dados do Sistema Estadual de Informações (2003), o núme-
ro de alunos matriculados da pré-escola ao ensino médio aumentou,
no período de 1995 a 2002, 6,58% em Curitiba e 34,73% na sua região
metropolitana.

Tabela 1
Alunos matriculados no período de 1995-2002

Municípios Alunos matriculados Variação
(zonas urbana e rural)

1995 2002

Curitiba 342.636 365.172 6,58%

Região Metropolitana 213.005 286.990 34,73%
Fonte: Ipardes.

Considerando pesquisa realizada em ago/2002, estima-se que 34.000
alunos utilizam o transporte escolar em Curitiba. Isso reflete um índi-
ce de 9% dos alunos utilizando um sistema alternativo de transporte
para seus desejos de deslocamento.

À margem do transporte escolar existem outras alternativas para a
acessibilidade à escola que não o transporte individual. Os benefícios
na tarifa do transporte público é uma delas; estudantes carentes
podem se utilizar do desconto de 50% na tarifa pública. O número de
estudantes beneficiados em 2002 foi de 28.000/dia, o que representa
7,6% do número de alunos matriculados no ano passado.

Não se pode deixar de referenciar também o Sistema Integrado de
Transporte para o Ensino Especial - Sites que, criado no final de 1983,
possibilita o acesso de pessoas portadoras de necessidades espe-
ciais às escolas especializadas, independente da localização das
moradias e das escolas.

Com linhas de bairros até um ponto de concentração específico e deste
local até o destino final, operando nos turnos da manhã e tarde, o Sites
administrado pela Urbs e subsidiado quase que na sua totalidade pela
tarifa pública, opera hoje com 20 linhas diretas atendendo 768 alunos de
13 escolas especiais além de outras 18 linhas operando com baldeação
no terminal de integração, atendendo ainda 1.105 alunos de 28 escolas.
Das 39 escolas especiais, inclusive sedes e subsedes, duas escolas par-
ticipam das linhas diretas e das linhas via terminal de integração. Esse
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sistema, remodelado por diversas vezes devido à grande procura, já tem
cadastrado mais de 166 alunos a espera de vagas para transporte.

A cultura adquirida de que o transporte individual é a melhor alterna-
tiva está longe de ser derrubada. O automóvel traz ao cidadão o sen-
timento de realização pessoal, relegando o transporte coletivo à
camada pobre da população.

Atrelado a isso, vêm os índices de violência crescentes na cidade. Mui-
tos pais, preocupados com a segurança dos filhos, adiam ao máximo
sua inserção no transporte coletivo, procurando alternativas para os
deslocamentos desejados. A tabela 2 mostra que os assaltos ocorri-
dos dentro dos veículos do transporte coletivo ou em estações tubo
tiveram um crescimento na ordem de 32% no período de 1998-2002.

Tabela 2
Número de assaltos no período

1998 2002 Variação

Curitiba 2.575 3.405 32%
Fonte: Urbs/GOC.

Segundo dados estatísticos do Detran/PR o número de veículos regis-
trados na cidade de Curitiba em 1995 era de 541.068 subindo para
740.000 registrados em 2002. Isso mostra um crescimento de 37% no
período. O índice de motorização aumentou ainda mais significativamen-
te: 77% no mesmo período, ou seja, mais carros nas ruas ocupados por
menos pessoas do que em 1995. E a tendência é crescer mais se medi-
das de contenção não forem tomadas para atender a contento essa
demanda. Fatores como melhoria geral na qualidade do serviço ofereci-
do podem significar sensível diferença para o transporte de escolares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dados do Denatran (2003) mostram que o número de veículos vem cres-
cendo na ordem de 0,5% ao mês para uma mesma estrutura viária, o que
reflete o esgotamento de alternativas de trânsito em um curto espaço de
tempo. Medidas mitigadoras como, por exemplo, colocar os serviços de
transporte escolar como prioridade de trânsito por se tratar também de
transporte coletivo efetuando paradas e desembarques preferenciais
podem incentivar particulares a se utilizar do sistema e com isso reduzir a
demanda de veículos na porta das escolas. Campanhas de conscientiza-
ção também podem dar excelentes resultados a médio prazo.

Incentivos fiscais como redução do IPI e ICMS são formas de se redu-
zir os custos operacionais dos veículos e conseqüentemente gerar
maior atratividade aos serviços de transporte escolar.
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Cerca de 10% dos municípios brasileiros (Denatran/2003) possuem sua
estrutura municipal de trânsito. Isso pode parecer pouco se entendido
que o Código de Trânsito Brasileiro passou a vigorar em 1998, mas é
importante ressaltar que a municipalização exige uma estrutura físi-
ca/operacional incompatível com a maioria dos municípios brasileiros. A
regulamentação do transporte escolar segue a mesma premissa, o que
leva a crer que a regulamentação acompanhará a evolução das cidades.

Curitiba possui hoje 10% da sua população se locomovendo sobre
duas rodas (bicicletas e motocicletas) o que faz um tema como o
transporte escolar não possuir considerações individuais quando as
discussões devem girar em torno da mobilidade urbana.

Algumas questões devem ser levantadas para tornar mais claras as
questões referente ao transporte escolar:
1. O controle da oferta deve ser feito só através de licitação pública

ou através de cadastramento conforme a área de interesse?
2. Quais as melhores alternativas para coibir o transporte clandestino?
3. Quais as opções para reduzir os custos do serviço?
4. Qual o verdadeiro papel do poder público?

A concessão dos serviços hoje está atrelada ao processo de licitação,
o que faz o detentor da permissão possuir um bem altamente comer-
cializável e quanto mais espaço de tempo entre uma licitação e outra,
mais rentável se torna a permissão adquirida e menor é a oferta dos ser-
viços regulamentados o que conseqüentemente os torna mais caros.

O papel do poder público é planejar, controlar e fiscalizar os serviços
por ele permitidos, de modo que atendam aos interesses da popula-
ção. A forma como esse serviço pode ser disponibilizado é que faz a
diferença. O controle rígido e o cumprimento da regulamentação são
meios bastante eficientes de controlar a qualidade dos serviços. A
oferta livre é o melhor meio de competitividade, pois reduz custos,
desestimula os monopólios e a clandestinidade.

Mas essa não é uma discussão de mão única e para isso a Prefeitura de
Curitiba vem mudando a idéia de planejamento participativo para plane-
jamento colaborativo, onde uma parcela da população passa a colabo-
rar ativamente nas mudanças que devem ocorrer para uma melhor qua-
lidade dos serviços. Uma proposta interessante é colocar o assunto em
pauta e ouvir o que a população coloca como melhoria direcionada
especificamente ao transporte de escolares. “Abordar os temas institu-
cionais, de regulamentação e marketing dos serviços é procurar apontar
caminhos para restabelecer a estabilidade das relações entre as esferas
pública e privada e a gestão compartilhada entre diferentes níveis de
governo e entre diferentes modos de transporte” (ANTP/2002).
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O Brasil, atualmente, está atravessando uma crise de confiança no
seu sistema de transporte, devido à diminuição do uso do mesmo
pela população. Simultaneamente, aparecem novas ofertas de ope-
radores formais e clandestinos que reivindicam o direito de oferecer
uma alternativa ao usuário. O poder público enfrenta também uma
mudança da estrutura urbana, com o desenvolvimento da periferia
das cidades e o esvaziamento da moradia no centro das mesmas,
implicando uma nova e necessária projeção da cobertura do siste-
ma de transporte para um melhor atendimento da população com
poderes aquisitivos distintos. Associado a esse fenômeno, vem a
evolução natural da dinâmica econômica e demográfica das cidades
e a prevalência de atividades terciárias em detrimento do setor
secundário, o que implica também novos comportamentos e neces-
sidades de mobilidades.

O intuito deste ensaio é delinear quais serão as principais tendências
do setor de transportes nos próximos anos no Brasil tomando em
consideração os desafios associados e os potenciais existentes no
país, especialmente na área de serviços. Ele enfatiza a crescente
necessidade de diversificar a oferta de transporte e analisa brevemen-
te o papel dos transportes de média capacidade justificando sua legi-
timidade. Serão também contempladas as questões do uso do auto-
móvel e do transporte de mercadoria, completando assim o panorama
da mobilidade nas cidades.

Este ensaio se limitará voluntariamente a considerações ligadas ao
ambiente urbano, deixando de lado as questões rodoviárias. Sem ser
de menor importância, este assunto requereria uma argumentação
distinta e uma atenção mais específica.
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TRANSPORTE INDIVIDUAL
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PREDOMINÂNCIA DA FLEXIBILIDADE

A evolução natural da demanda de transporte para os próximos anos
inclui uma necessária diversificação das ofertas de mobilidade para
os passageiros. A progressiva mudança, causada pelo aumento da
representatividade do setor terciário, de um modelo de trabalho asso-
ciado à movimentos pendulares (de manhã e de noite) está gerando
um crescente volume de viagens intermediárias ao longo do dia em
decorrência da flexibilidade dos horários de trabalho das pessoas.
Cresce também a necessidade de deslocamentos para fins de lazer e
nas proximidades da residência (serviço ou comércio) durante os dias
da semana e o fim de semana.

Esta nova organização temporal das atividades cotidianas do sujeito
urbano implica em uma transformação da oferta de transporte que
tende a diminuir o tamanho dos veículos circulando em certas horas
do dia e conservando o transporte de massa em períodos durante os
quais a demanda é importante e justifica o uso de veículos com capa-
cidade maior.

O TRANSPORTE DE MÉDIA CAPACIDADE

Como foi mencionado acima, acreditamos que o transporte de média
capacidade seja um elemento necessário como parte de um esquema
de mobilidade urbana, sendo ele controlado, organizado e definitiva-
mente integrado dentro um sistema maior onde predominam os siste-
mas de ônibus e de metrô, onde existirem.

O estudo coordenado pela Universidade (Orrico et al., 2000) claramen-
te apresenta um quadro evolutivo nos últimos anos no Brasil que par-
tiu do uso de tecnologias veiculares básicas e a introdução progressi-
va de veículos mais confortáveis e seguros na medida que as
legislações e a organização local ficavam mais maduras. Os cálculos
de rentabilidade deixam transparecer uma falta de conhecimento
gerencial da parte dos operadores e de uma certa “miopia” do posicio-
namento de seu serviço com relação às demais ofertas de mobilidade.

Acredita-se que um trabalho técnico mais sistemático dos órgãos
reguladores demonstraria que há lugar para um serviço não necessa-
riamente concorrente, porém complementar ao transporte por ônibus,
não somente por ser alimentador do sistema principal, mas também
para constituir uma prestação de padrão diferente, com um serviço
agregado que atrairia uma parcela da população, aceitando pagar
mais para ser atendido nos seus deslocamentos. Seria, de uma certa
forma, difundir serviços existentes já há muitos anos como, por exem-
plo, o “frescão” no Rio de Janeiro com uma tecnologia de menor porte
e muito mais difundida. Neste campo, o potencial de flexibilidade
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existente e a sensibilidade para o serviço mencionado mais acima
contribuirão certamente para a ampliação destas novas modalidades.

Adicionalmente, há de se considerar que os padrões tecnológicos de
uma determinada cidade não necessariamente se adaptam a outras
realidades. No exemplo do estudo da universidade, demonstrou-se,
por exemplo, que o uso do microônibus não assegurava o necessário
de rentabilidade para ser sustentável. Os estudos de viabilidade deve-
rão considerar objetivamente o leque completo de oferta de tecnolo-
gia para escolher a melhor.

Para concluir sobre esse tema, temos que insistir na importância da
profissionalização destes serviços de mobilidade, seja eles feitos por
empresas constituídas, por cooperativas ou por autônomos que têm
autorização para operar em determinados trechos. Facilitará o melhor
posicionamento do serviço, assegurará uma rentabilidade para o ope-
rador, qualquer que seja a forma jurídica em que ele opere, e, final-
mente, permitirá um melhor controle por parte do regulador.

O POTENCIAL DO SERVIÇO NO BRASIL

A proposta de desenvolvimento desses novos serviços se apóia nos
potenciais existentes no país apresentados a seguir. Acredita-se que
a grande chance do Brasil é poder se aproveitar de dois fatores impor-
tantes: a propensão e o gosto, não necessariamente revelado, pelo
serviço, e de outro lado o custo da mão-de-obra que ainda permite
um leque de prestações que não existem mais nos países do hemis-
fério Norte.

Os anos recentes provaram que o serviço oferecido ao usuário é um real
diferencial para empresas que querem ter sucesso no mercado. Os
exemplos são múltiplos hoje de serviços para o consumidor com preço
razoável e que facilitam muito a vida do cidadão. Podemos citar a entre-
ga da compra de supermercado, a compra por telefone de comida de
restaurante, de remédios ou de qualquer outro tipo de artigo que não
requeira a presença do cliente. O país tem uma tradição e uma aprecia-
ção pela atenção dada e pela customização do serviço. Esse uso fre-
qüente da solução fácil é também uma imposição de uma sociedade
moderna cada vez mais apertada na sua gestão do tempo e limitada
nas suas movimentações pelo trânsito e a violência percebida e real. No
campo do serviço profissional, podemos também dar como exemplo os
serviços de coleta e entrega de documentos por empresas especializa-
das no ramo. No caso de São Paulo, a frota de motocicletas, a maior do
país, já representa mais de 150.000 em circulação.

Isso é possível pelo custo, ainda relativamente barato, de tais presta-
ções, principalmente por causa do baixo custo da mão-de-obra no

185

Principais desafios para o transporte nas cidades brasileiras

Brasil para o empregador e pela flexibilidade na contratação de fun-
cionários. O custo adicional para agregar serviços personalizados é
compensado pela satisfação e fidelidade do cliente que aceita pagar
um valor contra uma prestação.

Apesar da natural tendência de aumento do custo dos serviços ao
longo do tempo (severidade das leis trabalhistas, aumento dos salários
mínimos e dos encargos), ainda existe muita margem para o desenvol-
vimento de tais serviços para suas incorporações a novos serviços de
transporte existentes ou a serem criados daqui para frente.

O PAPEL DO CARRO

O brasileiro sempre tem dado um grande valor à posse do carro, obje-
to estatutário e também símbolo de uma independência para seus des-
locamentos. Uma grande fatia da população ainda não possui um veí-
culo: a taxa de motorização dos brasileiros (7,33 em média para o Brasil
em 1999 e 2,55 habitantes por automóvel em São Paulo) (Barat, 2001)
ainda é muito inferior às taxas encontradas na Europa e nos Estados
Unidos. Isso demonstra um potencial de crescimento importante, no
momento reprimido pelas dificuldades econômicas que enfrenta o país.

A preocupação das autoridades em relação ao aumento da frota em
circulação é legítima já que grandes centros urbanos como São Paulo
e Rio de Janeiro enfrentam congestionamentos ao longo do dia.
Porém dificilmente poderá se proibir, no estado atual do desenvolvi-
mento das cidades e da malha de serviços de transportes públicos, o
acesso dos carros aos centros urbanos.

As autoridades públicas deverão, necessariamente, seguir uma linha
técnica racional e justa para arbitrar entre os modais, inclusive o carro,
sem radicalizar as medidas a serem tomadas e promovendo a multimo-
dalidade junto aos usuários. Isso será dificultado pelo fato que a per-
cepção do espaço urbano ainda é muito voltado para a questão da
apropriação privada do espaço público. Uma pesquisa recente elabora-
da pela Universidade de São Paulo (Folgato, 2003), apresentada na
mídia, ressalta a falta de propensão do cidadão a compartilhar o espa-
ço com seu próximo. Esta cultura individualista ainda deverá prevalecer
nos próximos anos, dificultando a difusão do hábito do uso do trans-
porte coletivo no leque de escolhas cujo foco ainda será o automóvel.

INTEGRAÇÃO ENTRE OS MODAIS

A evolução natural seria uma integração entre os modais incluindo o
uso conjunto do carro, da bicicleta e da marcha a pé com os transpor-
tes alternativos, o ônibus e o metrô. Essa possibilidade é hoje realida-
de em um número reduzido de cidades brasileiras. Nas demais, ainda
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existe um sistema de ônibus pouco adaptado às novas necessidades
populacionais. Apesar de várias grandes cidades terem apresentado
planos para racionalizar os transportes, ainda existem muitas barreiras
técnicas e políticas a serem vencidas para que se torne uma realidade.

Adicionalmente, os investimentos requeridos são importantes demais
numa conjuntura recessiva. Outro fator importante é a necessária
coordenação entre os níveis estaduais e municipais e o apoio da
União já que a maioria dos deslocamentos são efetuados entre a peri-
feria e o centro das grandes cidades. O crescimento maior das perife-
rias em detrimento dos hipercentros requer um sistema facilitando a
baldeação dos usuários de um modal para o outro sem necessaria-
mente passar pelo centro. Os movimentos periferia-periferia também
devem ser cada vez mais atendidos.

Acreditamos que uma macro-integração seja difícil a curto e médio
prazo, dando lugar a articulações mais pontuais e com custo mais baixo.

A QUESTÃO DO TRANSPORTE DE MERCADORIA

A grande problemática para os próximos 15 anos é, sem dúvida, o
equacionamento do problema do transporte de bens pelas cidades e
as regulamentações a serem adotadas para organizar essas ativida-
des. No momento, duas correntes existem, a primeira a favor da prio-
rização de veículos de pequeno porte com limitação do tamanho máxi-
mo autorizado no hipercentro das cidades (é o caso de São Paulo),
enquanto que a segunda preconiza a circulação de veículos maiores,
consolidando carga e distribuindo a mercadoria de uma maneira otimi-
zada. A circulação noturna de caminhões é dificultada pelas restrições
de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e pelo custo adi-
cional de se manter funcionários em horários alternativos.

O aumento do fracionamento da carga, tendência natural encontrada
nos principais centros urbanos, vai aumentar o grau de urgência de tal
discussão. Idealmente, a criação de terminais de carga ao redor das
cidades permitiria uma racionalização da distribuição urbana. Porém,
a atual malha urbana não deixa muito espaço e margem para poder
implementar tais empreendimentos.

O próprio congestionamento favorece a aparição de veículos de
menor porte e formas de entrega alternativas como motocicletas com
caçamba, veículos de três rodas, bicicletas com espaço de estoca-
gem. A dicotomia entre a necessidade de rapidez e os próprios limi-
tes físicos do espaço urbano são resolvidos pelo mercado por este
tipo de soluções tecnológicas alternativas. As próprias empresas
entendem que, para minimizar a perda de tempo, elas mesmo devem
ser criativas.

187

Principais desafios para o transporte nas cidades brasileiras

O POSSÍVEL DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SERVIÇOS

É difícil prever que nos próximos 10 ou 15 anos, possam se desenvol-
ver novos serviços ao cliente.

A bibliografia e os exemplos de projetos de novas formas de mobilida-
des demonstram que existe lugar para inovação neste campo. Pode-
se citar o car-sharing: o conceito originou-se na Suíça e na Alemanha
nos anos 80. Ele propõe uma fórmula de co-propriedade e de uso de
uma frota diferenciada de veículos cuja manutenção e gerenciamento
ficam a cargo de uma empresa especializada. Outros conceitos como
o station car, ou o carro em livre serviço, também foram implementa-
dos nos Estados Unidos e na Europa. No último caso, a Renault e um
conjunto de empresas francesas implementaram um serviço de carro
elétrico, “a demanda”, situados em pontos estratégicos de uma cida-
de na periferia de Paris. Essas experiências mostraram que existe um
nicho de mercado para práticas alternativas de mobilidade, em geral
muito ligadas ao sistema de transporte público existente. Esses novos
meios oferecem uma certa liberdade para pessoas não motorizadas.

No caso do Brasil, pode-se imaginar que haja um aumento substan-
cial de novos serviços privados não necessariamente associados ao
sistema de transporte público como ocorre na Europa, no Japão e nos
Estados Unidos já que o sistema oferecido ainda não é utilizado por
todas as parcelas da população. Acredita-se que tenha um potencial
de crescimento para serviços exclusivos voltado para uma classe
média-alta, um público jovem que ainda não tenha a liberdade de se
locomover para suas atividades rotineiras e de lazer (para ir ao shop-
ping center, por exemplo, ou também para outras atividades extra-
escolares como os cursos noturnos ou atividades esportivas), para
pessoas que façam deliberadamente a escolha pela praticidade e o
conforto de um serviço de transporte para o trabalho e que aceitem
compartilhar um veículo com motorista que faça o transporte entre a
moradia e o lugar de trabalho de manhã e a noite. Neste caso, duas
possibilidades existem: a primeira é a organização dos próprios inte-
ressados que se agrupam e contratam o serviço de uma empresa
especializada em transporte fretado. Pessoas físicas se organizam
então para assegurar sua mobilidade com um custo razoável e mini-
mizando as externalidades devidas às condições de vida na cidade de
amanhã. A segunda possibilidade é que o empregador ofereça este
serviço para seu funcionário. Isso já ocorre para um grande número de
empresas, de maneira crescente.

Pela estrutura de custo que o Brasil continuará a ter nos próximos anos,
o mercado de transporte continuará a criar novos nichos desses tipos
que não poderiam tão facilmente ser organizados na Europa, por depen-
der pesadamente dos subsídios do poder público para poder se manter.
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O USO DE ENERGIAS LIMPAS EM CENTROS URBANOS

Não poderia terminar-se um ensaio sobre mobilidade sem abordar a
questão energética. Sem entrar no mérito da discussão sobre o contro-
le técnico, a tendência natural ditada pela regulamentação federal tende
para o uso de tecnologias mais avançadas que diminuirão as emissões
dos veículos novos introduzidos no mercado pelas diversas montadoras.

Do ponto de vista do poder público, pode-se vislumbrar o incentivo
para o uso de energias mais limpas como, por exemplo, o álcool
especialmente para frota cativas e também para frotas profissionais
que usam intensamente os veículos. Pode-se incluir nesta categoria
os táxis e os veículos de entrega de pequeno porte. A introdução do
gás natural para o uso em ônibus não tem tido muito sucesso nos últi-
mos anos principalmente pela falta de infra-estrutura de distribuição
de gás natural nas cidades do interior. Isto não impediu algumas
empresas de demonstrar a rentabilidade do uso de tal tecnologia nas
suas frotas. Incentivos deverão certamente ser oferecidos para os
usuários desta tecnologia já que o apelo ambiental ainda se encontra
muito limitado na cultura urbana. Porém, há de se esperar que o fator
ambiental também se torne um objeto de marketing das empresas de
transporte que poderão usar este elemento como fator de diferencia-
ção. O bio-diesel também representa um potencial interessante para
uso nos ônibus. Todas as outras tecnologias como, por exemplo, os
híbridos e as células a combustível ainda não representam realidades
justificáveis do ponto do vista ambiental e que possam compensar
investimentos pesados.

Para o usuário particular, a decisão no uso de energias ditas alterna-
tivas ainda é baseado numa equação econômica que não engloba a
vertente ambiental. Neste caso, a escolha é baseada no custo da
energia e o retorno sobre o investimento, obtido a partir da adequa-
ção do veículo em função das dificuldades econômicas atuais e vis-
lumbradas para o futuro. Estes fatos dificilmente mudarão nos próxi-
mos 10 anos. O sucesso da manutenção da preferência popular ficará
dependendo da constante vantagem competitiva das energias limpas.

CONCLUSÃO

O diagnóstico que poderia então ser feito para os próximos anos no
Brasil, à luz da análise apresentada anteriormente, seria da valoriza-
ção da flexibilidade e do potencial que o país tem para absorver e
facilmente incorporar novas modalidades de transporte, tanto do
ponto de vista do regulador quanto dos profissionais dos transportes
e dos usuários que exigirão mais qualidade, diferenciação e adequa-
ção às suas novas demandas de mobilidade.
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Existe claramente um lugar para novos serviços tanto no âmbito da
oferta de serviços públicos, como também para serviços particulares
para a população que quer ter alternativas para assegurar sua mobili-
dade cotidiana. Ainda neste panorama predominará o veículo particu-
lar que, tradicionalmente, representa um marco social importante na
sociedade brasileira. Porém, este modal deverá ser crescentemente
integrado com os demais meios existentes. Ainda neste diagnóstico,
vislumbra-se uma falta de capacidade de investimentos para criar a
infra-estrutura de integração entre os modais, prevalecendo um
modelo muito similar ao atual com muito mais diversidade nas solu-
ções oferecidas ao usuário. Finalmente o grande desafio será a orga-
nização e o controle do transporte de mercadoria no contexto de fra-
cionamento e da velocidade crescente dos fluxos exigidos pela
economia que esbarram na própria estrutura física da cidade.

Outro parâmetro de relevância será a preocupação do regulador sobre
a poluição urbana. Ele será o instigador de uma tendência voluntarista
a favor de energias mais limpas, especialmente no caso de usuários
freqüentes das vias urbanas que constituem os maiores poluidores. O
gás natural e o álcool representam os dois grandes potenciais para os
próximos 10 ou 15 anos, nos quais devemos agregar outras energias
como o bio-diesel que se concentraram em nichos de mercado.
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Predizer o futuro é sempre uma missão arriscada. Quem, no início
de 1989, arriscaria o palpite de que o muro de Berlim estava pres-
tes a desabar, alterando drasticamente o mapa geopolítico que
emergiu da vitória aliada na II Guerra Mundial? Então, ao discorrer
sobre o que pode advir em termos de terminais de passageiros nos
próximos 10 anos, não me cabe realizar um exercício de futurolo-
gia, mas sim fazer projeções plausíveis a partir das tendências
atuais.

Nosso ponto de partida é: para as pessoas se locomoverem de
uma origem a um destino, não havendo um caminho direto, vai ser
sempre necessário um terminal. Mesmo nas novelas de ficção
científica, as viagens longas são geralmente feitas em espaçona-
ves ou por teletransporte (a desmaterialização dos passageiros
num ponto e materialização noutro), o que implica a existência de
terminais.

Para viagens curtas, a sci-fi brinca com a idéia de esteiras em que
os cidadãos deslizariam, podendo trocar de direção com um sim-
ples passo. É a fantasia de, suprimindo os veículos, dar um fim a
mazelas como a poluição atmosférica, os congestionamentos e os
acidentes de trânsito.

Mas, como a velocidade dessas esteiras não poderia ser muito ele-
vada, supõe-se que, para o trajeto entre dois bairros distantes,
haveria outra forma de transporte mais rápida, servindo a esteira
apenas para a locomoção dentro do bairro. Os terminais continua-
riam, portanto, tendo um papel no sistema.

Sem risco de erro, podemos afirmar que a importância do terminal
de passageiros vai crescer cada vez mais ao longo dos próximos 10
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anos. Pois, afinal, passa por aí a solução para um problema crucial
muito bem delineado na edição 96/3º trimestre de 2002 da Revista
dos Transportes Públicos (Sessão 1, “Mobilidade e qualidade de
vida”, do evento comemorativo dos 25 anos desta publicação):

“Uma vez mantidas as estimativas de crescimento da popula-
ção urbana brasileira e de veículos, a frota atual de 29 milhões
poderá chegar a 39 milhões em 2010, para uma população futu-
ra de 200 milhões de habitantes (contra os 170 milhões atuais).
Esse quadro aponta (...) para condições de vida tornadas pre-
cárias pela poluição e congestionamento (...) se não houver
modificações profundas na tecnologia e no controle do uso dos
automóveis”.

E, mais adiante:

“Os congestionamentos que se fazem sentir nas duas maiores
cidades brasileiras - São Paulo e Rio de Janeiro - já represen-
tam (...) 506 milhões de horas gastas a mais pelos usuários do
transporte coletivo, 258 milhões de litros de combustível gastos
a mais por ano e uma poluição ambiental que pode ser medida
em 123 mil toneladas de monóxido de carbono e 11 mil tonela-
das de hidrocarbonetos, jogados na atmosfera”.

Uma das premissas para sairmos da situação caótica do trânsito
nos grandes centros urbanos é estabelecer a primazia do transpor-
te coletivo sobre o individual, o que implica tornar mais confortá-
vel, agradável e segura a viagem em metrôs, trens e ônibus. E o
que acontece nos terminais tem tudo a ver com a forma como é
percebida essa viagem pelos passageiros.

Limitar a circulação do automóvel em determinados horários e
locais, impedir seu acesso às áreas centrais, ampliar o período de
restrição do rodízio de placas, introduzir pedágios urbanos, cobrar
mais pelo estacionamento em vias públicas ou mesmo impedi-lo -
para se tornarem realmente eficazes, as medidas de cunho negati-
vo terão de vir acompanhadas por um resgate da qualidade do
transporte público, oferecendo-se uma alternativa aceitável àque-
les que estiverem abandonando o transporte individual.

Os terminais de passageiros concorrerão para essa verdadeira
mudança cultural de duas maneiras: ajudando a tornar mais efi-
ciente o sistema de transporte coletivo; e acolhendo melhor os
usuários, para que sua estada seja mais gratificante.

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 25 - 2003 - 3º trimestre

192



OS BENEFÍCIOS DOS TERMINAIS INTELIGENTES

A era dos terminais inteligentes no Brasil começou em setembro de
2002, quando foi inaugurado o Centro de Operações do corredor e do
terminal Santo Amaro, na capital paulista.

O fluxo de ônibus nos corredores entre os terminais de integração
urbana passou a ser controlado eletronicamente, com a disponibiliza-
ção de informações em tempo real sobre os horários de chegada e
partida dos coletivos, de forma a racionalizar o transporte público e
facilitar a vida dos usuários.

Por meio de um sistema de radiocomunicação e aparelhos GPS (Global
Positioning System), o trajeto é monitorado via satélite. Assim, sabendo
da demanda que está chegando ao terminal, os operadores podem
adequar o número de veículos nos corredores de uma forma ideal, para
que os coletivos não transitem vazios nem muito cheios, fazendo com
que a viagem seja confortável e realizada num período mais curto.

Essa racionalização trará benefícios aos outros modos: quando se
coloca inteligência num terminal urbano, isto concorre para disci-
plinar a ida e a vinda - o ponto de passageiros de ônibus, ou de
metrô, ou de trens de subúrbio -, de forma a desimpedir as vias
onde circulam os veículos.

O terminal de passageiros é, basicamente, o ponto de encontro de
linhas alimentadoras com estruturais, de linhas estruturais com
estruturais, ou de várias linhas estruturais com várias alimentado-
ras. Hoje, esse processo é todo desalinhado, descompassado. As
pessoas chegam, desembarcam numa plataforma, ficam esperan-
do um tempo variável, aleatório. Pode ser de vinte segundos ou de
muitos e muitos minutos.
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Tendo informações em tempo real do percurso da garagem até os
terminais e ao longo do corredor, será possível monitorar tudo
isso. O sistema como um todo vai fluir melhor. E as pessoas pode-
rão programar suas viagens com exatidão, sem desperdício de
tempo.

Complementarmente, realizados estudos específicos de ori-
gem/destino, poderão ser indicados postos avançados dos termi-
nais rodoviários, em locais estratégicos, para possibilitar o embar-
que e desembarque de passageiros (evitando que o façam
indisciplinadamente pelas ruas da cidade). A lógica recomenda que
tais postos sejam operados pela mesma operadora do terminal
central, para que estejam harmonicamente vinculados e, por exem-
plo, aumente-se a precisão do anúncio de partidas e chegadas.

A perspectiva para dentro de 10 anos é de que as grandes capitais
brasileiras e algumas cidades de maior porte (como Campinas)
contem com a tecnologia dos terminais inteligentes. Então, a pró-
pria concepção arquitetônica dos terminais urbanos vai mudar, pri-
meiramente porque o uso da inteligência respalda a redução do
número de plataformas, à medida que otimiza seu aproveitamento.

Concorre também para tanto a tendência já detectável em vários
municípios brasileiros (vide, por exemplo, o Plano Integrado de
Transportes Urbanos para 2020 - Pitu 2020 da Região Metropoli-
tana de São Paulo), de programar-se a adoção de ônibus articula-
dos nas linhas estruturais. Por suas características, tais coletivos
possibilitam um embarque e desembarque mais rápido nas plata-
formas e conseguem transportar um número elevado de passagei-
ros que vêm das linhas alimentadoras - as quais, por sua vez,
serão integradas por veículos de menor porte, que vão recolher os
passageiros dispersos pelas várias artérias e descarregá-los
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nesse canal. Agilizando-se a entrada e saída dos passageiros dos
ônibus e do terminal, este pode sofrer uma redução de tamanho,
cumprindo as mesmas funções com, digamos, cinco plataformas,
em vez de dez.

Além disso, a separação entre área paga e área não paga, que
contribui em muito para enfear os terminais, também não precisa-
rá mais existir, a partir da disseminação das catracas eletrônicas e
dos bilhetes magnéticos (é possível que, mais adiante, nem
mesmo o cartão seja necessário, substituído pela impressão digi-
tal ou a íris). Então, nos terminais futuros, com a própria bilheta-
gem será possível identificar quem pagou e quem não pagou. Os
terminais se tornarão menores e seu visual vai melhorar muito.

Assim, o futuro que se vislumbra para os terminais de integração
urbana, a partir da adoção da tecnologia inteligente e outros avan-
ços, é o de contribuírem de forma cada vez mais efetiva para a
racionalização do trânsito nas grandes cidades; de terem seu
número - bem como o de corredores de ônibus - sensivelmente
ampliado (na capital paulista, por exemplo, existem 21 terminais
urbanos e estão sendo implantados outros 23); e de se tornarem
menores, com visual mais atraente.

Também deverá ser otimizado o aproveitamento das possibilida-
des comerciais correlatas. Hoje já há todo um esforço para ofere-
cer várias conveniências aos usuários em seu tempo de espera,
mas aqui se esbarra num paradoxo: o passageiro não quer ter uma
estada longa nos terminais urbanos, mas sim passar por eles rapi-
damente, rumo a seu destino.

Então, em vez de tentar atraí-lo para um consumo não-programa-
do enquanto espera o ônibus (e está mais preocupado em não per-
der o coletivo), o comércio deverá buscar uma mudança cultural,
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fazendo com que a compra de produtos ou serviços no terminal se
torne parte da rotina do passageiro; que ele, por exemplo, crie o
hábito de tomar o café da manhã no terminal, ou de nele comprar
flores para a esposa.

Já existem shopping centers sendo implantados ao redor dos ter-
minais ou a eles integrados. E uma experiência interessante foi a
da utilização do espaço dos terminais de passageiros (urbanos e
rodoviários) para feiras de confecções e artesanato, com vários
comerciantes oferecendo seus produtos em quiosques ou barra-
cas; além dos usuários eventualmente se interessarem pelos pro-
dutos, havia pessoas se dirigindo ao terminal exclusivamente para
comprar tais artigos.

Por que não se pensar em pólos vocacionais coexistindo com os
terminais? Que num terminal se concentre a venda de artigos de
informática, noutro a de calçados, ou instrumentos musicais, ou
bijuterias... Assim também teremos pessoas querendo realizar
suas compras no terminal, atraídas pela diversidade da oferta do
artigo almejado e pela facilidade de acesso.

Finalmente, com a queda de movimento nos sábados, domingos e
feriados, os terminais urbanos podem cumprir uma função social,
cedendo espaço para campanhas de saúde, atividades beneficen-
tes, programação de lazer, iniciativas da comunidade etc.

UM NOVO CONCEITO EM TERMINAIS RODOVIÁRIOS

As antigas rodoviárias assustavam os viajantes, seja por sua falta
de conforto e funcionalidade, seja pela ocorrência de crimes e deli-
tos nas suas instalações e/ou no entorno. Comparados a elas, os
aeroportos pareciam verdadeiros oásis. Este era um dos motivos
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para a preferência pelo avião, para trajetos longos. Quem optava
pelo ônibus, quase sempre o fazia em função do preço. E, exata-
mente por seus usuários terem baixo poder aquisitivo, as rodoviá-
rias não recebiam investimentos significativos.

O quadro começou a mudar nas duas últimas décadas, quando o
empobrecimento da classe média brasileira a fez reduzir custos e
buscar opções mais econômicas para seu dia-a-dia. Além disso,
com o trânsito piorando a cada dia nas principais metrópoles, a
distância a percorrer até a maioria dos aeroportos se tornou um
considerável empecilho; em algumas circunstâncias, a facilidade
de acesso aos terminais rodoviários integrados à rede de metrô
pode até compensar o dispêndio maior de tempo na viagem por
ônibus.

Percebendo que poderiam reconquistar velhos usuários e atrair
novos, empresários de transporte interestadual e intermunicipal
passaram a renovar sua frota com veículos mais modernos e con-
fortáveis, administradores de terminais rodoviários trataram de
oferecer um padrão superior de serviços, as autoridades melhora-
ram o policiamento.

Essa tendência chegou ao auge com a recente reforma do terminal
rodoviário Tietê (SP) - paradigma que certamente vai inspirar a

197

Os terminais do futuro: fator de racionalização do sistema de transporte

Telão com mensagens de embarque e desembarque.

revitalização de muitos outros terminais, sendo certo, por exemplo,
que o Novo Rio (RJ) passará por transformação semelhante.

As áreas comercial e de alimentação sofreram profundas altera-
ções, com melhorias nos 49 pontos existentes e a instalação de
outros 24, marcando o ingresso no terminal Tietê de grandes mar-
cas nacionais e internacionais. A área por eles ocupada saltou de
2.768 m2 para 4.095 m2.

Foi implantada a primeira sala vip no terminal, trocaram-se os 1,2
mil assentos do mezanino, melhorou-se a iluminação, reformaram-
se as bilheterias, criou-se área de internet, otimizou-se o sistema
de informações de embarque e desembarque. As mudanças foram
tão marcantes que autoridades, imprensa e usuários têm freqüen-
temente comparado o novo terminal Tietê aos shopping centers e
aeroportos.

O terminal rodoviário que se delineia para 2013 tem, evidentemen-
te, o terminal Tietê como ponto de partida: será o ponto de encon-
tro de vários modos, imponente mas acolhedor, com diversificada
oferta de produtos e serviços de qualidade, várias salas vip, check-
in antecipado de bagagem, monitoramento com câmaras fixas e
móveis para garantir perfeita segurança e apoio aos usuários.
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Seu usuário continuará sendo uma pessoa com mais tempo para
circular pelo espaço e consumir - embora a tendência seja de
redução do gap entre a chegada num meio de transporte e a par-
tida noutro, pois os avanços no acompanhamento dos respectivos
trajetos e na disponibilização de informações aos passageiros (em
telões e até pela internet) possibilitará a programação de viagens
com uma precisão hoje inimaginável.

E, de modo geral, pode-se antecipar que todos os terminais de pas-
sageiros - terminais de ônibus urbanos, terminais de ônibus rodoviá-
rios, estações de metrô, estações de trem e aeroportos - convergirão
(e, em muitos casos, se mesclarão num mesmo espaço) para um
modelo geral de eficiência, racionalidade, conforto e segurança.

De resto, para que o sistema de transporte coletivo se torne uma
alternativa positiva (e não apenas a opção menos ruim em função
das medidas restritivas) ao transporte individual, haverá que se
investir também na melhora da viagem fora do ônibus - assim
entendidas todas as etapas que o usuário cumpre, do momento
em que sai em busca de transporte até aquele em que chega ao
destino. Nos próximos dez anos, certamente, será sanado o qua-
dro atual de inexistência de abrigo em inúmeros pontos, falta de
segurança e de serviços/pequenos comércios.
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CIRCUNSTÂNCIAS ECONÔMICAS E VONTADE POLÍTICA

É claro que as previsões aqui feitas são uma projeção das tendências
e possibilidades do presente - perfeitamente viáveis, portanto -, mas
sua concretização dependerá de circunstâncias econômicas e vonta-
de política.

Uma recessão prolongada, evidentemente, privaria o sistema de
transporte coletivo de investimentos na escala necessária para que
fossem implantadas as melhores soluções. E todo esse esforço de
racionalização ficaria comprometido se alguns atores importantes
escapassem à disciplina que ele impõe - casos do chamado trans-
porte de fretamento, que não poderia jamais continuar escolhendo
horários e itinerários a seu bel-prazer, tumultuando o trânsito e
fazendo uma concorrência desleal às companhias que respeitam
as regras estabelecidas; e do transporte clandestino, que perma-
neceria à margem dos corredores de ônibus e dos terminais inteli-
gentes, como um elemento de incerteza impermeável ao planeja-
mento e monitoração.
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O transporte urbano tem aparecido, muitas vezes, como o principal
fator de degradação ambiental, já que a poluição da atmosfera e a
sonora são questões prementes nas grandes aglomerações.

De fato, tais questões devem ser tratadas com maior rigor, inclusive
na revisão da matriz energética e na priorização de meios de transpor-
te menos poluentes, e adequados às condições ambientais locais e
regionais, tanto para o transporte de cargas como de passageiros.

A questão que se coloca, no entanto, é o enfoque sistêmico do meio
ambiente urbano que, tal e qual o meio natural, funciona integrada-
mente, compondo em sua concepção holística a tão sonhada “quali-
dade de vida urbana”. Nesse sentido, a visão setorial do transporte
passa a transcender as questões físicas de poluição e ruído, para
garantir condições de acessibilidade, circulação, consumo, produção,
ampliação de oportunidades, relações sociais, democratizando o uso
do ambiente construído ou do espaço urbano.

Nessa concepção há necessidade de se transformar a visão do meio
ambiente urbano, onde, a Gestão passa a ser palavra de ordem nas
políticas públicas devendo ser incorporada em toda a dotação de
infra-estrutura, inclusive a de transporte.

MOMENTO ATUAL

O processo de participação social no planejamento das ações gover-
namentais tem ocorrido de diversas formas ao longo da história polí-
tica brasileira. Dentre elas destacam-se a dos movimentos populares
de cunho setorial exigindo habitação, saúde, escolas, ou dos meca-
nismos que procuraram institucionalizar a participação, através de
planos e programas de incentivo a ações coletivas (mutirões, coope-
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rativas etc.), ou ainda através das alternativas espontâneas de caráter
regional, sindicais ou de classe, entre outras.

No que diz respeito a manifestações que implicariam em ações de plane-
jamento, o que muitas vezes se notava eram situações circunstanciais
sem continuidade e que ocorriam em função de problemas específicos,
como o Movimento do Custo de Vida, Diretas Já, que, não engajadas pos-
teriormente ao cotidiano da realidade social, perderam importância ao
longo do tempo.

No presente momento, com a regulamentação dos artigos 182 e 183 da
Constituição Brasileira, através da Lei 10.257 de 10 julho de 2001, o Esta-
tuto da Cidade, a participação social ganha maior incentivo, na medida em
que a nova lei traz normas que devem ser incorporadas pelas cidades res-
gatando sua função social numa ação integrada entre as diferentes esfe-
ras de poder e também de toda a sociedade.

Ainda assim, o instrumento legal não garante a participação. É necessário
sensibilizar a população preparando antecipadamente a participação
comunitária, traduzindo para a sociedade civil sua importância na formu-
lação e gestão da implantação de diretrizes que irão compor por exemplo
o plano diretor, importante instrumento de discussão e decisão sobre o
futuro da cidade e, posteriormente, seu detalhamento através dos planos
setoriais e regionais, bem como dos projetos de interesse público.

No caso do Metrô de São Paulo, a própria configuração espacial do muni-
cípio (extensão, formas de ocupação, com centralização das atividades
econômicas e ocupação extensiva tipo “dormitório” das áreas periféricas)
torna os problemas de acessibilidade prementes, com dificuldade de atua-
ção integrada da sociedade, dificultando inclusive sua administração.

Dentro desse contexto, a idéia da gestão ambiental interativa é dar maior
ênfase ao processo participativo, no sentido de garantir propostas e dire-
trizes de planejamento regional coladas à realidade e, ao mesmo tempo,
com o compromisso dos diversos segmentos sociais nas futuras transfor-
mações urbanas inerentes à implantação de uma linha de metrô.

DIMENSÕES DA GESTÃO AMBIENTAL

Quando se fala das dimensões da gestão ambiental refere-se aos ato-
res sociais que participam integradamente do ambiente construído,
trazendo-lhe um significado sócio-cultural. Nesse sentido, os pontos
de vista legal, institucional, político, econômico etc. ganham impor-
tante papel no planejamento ambiental do meio urbano, onde ações
isoladas resultam muitas vezes num ambiente de ocupação desorde-
nada e deseconomias provocadas por diversos fatores, inclusive
duplicação de ações.
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LEGAL

Licenciamento ambiental

Apesar de relativamente recentes e de alcance restrito, os instrumen-
tos legais de licenciamento e os de certificação internacional de qua-
lidade ambiental têm contribuído bastante para a adoção de propos-
tas de gestão.

O caráter restritivo desses instrumentos refere-se menos ao seu conteúdo
e mais ao objeto de avaliação que, em geral, é uma empresa (Normas série
ISO - 14.000), ou um projeto específico (legislação ambiental de licencia-
mento), prejudicando, de certa forma, a visão holística. Por outro lado, o
“lema”: “Pense globalmente, aja localmente” é plenamente atendido e, ao
longo do tempo, tende a refletir o significado universal da questão.

Existem vários instrumentos legais ligados à gestão, porém a título de ilus-
tração, cita-se o licenciamento ambiental que vem se impondo mais forte-
mente a partir da Resolução Conama de 1986 e pressupõe que os proje-
tos potencialmente geradores de impacto submetam-se ao processo de
licenciamento ambiental, que consiste basicamente da liberação do
empreendimento a partir de três licenças:
- Licença prévia: verifica a viabilidade ambiental do empreendimento

licenciando-o previamente.
- Licença de instalação: libera o empreendimento para a execução,

mediante o detalhamento dos planos e programas ambientais.
- Licença de operação: após a avaliação da implantação do plano de

ação ambiental durante a obra, o empreendimento é liberado legalmen-
te para operação.

Cabe lembrar que todas as licenças têm prazos de validade, incluindo a
de operação que deve ser renovada em períodos que variam de 6 a 10
anos dependendo da atividade. Dessa forma, o monitoramento e avalia-
ção ambiental devem ser constantes.

Em linhas gerais, o conteúdo de um estudo de impacto ambiental, o
principal estudo, permite o licenciamento, aborda questões relativas
aos meios físico, biótico e antrópico, levando em conta a inserção do
empreendimento em uma dada realidade. Através de um diagnóstico é
realizada uma análise com e sem o empreendimento para a identifica-
ção, monitoramento e avaliação planejada dos impactos positivos e
negativos a serem gerados desde o seu planejamento como também
durante a implantação e operação.

Resumidamente, tais impactos são então avaliados quanto à temporalida-
de (duração, fases de implantação, operação), intensidade (se é ou não
reversível ou mitigável) e abrangência (se é pontual ou difuso). A partir
então de uma análise de interação, pode-se prever a ocorrência de impac-
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tos sócio-ambientais, passíveis de tratamento consubstanciados em pla-
nos e programas que, por sua vez, deverão estar subordinados a diretri-
zes que objetivem potencializar os efeitos positivos e minimizar os negati-
vos quando da implantação e operação do empreendimento.

Certificações internacionais

As certificações internacionais independentemente do caráter circuns-
tancialmente relacionado à diferenciação empresarial em concorrências
internacionais, têm respaldado a necessidade de atender aos diversos
atores envolvidos nas questões sócio-ambientais, e vêm se tornando
importantes ferramentas de gerenciamento da qualidade do processo de
produção através da implantação de sistemas de gestão ambiental.

Estes, representados principalmente pela Série ISO 14 000 ou SA
8000 visam, grosso modo, o controle racional da produção desde a
utilização dos recursos naturais, até o seu dejeto de volta à natureza,
passando pela conscientização e treinamento dos recursos humanos,
visando em seu conjunto a melhoria contínua dos processos de tra-
balho e qualidade dos produtos e serviços.

POLÍTICO-INSTITUCIONAL

A interação entre as representações políticas e instituições que atuam
no espaço urbano, sejam elas públicas ou privadas, tem papel funda-
mental sobre a qualidade de vida, principalmente naquelas ligadas
diretamente às condições de transporte e trânsito: o nível de seguran-
ça na circulação, a qualidade do uso do espaço urbano e, também, as
questões ambientais ligadas à poluição atmosférica e sonora.

Nesse sentido a gestão inter-institucional pressupõe a atuação plane-
jada técnica e operacionalmente coordenada das ações sobre o espa-
ço construído e com participação ativa de seus agentes sociais.

ECONÔMICA

Os agentes sociais em geral beneficiados pela melhoria do transpor-
te e trânsito são as empresas, principalmente as dos setores terciário,
comércio e serviços, determinantes nas grandes cidades. Estes, pela
melhoria das condições de produção, circulação e consumo que se
refletem diretamente na vida empresarial, devem ser os principais
interessados na gestão sócio-ambiental urbana. Tal afirmação vem
sendo constatada pela implantação dos sistemas de gestão ambien-
tal nas empresas e pelo processo de parcerias em projetos que refe-
rendem o conceito de responsabilidade social.

Tratando-se de uma nova estratégia de atuação, a gestão ambiental não
deixa de garantir também uma oportunidade de negócios diferenciando
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empresas que mantêm o compromisso de restituir à sociedade o meio
ambiente e os recursos dele retirados não apenas sob a forma de produ-
tos e serviços de qualidade como também através da solução de proble-
mas sócio-ambientais apresentados principalmente nos centros urbanos.

SOCIAL

A partir da Constituição de 1988 e regulamentações dela decorrentes tem-
se importantes instrumentos de ação integrada e participativa de toda a
sociedade, não só em projetos específicos como em planos e programas.

O Estatuto da Cidade, de aprovação relativamente recente, legitima
essa participação através de importantes instrumentos legais, como a
obrigatoriedade de realização de audiências públicas antes da apro-
vação de planos diretores, e de projetos submetidos ao licenciamen-
to ambiental, orçamento participativo, onde a população discute a
aplicação dos recursos municipais, entre outros.

No que tange ao transporte e meio ambiente, tais instrumentos abrem
espaço para uma atuação interativa e decisiva na mudança da priori-
zação adotada ao longo dos anos do modelo rodoviário e, através de
projetos de educação ambiental, permite a discussão de alternativas
de transporte mais adequadas à sociedade e ao desenvolvimento
sustentável em âmbito local e regional.

GESTÃO AMBIENTAL NA LINHA 4 AMARELA - GAIA

Objetivo geral

Garantir a divulgação das informações e canais de participação social
no processo de implantação da linha 4 - Amarela do Metrô, de forma
a sensibilizar a sociedade em seus diversos segmentos para a impor-
tância da atuação coletiva no que tange ao futuro da cidade.

Objetivos específicos

- Informar a sociedade sobre o conteúdo e andamento das atividades
de implantação da linha antes, durante e após sua elaboração;

- antecipar processos de participação, de forma a incorporar propos-
tas que reflitam a realidade do município através do olhar de seus
habitantes;

- identificar e propor formas de participação coerentes com a organi-
zação sócio-espacial da população de forma a garantir sua inserção
no processo participativo;

- fortalecer a participação social permanente através de proposta de
sistema de informações ambientais integrados às subprefeituras e
demais entidades de atuação regional participantes desse processo.
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Metodologia

A metodologia de participação proposta leva em conta algumas cons-
tatações:
- a primeira, específica, a partir da audiência pública do estudo de impac-

to ambiental da linha 4 - Amarela, foi a necessidade de abordagem “pré”
elaboração do plano, lembrando que a maioria dos projetos de interesse
da cidade partem do processo de discussão “pós” concepção, com a
metodologia previamente definida e pautada principalmente nas neces-
sidades de cumprimento da legislação através das audiências públicas;

- o certificação da necessidade de elaboração de instrumento cum-
prindo parte da proposta que garante o processo participativo após
a elaboração do projeto através da estrutura das Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip’s - lei nº 9.700/99 -
com representações de conselhos regionais, políticos, entidades de
classe, de bairro, entre outros.

Assim, propõe-se inicialmente conhecer e identificar os problemas do
município e da região beneficiada pela linha a partir da ótica da represen-
tatividade destes, significando que as ações da Prefeitura terão também
como orientação as prioridades dadas pela população, o que, de ante-
mão, amplia o formato participativo.

De acordo com esses pressupostos, a metodologia adotada no processo
de participação da sociedade na implantação da linha 4 - Amarela parte
do cumprimento da legislação referendando descentralização de ativida-
des e incorporação da tendência participativa; ampliando seu formato e,
para tanto, leva em consideração os seguintes aspectos:
- o conhecimento da formação histórico-social do município e da região;
- a distribuição espacial da população e atividades econômicas, con-

siderando portanto toda a diversidade contida na unidade territorial
em análise;

- as formas de organização e representação sociais presentes e atuantes
na região, aqui denominada Vetor Sudoeste.

O que se procura então, nessa abordagem, na primeira etapa do estudo,
é ouvir, através de reuniões, visitas técnicas, pesquisa de campo e deba-
tes públicos: as lideranças políticas do município, associações de bairro e
distritais, organizações de classe, entidades ambientalistas, Igreja, repre-
sentantes da rede de ensino, da saúde, órgãos ligados ao Estado e à Pre-
feitura municipal, e outras entidades (lembrando que os debates públicos
devem ser abertos a qualquer cidadão do município).

Após essa primeira etapa, o levantamento de informações que deve-
rão compor o quadro atual do município leva em conta as reivindica-
ções sociais que devem ser trabalhadas no âmbito das diretrizes e
programas a serem debatidos e decididos no âmbito do grupo de
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representantes formado pela Oscip e Gaia, ou, de gestão das trans-
formações sócio-ambientais do Vetor Sudoeste do município de São
Paulo, onde o Metrô é um dos agentes de transformação.

Os passos seguintes referem-se aos planos e programas setoriais ou
regionais e projetos específicos, onde a participação social deve estar
ainda mais presente e atuante.

Nesse momento, a metodologia de avaliação das propostas encaminha-
das deve ser definida com base no interesse sócio-ambiental da região e
dentro dos princípios e diretrizes dos planos diretores do município e das
subprefeituras. A avaliação multicritérios, ou balanced scoregard pode ser
opção nesse sentido.

A organização regional proposta, aliada a um fluxo de informações e um
sistema de avaliação, fortalece a “base institucional” - formação da Oscip
constante da proposta de participação, tornando as entidades mais repre-
sentativas da sociedade, possibilitando a continuidade do processo parti-
cipativo ao longo do tempo.

Atividades da participação social já realizadas na fase de
planejamento da linha 4 - Amarela

Nessa fase, o processo participativo se adiantou, no que tangia às obriga-
ções legais (audiências públicas), e partiu para uma atuação antecipada de
divulgação e discussão do projeto, em reuniões locais e regionais:

Essas ações tiveram por objetivo:
- promover um maior conhecimento das diferentes posições sobre o

Vetor Sudoeste, seus problemas e soluções a partir da ótica da
sociedade local;
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O mapa a seguir mostra a região que representa este vetor:

- conhecimento das formas de organização já existentes da sociedade
civil bem como os canais de troca de informações, sua distribuição
espacial e seus eventuais entraves, como condição essencial para
detectar os principais aspectos positivos e negativos para o futuro do
processo participativo;

- estudo de um programa de participação adequado à realidade local
com o respectivo respaldo legal, garantindo sua continuidade ao longo
do tempo - sugerindo-se o formato Oscip.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

A preservação do meio ambiente incorpora toda a diversidade necessária
para a qualidade de vida urbana atingindo indiscriminadamente ricos,
pobres, credos ou raças, atingindo os meios físico, biótico e o antrópico e
só faz sentido sob o enfoque descrito. Assim, a gestão sócio-ambiental
pressupõe algumas condições que vão desde o respaldo legal, político e
econômico até a necessidade de participação cotidiana da sociedade, no
exercício da cidadania, em sua realização.

Além disso, a gestão ambiental e os programas de ação procuram
adequar o processo de atuação do empreendedor às normas ambien-
tais nacionais (legislação brasileira federal e estadual) e internacionais
(conjunto de normas ISO 14000), que são, a rigor, instrumentos que se
traduzem em elementos sociais e políticos de controle da atuação
econômica no meio ambiente.

As políticas públicas, nos anos posteriores à Constituição de 1988, têm
caminhado no sentido da descentralização administrativa e participação
social, em todas as esferas de atuação: saúde, educação e inclusive no
planejamento das cidades, permitindo a discussão transparente das polí-
ticas de transporte na revisão da matriz energética.

O conceito resumidamente descrito sendo desenvolvido enquanto estra-
tégia de atuação nas políticas públicas referendam e propiciam a aplicabi-
lidade de outros conceitos como o de desenvolvimento sustentável que,
por sua vez, pressupõe outro como o de responsabilidade social.

Dentro desse contexto, o transporte urbano se coloca enquanto uma
atividade-meio cuja principal função se traduz na democratização do
uso do espaço urbano, garantindo condições de produção, consumo
e relações sociais.

Tal abordagem vai ao encontro às preocupações e necessidades da ques-
tão ambiental urbana, bem como mantém coerência com os princípios da
abordagem sistêmica e holística garantindo a integração das políticas
públicas também no que tange ao transporte.
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A crise de mobilidade urbana vem alterando de forma significativa a
distribuição dos modais de transporte e, na esteira desta transforma-
ção, vem o crescimento do uso da motocicleta. O fenômeno pode ser
observado em todas as regiões do país, quer seja no transporte de
cargas ou de pessoas, numa verdadeira explosão de utilização.

As conseqüências desse novo cenário podem ser avaliadas pela cres-
cente preocupação da administração pública nas esferas municipal,
estadual e federal, tanto pelas dificuldades de gerenciamento do trân-
sito devido ao crescimento vertiginoso e modo de utilização da frota
de motocicletas em circulação, ou ainda pelo sangramento dos cofres
públicos em decorrência dos altos custos das despesas hospitalares
resultantes dos graves acidentes gerados por esse tipo de veículo. 
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MOTOCICLETA

AN P

A preocupação atinge também os setores ligados ao meio ambiente
por tratar-se de transporte altamente poluidor. Nesse contexto, há que
se pensar a motocicleta no futuro das cidades e as conseqüências da
sua forma atual de utilização.

EXPLOSÃO E DIVERSIDADE DE USO

Pode-se creditar o fenômeno da explosão da utilização das motoci-
cletas no Brasil a diversos fatores. No entanto, a origem do problema
está na acelerada urbanização do país, notadamente após os anos
50, que ocorreu dissociada da implementação de políticas públicas
adequadas, necessárias para o atendimento do transporte de pes-
soas, bens e serviços. Atualmente 82% da população brasileira é
urbana (em 1950 este número era de 31%) e, neste contexto, o auto-
móvel assumiu o papel de “objeto do desejo” do brasileiro.

O modelo rodoviarista adotado após a década de 50, o declínio do desem-
penho do transporte público nas últimas décadas e as “facilidades” ofer-
tadas para a aquisição de automóveis, estão entre as principais causas da
crise de mobilidade urbana. Neste cenário, a motocicleta é apresentada
pelos interessados na massificação do seu uso, como símbolo de liberda-
de, além de ser o veículo ideal para romper as barreiras representadas pelo
trânsito lento ou congestionado. Daí a explosão do uso do equipamento.

Esse fenômeno também se dá por razões econômicas. A motocicleta
é um veículo relativamente barato quando comparado ao preço do
automóvel, embora de durabilidade bastante reduzida. Além disso, o
veículo consome combustível em proporções bastante vantajosas
para o consumidor. Alguns modelos percorrem até 50 quilômetros
com apenas 1 litro de combustível, viabilizando o seu uso para per-
cursos que, em razão da desorganização espacial das atividades
urbanas, apresentam-se cada vez mais longos.
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Av. Moreira Guimarães - São Paulo.
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Motocicleta no serviço de entregas rápidas.
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A sua utilização como ferramenta de trabalho, tanto nas metrópo-
les quanto nas pequenas cidades ou até mesmo na zona rural,
confere à motocicleta importante papel como instrumento de
inserção de jovens no mercado de trabalho, na reinserção de tra-
balhadores excluídos de outras categorias profissionais, na viabi-
lização de pequenos negócios. Além disso, o veículo serve ainda
como meio de locomoção para outras atividades, tais como: tra-
balho, escola e lazer.

O uso da motocicleta está incorporado ao dia-a-dia do brasileiro
e a contribuição para este quadro vem de todas as vertentes do
espectro econômico-social. Ela contribui para que sejam viabiliza-
dos negócios milionários a despeito do seu baixo valor agregado.
Isso ocorre, por exemplo, quando é requisitada para vencer o
caótico trânsito de uma grande metrópole em direção ao aeropor-
to da cidade, transportando documentos vitais para a concretiza-
ção de transações internacionais. Pela avenida 23 de Maio, uma
das vias mais importantes que liga o centro da cidade de São
Paulo ao aeroporto de Congonhas, trafegam cerca de 1.400 moto-
cicletas por hora/sentido nos períodos de maior movimento.

Por outro lado, a motocicleta é também largamente utilizada para
cumprir tarefas mais simples, envolvendo valores de pequena
monta. Isso ocorre, por exemplo, quando solicitada para a entrega
de uma prosaica pizza em um condomínio afastado do centro da
cidade. Neste caso, a viabilização do seu uso é definida pelo baixo
valor do equipamento e o reduzido consumo de combustível.

TERRENO FÉRTIL PARA O CRESCIMENTO

O setor de ciclomotores encontrou terreno fértil para o crescimento no
Brasil. A indústria vai de vento em popa, sendo que o país passou de
importador na década de 70 para importante exportador nos dias
atuais, inclusive para os EUA.

A fabricação de motocicletas no Brasil teve início no ano de 1975,
quando foram produzidas 5.220 unidades. No ano de 2002 a produ-
ção atingiu 861.469 desses veículos. Para o ano de 2003 o setor pro-
jeta o número de 1.080.000, sendo 990.000 para o mercado interno e
90.000 para exportação. Nos últimos anos têm sido batidos sucessi-
vamente os recordes de produção anual da indústria nacional. Com
crescimento previsto próximo de 20% ao ano, o setor pretende elevar
a produção para 1.500.000 unidades já para o ano de 2005.

Neste quesito há que se considerar também a contribuição do setor
para a economia nacional, tanto na geração de empregos quanto na
balança comercial.
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Produção nacional de motocicletas

Ano Produção Mercado interno Exportação

2003* 1.080.000 990.000 90.000

2002 861.469 792.424 68.050

2001 753.159 692.096 60.190

2000 634.984 574.149 60.260

1999 473.802 441.536 32.607

1998 475.725 460.121 20.374

1997 426.547 407.430 16.415

1996 288.073 275.668 14.913

1995 217.327 200.592 12.930

1994 141.140 127.395 14.334

1993 83.458 67.997 15.805

Fonte: Abraciclo.
(*) Projeção.

A região sudeste, a mais densamente ocupada e urbanizada do país,
detém a maior fatia no mercado comprador, mas vem perdendo fôle-
go quando observado o crescimento das demais regiões. Isso ocorre
devido a crescente utilização da motocicleta como táxi, principalmen-
te nas pequenas e médias localidades, além da utilização do veículo
no meio rural.

Participação do mercado comprador por região (em %)

Regiões 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003(*)

Norte 4,0 5,5 5,9 6,3 8,5 10,6 10,6 10,0 8,6 8,2 7,7

Nordeste 18,7 21,3 18,2 18,5 18,7 24,5 28,4 27,9 24,7 25,3 24,6

Sudeste 50,8 48,0 47,0 47,8 45,8 40,2 38,0 37,1 39,0 37,8 37,4

Sul 17,8 15,8 20,1 19,2 17,4 14,1 11,9 12,5 16,0 17,1 20,0

Centro-
Oeste 8,7 9,4 8,8 8,2 9,6 10,6 11,1 12,5 11,7 11,6 10,3

Fonte: Abraciclo.
(*) 1º trimestre.

O LADO TRÁGICO DA QUESTÃO

Não obstante as vantagens proporcionadas por este ousado meio
de transporte, tanto para os usuários quanto para a economia do
país como um todo, os benefícios podem estar sendo anulados de
forma trágica. As estatísticas mais recentes apontam que, em
diversas localidades, cerca de 25% dos mortos em acidentes de
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trânsito eram ocupantes de motocicletas, embora a participação
desses veículos nas frotas circulantes fosse inferior a 10%.

No ano de 2001, apenas na cidade de São Paulo, ocorreram 391
mortes de ocupantes de motocicletas. Quando somados os
pedestres atropelados por esses veículos, as mortes chegaram a
435. Trata-se de uma tragédia silenciosa que se repete ano a ano
revelando contornos cada vez mais sombrios. A maioria desses
acidentes atinge jovens que atuam no serviço de entregas rápi-
das, o denominado moto-frete, na frenética e irresponsável corri-
da diária contra o tempo. E nessa corrida quanto maior o número
de viagens, maior o faturamento. Daí o comportamento inadequa-
do no trânsito e os acidentes.

Embora patente a agressividade dos denominados motoboys, é
incompreensível a passividade com que é encarada a tragédia
que atinge essa categoria. No fundo, a banalização dessas mor-
tes encontra refúgio no preconceito de classe social. Caso os
mortos fossem “executivos” no exercício profissional, o fato seria
tratado com maior responsabilidade. Em síntese, o que mais se
lamenta são os transtornos que os motoboys causam, principal-
mente quando morrem no meio da pista “atrapalhando o tráfego”.

OS ACIDENTES ENVOLVENDO MOTOCICLETAS E A QUEDA DA
MOBILIDADE URBANA

Se por um lado a motocicleta proporciona rápidos deslocamentos
na truncada malha viária das grandes cidades, os acidentes de
trânsito por elas provocados acarretam grandes congestionamen-
tos que extrapolam a área de influência das ocorrências, penali-
zando os usuários do sistema viário como um todo, inclusive do
transporte coletivo. Isso ocorre devido às características desse
tipo de acidente: graves ferimentos que obrigam a atuação de
equipe médica de resgate, com a obstrução da via ou parte dela
por longo período. Não raramente é necessária a utilização de
helicóptero para a remoção dos feridos. 

Fica, portanto, estabelecido um paradoxo no que se refere a
mobilidade urbana: congestionamentos provocados por acidentes
de motocicletas, que são cada vez mais requisitadas também por
conta dos acidentes por elas provocados.

Levantamento realizado pela Companhia de Engenharia de Tráfe-
go - CET revela que apenas no mês de dezembro de 2002 e em
550 quilômetros de vias monitoradas, foram registradas 325 ocor-
rências de acidentes envolvendo motocicletas. Esses eventos
resultaram em 90,5 quilômetros de congestionamentos com dura-
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ção total de 95 horas. É como se uma rodovia com essa extensão
permanecesse congestionada por quatro dias seguidos, ininter-
ruptamente. Os custos operacionais e sociais foram avaliados em
R$ 37 milhões, apenas para este mês em referência. É importan-
te lembrar que estes custos não contemplam despesas como:
operação de resgate, socorro médico e despesas hospitalares.

LEGISLAÇÃO BRANDA

O veto ao artigo 56 do Código de Trânsito Brasileiro que previa, a
exemplo dos demais veículos, a obrigatoriedade do trânsito de
motocicleta na parte central da faixa de rolamento, acabou por
fragilizar a fiscalização. A maioria esmagadora dos denominados
motoboys trafega sobre a faixa de balizamento que delimita as
duas faixas de tráfego mais próximas do canteiro central. A situa-
ção se repete também em outras artérias da capital paulista.

O sindicato que representa a classe estima em mais de 220.000 o
número de motoboys na cidade de São Paulo. Eles incorporaram
uma “faixa exclusiva virtual” entre as filas de automóveis nas vias
mais carregadas, situação esta que potencializa o risco de aci-
dentes.

Há que se pensar, no entanto, como administrar o problema caso
as motocicletas deixem de trafegar entre os carros, já que o
número elevado delas ocupando o espaço hoje utilizado pelos
automóveis exigiria a ampliação do número de faixas de rolamen-
to tendo em vista a diminuição da capacidade nominal da via.

Além da supressão do artigo 56, equívoco histórico que precisa
ser reparado, o Código de Trânsito Brasileiro reserva outras lacu-
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Resgate de motociclista acidentado na 
av. 23 de Maio - São Paulo - SP.
Foto: Arquivo Polícia Militar dde São Paulo

Motocicleta acidentada na Marginal Pinheiros -
São Paulo - SP.
Foto: Luís A. Seraphim



nas e omissões que dificultam a fiscalização da circulação de
motocicletas. É o caso, por exemplo, da inexistência da 2ª placa
de identificação na parte dianteira do veículo.

Outras lacunas no campo da administração do trânsito podem
estar contribuindo para o quadro atual. Citem-se como exemplos
as regulamentações da profissão de motociclista, no âmbito fede-
ral, e do serviço de moto-frete na capital paulista, esta última com
processo que vem se arrastando por vários anos, sem ter sido
implantado efetivamente. Essas medidas, se concretizadas, pode-
rão representar importante passo na direção da solução dos pro-
blemas que envolvem a circulação de motocicletas, uma vez que
servirão de instrumento de controle de qualidade dos serviços e
por conseguinte da forma de atuação dos motociclistas.

Por outro lado, a proliferação dos serviços de moto-táxi e a regula-
mentação da atividade por parte de algumas prefeituras sinalizam
para o agravamento da situação, tendo em vista que oficializam um
transporte de alto risco no que se refere a acidentes e retiram os
usuários dos serviços de transporte público regulamentado.

O QUE RESERVA O FUTURO?

A explosão do uso da motocicleta é um fenômeno mundial. Cida-
des como Roma, Paris e Madri também passam por processo
semelhante. No ano passado, 2 milhões de unidades foram vendi-
das apenas na União Européia (edição 1803, Revista Veja).

A agência de notícias BBC Brasil divulgava em 05/03/2002: “Os
motoboys, que vivem em pé de guerra com os motoristas nas
grandes cidades brasileiras, estão fazendo sucesso em Londres.
Apenas na SDS Express, uma das empresas de entrega da cidade,
há cerca de 80 brasileiros no serviço de entregas motorizadas”. 

Os países do leste, notadamente os denominados “tigres asiáticos”,
são os principais berços de desenvolvimento da cultura do uso da
motocicleta, principalmente os ciclomotores de baixa cilindrada.

Em algumas cidades, como é o caso de Saigon, capital do Viet-
nan, o número de motocicletas supera o total dos outros veículos
em circulação. O resultado é o trânsito absolutamente caótico.

No Brasil o setor cresce exponencialmente, como mostram os
dados de produção e o crescimento dos mercados regionais.
Tomando-se como base o crescimento da frota registrada da
cidade de São Paulo nos últimos anos, o número de motocicletas
poderá dobrar até o ano de 2013. Não é exagero imaginar o cres-
cimento dos problemas atuais na mesma proporção.
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Esta situação exige dos setores envolvidos - administração públi-
ca, fabricantes e usuários através das entidades de classe (espe-
cialmente os que fazem uso profissional do equipamento) - a
tomada de medidas urgentes que visem disciplinar seu uso em
benefício da segurança viária e da mobilidade urbana.

Frota registrada de motocicletas
Cidade de São Paulo
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Saigon - Vietnan.
Foto: Philippe Allemand



CONCLUSÃO

As ações direcionadas para a solução do problema devem visar,
prioritariamente, a diminuição da mais grave conseqüência do uso
indiscrimiando da motocicleta: o acidente. Para tanto, devem ser
contemplados todos os fatores que o envolvem: institucional,
humano, veículo e via/meio ambiente.

O processo de implementação deve ser balizado por políticas
públicas emanadas da esfera federal, uma vez que os acidentes
envolvendo motocicletas já são considerados epidêmicos em
nível nacional.

Nos casos mais complexos, onde o uso da motocicleta reserva
características próprias e de difícil administração como é o caso
da cidade de São Paulo, devem ser previstas também soluções
específicas e complementares. Neste contexto, para o êxito de
medidas corretivas nas questões que envolvem esses acidentes,
faz-se também necessária a avaliação das condições da via, fator
este via de regra esquecido quando analisados os problemas que
envolvem motocicletas. Em algumas situações, para o bem da
mobilidade urbana e em defesa da vida, deve ser considerada a
possibilidade de reserva de espaço para o trânsito desses veícu-
los, desde que sem prejuízo para o transporte coletivo. 

Um exemplo indica que a medida pode ser positiva: na tentativa
de evitar acidentes, motociclistas que utilizam a rodovia Castelo
Branco no trecho entre São Paulo e Alphaville utilizam a faixa de
segurança da rodovia. Neste caso, à margem da lei, o usuário
busca no dispositivo implantado com outra finalidade, a solução
para um deslocamento mais seguro.
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Motocicletas na “faixa de segurança” - 
Rodovia Castelo Branco-São Paulo-SP.
Foto: Luís A. Seraphim



Prever o futuro não é tarefa fácil e acertar a previsão então, quase
impossível. Por que aceitar então o convite para escrever sobre o
futuro da movimentação de cargas nas cidades? Talvez baseando-se
em Bernal (1929), que diz existir dois futuros o do desejo e o do des-
tino e poder explanar um pouco algumas idéias sobre este primeiro.

Continuo com a interpretação de Artur Clarke (1989). O futuro não
existe pois quando isto acontece ele é presente. O que todos têm é
uma vaga imagem do que virá, que reflete os desejos que, em raras
vezes, coincidem com o que realmente acontece, ou seja, com o futu-
ro do destino. O importante é a reflexão sobre o futuro pois é onde o
homem expressa seus sonhos e alguns deles são transformados em
realidade. Das diversas dimensões sobre as quais alguns ousam fazer
previsões, na tecnologia é encontrado o maior volume de discussões,
talvez por ser onde o homem teve até hoje maiores condições de
materializar seus sonhos.

Se alguém vê um vaso (objeto bem definido) caindo do parapeito de
uma janela no terceiro andar de um edifício (condições bem definidas)
e faz a previsão de que ele vai quebrar, tem bastante chance de acer-
tar. Talvez erre se ele for de plástico. Agora, se uma caixa preta (obje-
to pouco definido) cai de uma janela qualquer (condições mal defini-
das) pode ser que quebre ou não e as chances de acerto de uma
previsão nestas condições se reduzem bastante.

Pode ser que este texto esteja nesta segunda situação, o que não
impede de serem apresentadas algumas das tendências em discus-
são hoje sobre o tema movimentação de cargas em centros urbanos,
tendo-se o cuidado de identificá-las dentro dos problemas atuais para
fundamentá-las nos sonhos de equacioná-los.
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TRANSPORTE DE CARGA

AN P

Por este motivo o texto a seguir está estruturado em três partes: na
primeira são identificados os principais problemas associados à movi-
mentação de mercadorias em centros urbanos atualmente; na segun-
da parte são apresentadas algumas discussões em andamento no
mundo sobre estas questões; e finalmente na terceira parte serão rela-
cionadas algumas tendências e previsões sobre como será a movi-
mentação de cargas nas cidades nos próximos anos.

A CARGA NA CIDADE HOJE

O problema de movimentação de cargas em centros urbanos pode
ser visto sob diferentes óticas:
- sob a ótica do operador logístico que tem sua eficiência prejudica-

da pelos congestionamentos e dificuldades de acesso, não conse-
guindo cumprir prazos e degradando sua produtividade;

- sob a ótica do morador da cidade que tem sua qualidade de vida
prejudicada pela poluição e interferências dos caminhões nos locais
onde mora e trabalha;

- e sob a ótica do poder público que tem grande dificuldade em regu-
lamentar e minimizar os impactos deste relacionamento carga-cida-
de e ao mesmo tempo garantir a continuidade das atividades eco-
nômicas dependentes destes fluxos.

É muito importante enfatizar que a movimentação de cargas urbanas
é fundamental para a economia tanto global quanto local.

No momento atual, quando mudanças radicais vêm ocorrendo no
ambiente industrial, com aumento significativo da competitividade
e crescimento dos mercados, todos os diferenciais logísticos pas-
sam a ser importantes, com destaque para os movimentos das car-
gas urbanas.

O aumento da competitividade nos mercados leva a uma busca inces-
sante, por parte dos operadores logísticos, da redução do custo total
da cadeia de suprimentos, onde os custos de distribuição e coleta
urbana são parcela importante. O aumento da diversidade de produ-
tos, com a redução do tamanho de pedidos e ampliação do número
de compradores e pontos de coleta e entrega aumentam a complexi-
dade destas operações e contribuem para um impacto maior nos cus-
tos. É neste contexto que surge, para o operador logístico, o conges-
tionamento urbano.

Algumas cidades possuem áreas caóticas em termos de congestiona-
mento, indústrias vêm se deslocando para outros pólos e transporta-
dores buscam rotas e estratégias operacionais alternativas para
suplantar esta barreira. As capacidades e tamanho dos veículos vêm
mudando e as restrições urbanas aos caminhões, crescendo.
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O conceito just-in-time, no qual estoques são reduzidos ou eliminados,
exige uma grande eficiência do sistema de transporte em termos de con-
fiabilidade e regularidade, e ainda aumenta significativamente o fluxo
urbano de veículos de carga. Aumentam as freqüências de reposição de
estoques e diminuem os tamanhos de pedidos e lotes de entrega.

A adoção de grandes armazéns centrais, em detrimento da opção de
adotar várias unidades menores, exige um eficiente sistema de trans-
portes utilizando veículos de maior capacidade. Em contrapartida, a
pulverização dos locais de entrega, embora permita a utilização de
veículos menores, aumenta a densidade de tráfego na cidade.

Finalmente, a especialização crescente nos serviços de armazena-
mento e distribuição, como tem ocorrido na indústria alimentícia e em
redes de supermercados, também depende de um bom funcionamen-
to da rede de transportes nos centros urbanos.

Do outro lado está o morador da cidade convivendo com os mesmos
problemas só que segundo uma outra ótica. Ele deseja cada vez mais
comprar pela internet ou pelo telefone, muda seus hábitos, aumenta
o seu espectro de consumo mas não quer o veículo de carga na porta
da sua casa, emitindo ruídos e fumaça.

O tráfego urbano de caminhões afeta o ambiente físico e social com
a poluição sonora, emissão de poluentes e vibrações. A própria pre-
sença física dos caminhões nas vias urbanas para muitos motoristas
já representa um fator incômodo por razões psicológicas.

A poluição sonora é um dos principais impactos negativos origina-
dos pela movimentação de caminhões em meios urbanos. Estes
efeitos nocivos são percebidos não somente por pedestres e resi-
dentes em regiões de circulação elevada de caminhões, mas tam-
bém pelos motoristas. As causas do nível de ruído elevado vão
desde o barulho gerado pelos motores ao ruído provocado pelos
pneus quando o veículo circula em alta velocidade. Avenidas que se
constituem em rotas de caminhões sofrem principalmente esta con-
seqüência. As próprias operações de parada e aceleração, mesmo
em semáforos, apresentam ruído elevado.

A emissão de gases poluentes, por sua vez, representa outro grave
problema ambiental nas cidades. Além de partículas em suspensão e
gases como o NOx, os veículos de carga ainda eliminam resíduos de
monóxido de carbono, hidrocarbonetos, chumbo, ozônio etc.

Outro aspecto a ser considerado é a vibração do solo provocada
pelo tráfego de caminhões de grande tonelagem. Esta questão
adquire importância nos grandes corredores de transporte de
carga, onde a manutenção e a adequação do pavimento ao tráfego
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se torna imprescindível. Estes impactos só não são mais sentidos
nas cidades brasileiras porque a frota de ônibus urbanos gera proble-
mas maiores.

A segurança dos usuários envolvidos em todo processo de movimen-
tações urbanas de cargas se converte em uma importante considera-
ção no âmbito social. Em virtude de seu porte superior ao da maioria
dos automóveis particulares que trafegam pelas vias urbanas, os
caminhões ou utilitários (vans, furgões etc.) merecem uma atenção
especial para se impedir a ocorrência de acidentes sérios que resul-
tem em perdas humanas ou ferimentos graves.

Dados estatísticos de diversos países demonstram que o número de
acidentes fatais de trânsito urbano que envolvem a presença de cami-
nhões é elevado, embora não necessariamente os motoristas destes
sejam os responsáveis pela sua ocorrência. As características de
peso e tamanho destes veículos implicam no agravamento das con-
seqüências desses acidentes.

Outra consideração importante refere-se a sua forte interação com
a estrutura social urbana. A estrutura urbana e o transporte de car-
gas estão relacionados pelas dimensões da cidade, pelos seus efei-
tos nos preços das mercadorias e nos fretes e pelos determinantes
do uso do solo urbano. Surge então uma terceira visão do problema
a ser dada pelo poder público que deseja o desenvolvimento econô-
mico e eficiência do transporte de mercadorias mas sem impactos
ambientais e implicações sociais.

Sob o ponto de vista da eficiência, a produtividade dos sistemas de
transporte urbano de carga depende de esforços conjuntos envolven-
do os setores público e privado. Cabe ao setor público proporcionar
as condições necessárias de infra-estrutura e regulamentação e ao
setor privado cabe o desenvolvimento de veículos adequados, estra-
tégias operacionais e a implantação de terminais de carga e descarga
que racionalizem suas atividades.

As movimentações urbanas de carga encontram também dificuldades
nas deficiências do sistema viário de algumas cidades, principalmen-
te em termos de raios de curvatura, largura de vias e deficiências ou
inexistência de pontos de carga e descarga.

Para a cidade a movimentação de carga é um mal necessário pois ela
não sobrevive sem estes fluxos vitais. O desenvolvimento de um pla-
nejamento urbano que contemple esta variável e de uma legislação
que organize suas atividades são o principal papel do poder público
para minimizar estes problemas.
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São desafios do poder público o desenvolvimento de políticas volta-
das para esta questão determinando quais intervenções devem ser
feitas nas redes sócio-técnica-informacionais, monitorando o desem-
penho dos sistemas de movimentação de veículos e de cargas e pre-
vendo demandas futuras desses fluxos.

O Brasil apresenta um conjunto de características bem particulares
em relação ao movimento das cargas em suas cidades. A grande par-
ticipação do modo rodoviário na movimentação regional de cargas e
a grande quantidade de conglomerados urbanos cortados por rodo-
vias induzem naturalmente a entrada do caminhão na cidade.

Existe no país um grande número de regiões densamente urbaniza-
das, carentes de infra-estrutura viária e próximas de pólos geradores
e atratores de cargas, principalmente portos e aeroportos de impor-
tância internacional e clusters industriais, o que aumenta o problema
dos fluxos de passagem de cargas por cidades e regiões metropolita-
nas, como por exemplo no caso de Campinas e de São Paulo.

Bem diferente da realidade de outras partes do mundo, o transpor-
te de passageiros nas grandes cidades brasileiras utiliza em larga
escala o ônibus o que encoberta um pouco os impactos da frota de
veículos de carga nas cidades e tira da agenda dos governantes
este tema.

DISCUSSÕES SOBRE A CARGA NA CIDADE

A literatura sobre o tema é bastante extensa, vários grupos de pesqui-
sa desenvolvem hoje trabalhos sobre a questão e muitos eventos são
realizados no mundo sobre este tema (Novaes, 2003). Além do pionei-
ro trabalho de Chinitz (1960), dois importantes livros discutem o pro-
blema da carga urbana na literatura técnica de forma ampla. São eles:
o livro de Button e Pearman (1981), enfatizando a questão das políti-
cas públicas e suas medidas, e o livro de Ogden (1992) com um amplo
panorama das questões relacionadas com a carga no meio urbano
cobrindo aspectos operacionais, táticos e estratégicos, uma referên-
cia clássica e imprescindível.

Diversas entidades governamentais e privadas dedicam-se a esta
questão no mundo como é o caso do comitê A1B07 do Transporta-
tion Research Board, o comitê Urban Goods Movement do American
Society of Civil Engineers, a European Conference of Ministers of
Transport e a Japan Society of Civil Engineers (Viseer et al, 1999).

Existem também alguns grupos de discussão mundiais sobre este
tema, dentre eles cabe destacar OECD working group (Urban freight
logistics) (http://www.distriweb.nl), Best urban freight solutions
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(http://www.bestufs.net/), Transport de marchandises en ville
(http://www.ish-lyon.cnrs.fr/let/francais/recherche/mdises/tmv.htm) e o
City logistics (http://www.citylogistics.org).

Muitas são também as experiências que algumas cidades vem reali-
zando relacionadas à questão, estando algumas delas listadas no
tabela 1.

Tabela 1
Algumas experiências internacionais sobre movimentação de cargas em
cidades

Referência Região Países, regiões e cidades cujas 
bibliográfica experiências com cargas urbanas são relatadas

Coogan, M A (1996) EUA Oregon, Wisconsin, California, Florida, Ohio,
Columbus, San Francisco Bay Area, Albany, 
New York, Massachusetts, Pittsburg, Boston

Visser, J Binsbergen, Europa Alemanha, Suíça, França, Noruega, Japão,
A e Nemoto, T (1999) Monaco, Kassel, Zurich, London, Barcelona, 

Bolonha

Dablanc, L e França Aix-em-Provence, Bâle, Berlin, Colone, 
Massê, F (1996) Fribourg-en-Brisgau, Fukuoka, Haarlen, Layde, 

Monaco, Paris, Utrecht, Viena, Zurich

URSGreiner EUA Indianapolis, Chathan County, Portland, Puget 
Woodward Clyde Sound Indianapolis, Chathan County, Portland, 
(2000) Columbus

Cansukt Ltd (2000) Canada York, Edmont, Vancouver, Ottawa, Seattle, 
New Jersey

Chiesa, (1999) Brasil São Paulo

Marra, C (1999) Brasil Campinas

No Brasil, em abril deste ano, o tema em questão foi objeto de um
workshop “Tendências da distribuição em rotas urbanas” realizado no
Centro de Competências da Fiat Automóveis S.A. em Betim, MG,
envolvendo pesquisadores, administradores, técnicos e frotistas no
âmbito do projeto “Glob-log - Núcleo de Pesquisa em Logística Glo-
bal” sob a coordenação do prof. Antônio G. Novaes da UFSC e apoia-
do pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co - CNPq, com recursos do Fundo Setorial de Transportes.

Este projeto tem como objetivo desenvolver pesquisas relacionadas com
a logística do setor automotivo, que possam posteriormente ser desdo-
bradas para outras cadeias de suprimento, e envolve pesquisadores da
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, da Universidade Esta-
dual de Campinas - Unicamp, da Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro - PUC/RIO e do Instituto Militar de Engenharia - IME, Rio de
Janeiro com a participação da Fiat Automóveis S.A.
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A CARGA NA CIDADE AMANHÃ

Se acompanharmos a trajetória do homem desde sua origem até hoje,
identificaremos alguns traços permanentes neste processo em cima
de um tripé comunicação, transporte e comércio. É através da infor-
mação, do movimento e das trocas que o homem vem construindo
sua civilização. Tem as guerras também, mas não vale a pena consi-
derá-las. Na mitologia, o deus dos viajantes é também o deus do
comércio (Hermes para os gregos ou Mercúrio para os romanos).

Uma previsão correta é afirmar que este tripé - comunicação, trans-
porte e comércio - continuará sendo fundamental aos homens no
futuro. O que poderá mudar será a tecnologia utilizada para viabili-
zar esses processos mas não suas finalidades. Muda a forma mas
não a essência.

Se a cidade continuar existindo, com certeza esses processos esta-
rão permeando seu interior. A história da cidade é bem mais recente
do que a do transporte aparecendo à medida que o homem foi domi-
nando a natureza e criando uma natureza construída a seu serviço.
Hoje, esta fase já passou e os maiores desafios estão no jogo social,
ou seja, na coexistência permanente do homem com seus semelhan-
tes em um meio ambiente de recursos restritos (Bell 1976).

A cidade traz consigo a aglutinação de pessoas vivendo e desenvol-
vendo atividades conjuntas e demandando para isso recursos natu-
rais, bens físicos e serviços em diferentes momentos e locais. Quem
cria as conexões desses processos são o transporte e a comunica-
ção. O transporte pode ser de pessoas que se deslocam para seus
locais de trabalho, por exemplo, pode ser de bens físicos que são
comercializados ou de utilidades como água e energia que garantem
as condições mínimas de funcionamento. Em algumas situações a
comunicação e o transporte se substituem. O telefone pode evitar
uma viagem e o fax o envio de um pacote.

Quando se pensa no futuro dos fluxos de cargas nas cidades, três
aspectos se destacam pela importância e complexidade. São eles:
a previsão de demanda de movimentação de carga em meios urba-
nos, a infra-estrutura e veículos envolvidos e a operação logística
eficiente.

Em termos de demanda, aprofundando-se um pouco na análise dos
fluxos de cargas existentes nas cidades pode-se identificar alguns
padrões típicos de movimentos conforme proposto por Marra
(1999) e apresentado na tabela 2, com algumas modificações.
Deste quadro pode-se desdobrar algumas hipóteses de previsão de
fluxos futuros.
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Tabela 2
Padrões de movimentação da carga urbana

Padrão Residencial Empresarial

Rotineiro Correio, gás, coleta de lixo Coleta de resíduos industriais, 
matérias-primas, combustível 

Eventual Móveis, alimento, encomenda Máquinas, material de construção

Contínuo Água, energia elétrica, Água, energia elétrica, telefone, 
TV, telefone comunicação de dados

Marra (1999) adaptado.

Em termos de viagens geradas por atividades empresarias, a tendên-
cia é de redução dos fluxos rotineiros empresariais das regiões cen-
trais das cidades para pólos periféricos ou dentro das regiões metro-
politanas, exceto no caso dos combustíveis, de manutenção dos
fluxos eventuais empresariais por estarem relacionados com a própria
expansão da cidade e do surgimento de novos fluxos específicos rela-
cionados principalmente com o setor de serviços, como pequenas
encomendas e documentos.

Já no caso residencial existe uma tendência de crescimento dos fluxos
eventuais, principalmente relacionados à entrega de alimentos e com-
pras feitas pela internet e de uma mudança no perfil dos fluxos rotinei-
ros com o crescimento da coleta seletiva de resíduos, o consumo de
água em galões e o aumento do tamanho das correspondências. Em
termos de fluxos contínuos, relacionados principalmente com utilida-
des, sua evolução depende diretamente da expansão dos aglomera-
dos urbanos e de suas atividades produtivas.

Outras questões que deverão influenciar bastante a demanda por
movimentação de cargas em centros urbanos no futuro estão relacio-
nadas com a descentralização dos centros urbanos formando redes
de pólos secundários e induzindo ao surgimento de regiões metropo-
litanas, e com os processos de revitalização de áreas centrais degra-
das com a alteração do perfil de uso do solo direcionando atividades
industriais para regiões mais periféricas.

As mudanças no estilo de vida urbano e da organização do trabalho
com novos comportamentos relacionados à valorização do lazer,
envelhecimento da população, maior participação do jovem e da
mulher, aumento no número de residências habitadas por apenas uma
pessoa e aumento de trabalhadores não residentes na cidade resul-
tam no crescimento do setor de serviços e alteram os padrões de via-
gens tanto de cargas quanto de passageiros.

Em termos da estrutura que suporta os fluxos de cargas nas cidades
pode-se identificar dois componentes principais relativos à infra-
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estrutura com destaque para o sistema viário (ruas e avenidas) e para
as redes de distribuição de utilidades (tubulações, postes, antenas e
redes não físicas como microondas e de celulares) e os veículos quer
sejam para transporte de passageiros como cargas. Para os veículos
acho que a previsão de Lee Iacoca em 1965 (Clarke, 1989) continua
valendo: “os veículos terão menor peso, motores mais sofisticados e
com a eletrônica cada vez mais presente”. O mesmo ocorre com as
vias, é muito pouco provável que elas se alterarão radicalmente nos
próximos anos. O que poderá ocorrer serão melhorias associadas ao
tipo de pavimento adotado e a geometria viária, hoje um grande limi-
tador do trafego de veículos de carga nos centros urbanos.

O trânsito das grandes cidades vem se tornando o maior entrave para
a circulação de mercadorias e somando-se à redução no tamanho
dos pedidos surge, também, um significativo incremento no uso de
veículos menores e mais ágeis, tendo em seus extremos a motocicle-
ta (tanto para entregas quanto para deslocamentos).

Segundo Morrison (1998), existe hoje um processo de mudança,
denominado por ele de segunda curva, motivado pelo surgimento de
novas tecnologias, novos consumidores e novos mercados.

As novas tecnologias estão voltadas principalmente para a confluên-
cia da computação e as telecomunicações (telemática) aumentando
muito o poder computacional móvel e deverão afetar bastante as ope-
rações logísticas urbanas nas interações dos veículos com suas
bases e com a via, na roterização e programação de serviços e na
gestão dos estoques (Novaes, 2003).

Os novos consumidores estão ficando muito mais exigentes, reivindi-
cando  padrões de serviços melhores, mais baratos e em qualquer hora
e qualquer lugar, o que deverá influenciar bastante as operações logís-
ticas. Estes aspectos são reforçados por Prahalad (1999) que identifi-
ca oito mudanças em andamento: globalização, desregulamentação e
privatização, crescimento da volatilidade dos ativos, convergência de
tecnologias, fronteiras tênues entre setores, surgimento de padrões
tecnológicos, fim da intermediação e maior consciência ecológica.

Tem-se hoje no mundo um pico do varejo e todos os formatos de
varejo existentes estão com excesso de oferta. Os consumidores
estão ficando cada vez mais informatizados e hiperconectados. Surge
uma nova plataforma potencial para distribuição e comercialização de
produtos e serviços com a internet. Por exemplo, um escritor pode
vender seu livro diretamente para um leitor, por e-mail, ou pode utili-
zar uma editora e uma livraria tanto física como virtual que poderá ser
selecionada pelo comprador através de um site de busca pelo menor
preço (Sousa 2001).
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Outro aspecto importante a se considerar é que o canal de distribui-
ção está ficando mais forte que a marca. Quando um consumidor sai
de casa escolhe a loja que vai; a marca, se ele não encontrar, é muito
provável que substitua (Stern, 1998) pois vai gastar muito tempo no
deslocamento para outra loja.

Neste contexto pode-se identificar algumas tendências para as
operações logísticas urbanas no futuro. A primeira delas é o
aumento na freqüência de reposição de estoques e de entregas
com redução do tamanho do lote induzindo a veículos menores e
com baixos custos operacionais, redução de níveis de estoque, dis-
ponibilização de áreas de estocagem para vendas, surgimento de
centros de distribuição ou pontos de transferências remotos e
aumento dos fluxos nas regiões metropolitanas.

Outro aspecto é a maior exigência nas operações de distribuição
urbana de determinados produtos, por exemplo, de remédios, indu-
zindo ao surgimento de empresas especializadas por segmento e
aumento das dificuldades operacionais associadas à pulverização
dos pontos de varejo (muita influência do tráfego para abastecimen-
to de redes de pequenas lojas) ou de sua grande concentração
(hipermercados com grandes tempos de retenção de veículos) levan-
do ao uso intensivo de telemática (comunicação, roterização, progra-
mação de entregas, rastreamento).

Finalmente, congestionamentos crescentes e inadequação da infra-
estrutura viária e de locais de carga e descarga levarão ao uso de
horários de entrega alternativos (principalmente noturno) e de maior
automação (ITS, integração veículo-via, gestão integrada de semáfo-
ros e priorização de vias).

CONCLUSÕES

A movimentação de cargas nas regiões urbanas vem recebendo aten-
ções crescentes por estar diretamente ligada a questões de qualida-
de de vida e mobilidade das pessoas que vivem ou trabalham nos
centros urbanos. A vida na cidade só existe com o tráfego de bens e
pessoas mas hoje, com um alto custo social e com baixa eqüidade,
consumindo tempo, dinheiro e saúde das pessoas de forma cruel e
desigual. No futuro dos sonhos estas questões devem estar resolvi-
das mas no futuro do destino deverá demorar mais.

Muitas mudanças vêm acontecendo tanto em termos sociais, políti-
cos como culturais que vêm afetando inclusive o movimento das car-
gas urbanas, alterando as diversas formas de entrega de mercadorias
em residências, lojas, restaurantes, hospitais etc.
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Estas movimentações são diretamente afetadas por questões demo-
gráficas, espaciais, tecnológicas e econômicas. Em particular o
momento é de grandes mudanças provocadas pela tecnologia de
informação e pela crescente consciência ambiental.

Se fosse possível sintetizar esta discussão e fazer algumas previsões,
as mais prováveis seriam as seguintes:
- para o operador logístico tem-se para os próximos anos o cres-

cente uso da automação de processos e da telecomunicação
como ferramenta básica;

- para o morador da cidade, ou ele se muda ou vai continuar tendo
os veículos de carga próximos da sua casa e, conforme o local
onde more, talvez seja pior, pois as operações serão noturnas. Ele
vai usar mais a internet provavelmente por um sistema móvel, vai
estar inserido num contexto global consumindo produtos e servi-
ços de diversas partes do mundo, comprando em quantidades
menores, com maior freqüência mas será atendido com um servi-
ço de melhor qualidade, qualquer horário e lugar. Provavelmente
vai pagar mais caro por isso;

- finalmente, o poder público vai estar mais preocupado com a
questão da carga urbana, principalmente se conseguiu resolver o
problema da movimentação de pessoas e dos congestionamen-
tos, o tema deverá estar incorporado, finalmente, na agenda dos
governantes municipais.
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Os cursos Master in Business Administration - MBA, famosos e já tão
comuns, ensinam as pessoas, além de gestão empresarial, a traba-
lharem em equipe, compartilharem decisões e, tão importante quan-
to ter muitos títulos no currículo, a ter uma boa agenda de endereços
para contatos, ou seja, é muito importante e saudável relacionar-se
com as pessoas.

... É muito importante e saudável relacionar-se com as pessoas

Existem aspectos nas atividades de transporte de passageiros em
geral que não devem ser vistos apenas com a racionalidade numérica
das ciências exatas, mas sim de forma multidisciplinar e holística. 

O transporte nas cidades começa a se tornar problema com o aumen-
to dos acidentes, dos congestionamentos, das dificuldades de aces-
so aos lugares, enfim quando produz perda de tempo e insatisfação
constante nos moradores. O deslocamento ao trabalho ou à escola,
motivos maiores das viagens diárias, torna-se demorado, desgastan-
te e inseguro.

A preocupação com a qualidade de vida na cidade é significativa e
crescente para os cidadãos e está refletida de forma interessante nas
últimas pesquisas de imagem e qualidade do transporte da ANTP em
São Paulo, pelas respostas obtidas para:
- Quais as três frases mais importantes para escolha de um meio

transporte? (pesquisa realizada em 2001) cujas respostas mais
escolhidas foram:
- Ser mais seguro contra assaltos e violência.
- Ser mais seguro contra acidentes.
- Chegar mais rápido ao destino.
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FRETAMENTO
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- Quais os principais problemas de cada modo de transporte? A pes-
quisa retratou a gravidade dos problemas do transporte em 2002,
pelos que o usam, com as seguintes respostas:
-  No ônibus:

- Soltar fumaça e poluir o ar (muito grave).
- Esperar muito o ônibus (gravidade mediana).
- Tratar mal o usuário (gravidade mediana).

-  No trem:
- Recear agressões e o perigo (muito graves).
- Estar sempre lotado (gravidade mediana).
- Estar mal conservado (gravidade mediana).

-  No lotação:
- Não tratar bem o idoso e o deficiente (gravíssimo).
- Dirigir mal e perigosamente (gravíssimo).
- Não ter responsabilidade no caso de acidentes (gravíssimo).

-  No carro:
- Ocorrer assaltos e roubos (gravíssimo).

O ir e vir das pessoas nas cidades não deve trazer insatisfação ou
insegurança, deveria sim ser prazeroso como um passeio, no mínimo
amigável, trivial e sem problemas, e não com aventura ou sacrifício.
Dessa forma, os sistemas de transportes deveriam, desde já, acres-
centar aos seus atributos, com boa ponderação para os próximos
anos, a tranqüilidade que as pessoas vão exigir ao sair de casa.

O ir e vir das pessoas nas cidades...
deveria sim ser prazeroso...

Não há exagero em buscar estas características em um sistema de
transporte, mas muita preocupação deve-se ter quando, conforme o
modo de transporte usado, a sociedade classifica o cidadão como
vitorioso ou perdedor, mostrando-se senhora de um pensar distante
do benefício que cada modo contribui para o bem-estar das pessoas
na cidade.

Qualquer cidadão que sai de casa, inseguro a princípio, dentro de um
veículo ou de um coletivo, apenas fica próximo de inúmeras pessoas
e não tem oportunidade de as conhecer. O transporte público junta as
pessoas, mas não facilita o relacionamento entre elas, o contato é
fugaz. Na realidade, nestas viagens se sentem todos estranhos e
sacrificados inibindo qualquer contato uns com os outros.

Mas não deixa de ser o transporte coletivo o ponto, local ou trecho
onde as pessoas fisicamente se aproximam e aí está a oportunidade
de se promover relacionamentos, conseqüentemente satisfação,
torná-lo lugar interessante de encontro.

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 25 - 2003 - 3º trimestre

232



... Lugar interessante de encontro

Um dos objetivos do sistema de transporte urbano de passageiros
é constituir uma rede estrutural de capacidade adequada, se
necessário integrada através de conexões com outros modos de
menor capacidade, que alimentam a rede e que permeiam as
regiões da cidade, para atender o movimento e induzir o seu cres-
cimento. De forma simples, a viagem com ou sem transbordo, no
sistema de transporte coletivo, deveria ser rápida, confortável e ter
a preferência das pessoas para a maioria dos destinos escolhidos,
pois ônibus ou trem, em operação na rede de linhas, deveria estar
em via exclusiva ou livre. 

... A viagem... 
no sistema de transporte coletivo... 
deveria... 
ter a preferência das pessoas... 

Ocorre que o transporte individual tornou-se popular, pela flexibili-
dade e rapidez que proporciona nas viagens, e isto atende as pes-
soas, devido à diversidade de atrativos que a cidade oferece e que
a rede estruturada não atende de forma satisfatória. Ocorre que as
vias estão com capacidade esgotada para dar vazão a veículos para
os destinos mais importantes, mas não esgotada estaria se a viagem
fosse coletiva. E ocorre que sistema de transporte coletivo deman-
da recursos financeiros para sua implantação, que dificilmente são
viabilizados na programação necessária, e assim perde em compe-
titividade e qualidade para o transporte individual, ocasionando os
congestionamentos, aumento de custos nos deslocamentos, o apa-
recimento de formas de transporte inclusive ilegais que provocam
insegurança, colaborando diretamente e incisivamente para a dete-
rioração da vida na cidade.

Na grande maioria das cidades as pessoas são compelidas ao trans-
porte coletivo e não atraídas por este sistema. O Estado deve ser
capaz de mobilizar a população na busca soluções para as carências
existentes, pois o transporte urbano dá acessibilidade aos equipa-
mentos essenciais da cidade. 

Em palestra brilhante, sobre marketing e o transporte nas cidades,
Raimar Rechers - FGV prognosticou que uma forma de vencer o desa-
fio da pessoa preferir o transporte coletivo ao individual seria: ofere-
cer um mix de serviços simples e eficaz que a atendesse e estimular
uma mudança de hábitos nos cidadãos, pois quem tem automóvel
também está insatisfeito.
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... Uma forma de vencer o desafio... 
oferecer um mix...

Os planos de marketing eficazes para produtos a serem oferecidos
ao mercado indicam que além de qualidade compatível ao preço é
necessário oferecer variedade para atender os diferentes desejos
das pessoas.

Em exposição de Paulo Mondim Gomide da Secretaria de Estado dos
Transportes Metropolitanos de São Paulo sobre pesquisas de atitudes
que abrangiam características dos habitantes da Região Metropolitana
de São Paulo, em relação ao aprofundamento dos estudos sobre as
relações dessas pessoas com o sistema de transporte, indicou interes-
santes observações que devem ser exploradas, como as seguintes:
- as pessoas que se associam são mais felizes que as que não se

associam, ou seja, as que participam de associações, grupos da
comunidade, entidades assistenciais e outros de finalidades varia-
das estão mais satisfeitas, inclusive com o transporte;

- as pessoas sentem necessidade de participar de um grupo, firma-
rem-se perante os outros, serem reconhecidas; dessa forma, redu-
zindo a carência de relacionamento humano, não se sentem sem
status e nem classificam os que usam o transporte coletivo de per-
dedores. 

... As pessoas que se associam são mais felizes...

As informações colhidas nessas pesquisas vão ao encontro dos
resultados obtidos por ampla pesquisa norte-americana sobre a
razão do maior progresso de algumas cidades em relação a outras
que tinham condições semelhantes. Um fator comum entre as que
progrediram mais era ter maior quantidade de associações como
cooperativas, Rotary, Lions, entidades beneméritas, associações de
moradores, entidades representativas de comunidades, enfim mais
organismos associativos entre os moradores. Nas cidades progres-
sistas é mais comum na vida em sociedade o cidadão fazer parte de
uma ou mais agremiações.

Nas cidades progressistas é mais comum... 
o cidadão fazer parte de... 
agremiações...

Estudos e debates na Comissão de Serviço de Fretamento e Termi-
nais de Passageiros da ANTP, com a presença de membros e técni-
cos oriundos de empresas de transporte e trânsito públicas, de sindi-
catos das empresas de fretamento e das empresas de prestação de
transporte público, de empresas de consultoria de transporte, de
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fabricantes de ônibus, de órgãos públicos de todas as instâncias e
empresas de serviço em terminais de passageiros, permitiram coletar
dados e informações que consolidaram definições e diretrizes que
devem ser aproveitadas no desenvolvimento dos projetos de trans-
porte das cidades do futuro.

Assim, primeiramente, é interessante distinguir que o transporte cole-
tivo de passageiros pode ser público ou privado. O transporte públi-
co ou de utilidade pública delegado à administração privada é um
monopólio no sentido de detenção do direito de explorar e é essen-
cial para a sociedade moderna existir, é regulamentado, tem obriga-
ções de universalização, continuidade e modicidade tarifária. O trans-
porte coletivo privado é uma atividade privada, dependente de
autorização pública para ocorrer, restrita a segmento específico e
predeterminado de passageiros e não pode assumir caráter de servi-
ço aberto ao público.

... O transporte coletivo de passageiros pode ser 
público ou privado...

Como transporte coletivo privado de passageiros temos: o transporte
através de fretamento, o transporte escolar, o transporte rural, o trans-
porte próprio e o transporte através de aluguel.

O transporte através de fretamento pode ser contínuo, eventual ou espe-
cial quando fora desses padrões. Envolve o transporte de empregados
para indústrias, grupos determinados de pessoas com destino e origem
comum, estudantes do ensino médio e superior para a escola e univer-
sidades, excursões, viagens de turismo, traslados, city tours, acesso a
eventos e shopping center, passeios culturais e outros mais.

Pesquisas realizadas pela FIA/FEA-USP com usuários de serviço de
fretamento contratado pela empresa onde trabalham, com usuários
de serviço de fretamento pago pela própria pessoa e com universitá-
rios que utilizam o fretamento, mostram que as principais razões da
escolha do transporte foram: pontualidade, segurança e comodidade.
Explicaram que o ônibus fretado tem horário definido, quando ocorre
congestionamento o trajeto é alterado, dentro do veículo há sensação
de segurança generalizada, pois os passageiros são “conhecidos” e
não é necessária baldeação e longa caminhada.

... O ônibus fretado... 
há sensação de segurança generalizada... 
os passageiros são “conhecidos”...

As poucas pesquisas realizadas pela ANTP que abordam o serviço de
fretamento mostram que o serviço tinha uma participação de 5% nos
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deslocamentos por transporte coletivo na Região Metropolitana de
São Paulo em 1997. A avaliação nas pesquisas de opinião com men-
ções de “excelente + bom” entre os usuários é alta, comparável ao
metrô, ao táxi e ao carro particular e o fretamento tem uma boa rela-
ção entre preço e qualidade.

Trabalho apresentado em congresso da Anpet por Kátia Moherdaui e
Jaime Waisman sob o título Clube de Transportes: a comunidade se
organiza, mostra resultados de pesquisa de um conjunto de linhas de
fretamento intermunicipal de Guarulhos para São Paulo e traz infor-
mações interessantes sobre esses usuários: 80% possuem automó-
vel, 59% são mulheres, 95% vão da residência ao trabalho, 75%
andam menos de três quadras para chegar ao destino e se não hou-
vesse o ônibus fretado para 85% a solução seria utilizar o serviço de
ônibus regular. Os conceitos de conforto, atendimento, e outros são
muito bons, com 93% de respostas favoráveis. Já as questões rela-
cionadas à falta de opção, à falta de liberdade e sujeição a um horá-
rio rígido são as que apresentam mais insatisfação. Como conclusão,
entre outras, aponta que o serviço é vantajoso em termos de tempo,
custo e qualidade, quando comparado com o transporte coletivo
público e que o serviço supre as carências e deficiências do transpor-
te coletivo público.

O estudo conclui também que o serviço de fretamento não é opção
ao automóvel porque na hipótese deste serviço não operar, aproxima-
damente 20% dos que têm automóvel passariam a usar o automóvel
para ir trabalhar e os restantes prefeririam o serviço de transporte
público, ficando, no entanto mais insatisfeitos.

Pesquisas do DER, realizadas nos serviços de fretamento que ligam
cidades de fora da Região Metropolitana de São Paulo com a mesma,
num raio de 100 km, mostram que as viagens na sua maioria são a tra-
balho ou estudo, e que mais de 50% dos passageiros, na hipótese de
não haver a opção do fretamento, utilizariam o automóvel.

Estes números indicam que o serviço de fretamento é uma opção de
transporte coletivo privado que satisfaz pessoas que têm automóvel.
Por oferecer principalmente pontualidade, comodidade e segurança,
justamente pontos graves do transporte público, deveria ser mais
bem explorado e estar inserido no planejamento do transporte coleti-
vo de passageiros das cidades, de forma que tivesse uma operação
ordenada com o sistema de transporte coletivo público, para que tro-
cassem sinergias e se completassem, aumentando a participação dos
deslocamentos por transporte coletivo, obtendo todas as decorrên-
cias benéficas que isto representa em economia de energia e melho-
ria do meio ambiente.
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... O serviço de fretamento é uma opção de transporte coletivo... 
que satisfaz pessoas que têm automóveis...

Em seminário muito concorrido da ANTP, sobre “Novas concep-
ções de serviços de fretamento e terminais de passageiros”, um
avanço nesse tipo de transporte coletivo foi proposto. Com o
apoio da comunicação e comércio pela Internet, propôs-se um sis-
tema de ônibus fretados integrados a uma rede estrutural, no caso
o metrô, cujos passageiros viriam da formação de grupos de pes-
soas que tivessem destino comum, que se originariam de uma
mesma região e que se localizariam e se encontrariam através de
um site específico, que continha o mapa do percurso do ônibus. O
business plan apontava como viável o serviço de transporte, pos-
sivelmente passível de concessão e o mesmo seria administrado
por empresa independente com características de “agência central
de viagens”, ou seja, oferece-se um serviço coletivo de qualidade
pelo telefone ou Internet.

... Serviço de fretamento... 
facilita o relacionamento entre os passageiros...

Há uma qualidade intrínseca no serviço de fretamento contínuo, que
nenhum outro serviço oferece e que não é percebida, mas é valiosa
hoje e muito mais no futuro. Os companheiros de uma viagem num
coletivo público são passageiros efêmeros. Num ônibus fretado é
possível você fazer amizades. Há tempo para o coleguismo. Quanto
vale um amigo hoje? E no futuro? Formam-se grupos de pessoas que
se conhecem.

É importante oferecer novos serviços aos consumidores de viagens
da cidade. Surgiram as vans, os microônibus, o moto-táxi, todos de
forma informal alertando sobre as necessidades dos usuários, mas
efetivamente além de regulamentar a lotação clandestina e operar
com microônibus, nenhum serviço novo foi lançado. É válido dizer
para a maioria das alternativas de transporte que quando se detém o
monopólio esquece-se do consumidor.

Cada vez mais no futuro, os cidadãos de fato terão uma grande
preocupação com o meio ambiente, em morar em lugares bons,
seguros e acessíveis, e para isto a preocupação em usar o trans-
porte coletivo estruturado da cidade será lição e colaboração de
cidadania. Os moradores estarão economizando energia, poluindo
minimamente e utilizarão o automóvel para viagens eventuais, dei-
xando a via efetivamente para deslocamentos que o transporte
coletivo não satisfaz.
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... No futuro... 
usar o transporte coletivo... 
será lição... 
de cidadania...

Um modelo de serviço com ônibus ou microônibus fretado, que aten-
derá determinados grupos de pessoas continuamente com destino
comum, estruturado em toda cidade, seguro, de fácil e inteligente
contato pela Internet através da agência administradora de viagem,
será o produto do mix de transporte coletivo, mais próximo do que o
usuário no futuro desejará.

A ordenação do sistema de transporte coletivo abrangerá o público e
o privado, catalisando as qualidades de cada um deles para cada
situação. O sistema estrutural de transporte público estará integrado
de forma física e tarifária com o serviço de fretamento, oferecendo
alternativas flexíveis de viagem, estimulando a forma coletiva de via-
jar. Naturalmente, significativa parte das viagens serão separadas do
sistema estrutural e percorrerão vias escolhidas pelo planejamento
público de transporte.

Este modelo vicejará pelas razões já expostas, passível ainda de
perfeição em pontualidade, segurança, comodidade, atendimento,
relacionamento, mas também porque mitigará seu maior inconve-
niente que é a falta de liberdade do usuário pela rigidez do horário.
Pois a sociedade no futuro, como prega Domenico De Masi em O
ócio criativo terá hábitos diferentes, o workholic não despenderá
seu tempo com trabalho, sentirá que perde o seu tempo precioso.
O futuro pertencerá a quem souber libertar-se do trabalho como
obrigação e for capaz de apostar na satisfação do convívio, da
amizade e do amor.

Este serviço possibilita uma viagem segura e porta-a-porta coletiva,
sua principal característica ao concorrer com o automóvel, mas, mais
importante para a sociedade, é a capacidade de promover relaciona-
mento entre as pessoas e a formação de grupos de conhecidos, asso-
ciação entre pessoas, o que traz mais satisfação e em longo prazo
progresso para a comunidade.

Este serviço possibilita uma viagem segura e 
porta-a-porta coletiva...

Em algumas situações o serviço de fretamento supre as carências
e deficiências do transporte público, mas de forma alguma será seu
substituto. Mas copiando-o na forma de promover relacionamento
e associativismo nas pessoas, fator gerador de satisfação e de pro-
gresso nas cidades, os locais adequados para impregnar o trans-



porte público destes hábitos são os terminais de transferências,
estações de metrô e estações rodoviárias com ações apropriadas
para que isto ocorra.

Finalmente o serviço de fretamento deve ser visto também como
aporte constante de capital privado no transporte coletivo, como
gerador de emprego, essencial para muitas indústrias e, no futuro,
como promotor de desenvolvimento social das cidades.
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... Um serviço coletivo de qualidade 
pelo telefone ou Internet

Aproveitar o potencial do transporte coletivo privado para aumentar
o número de viagens por modo coletivo na cidade, através de uma
convivência ordenada com o sistema de transporte público.

Nada de extraordinário se visto como um pouco semelhante ao siste-
ma escolar que leva e traz os alunos de uma escola, pegando-os um
a um nas residências com toda segurança e levando-os ao destino
comum. O serviço de fretamento por proporcionar a viagem do
mesmo conjunto de pessoas de forma constante facilita o relaciona-
mento entre os passageiros, e isto é valioso.



Nos dias atuais, é de senso comum que se deve pensar em mobilida-
de ao falar de transportes. E quando se pensa em mobilidade, alguns
conceitos são importantes: pensar na movimentação de pessoas e
não de veículos, melhorar a acessibilidade, incentivar o uso de bicicle-
ta e deslocamentos a pé, entre outros. Mas a mobilidade deve estar
inserida em um contexto maior, e é por esta razão que o termo “mobi-
lidade sustentável” está em voga, lembrando a importância da toma-
da de decisões que considerem o meio ambiente.

É fato que as decisões de deslocamentos da população não necessa-
riamente são baseadas em uma análise profunda e criteriosa acerca
dos efeitos positivos e negativos de cada modal e/ou modais escolhi-
dos. Deve-se considerar que em grande parte das cidades falta um
planejamento integrado que priorize o transporte público de qualida-
de, onde o conceito de “mobilidade sustentável” em consonância
com a otimização de utilização dos meios de transporte existentes se
faça presente.

E o transporte hidroviário, como se insere neste contexto? Um dos fato-
res-chaves para que se atinjam as metas de aumento da mobilidade é a
redução do uso do automóvel e aumento da utilização do transporte
coletivo pela população. E muitas das particularidades do transporte
hidroviário, que serão apresentadas a seguir, revelam a extensão de suas
potenciais contribuições para um melhor futuro de nossas cidades.

Um maior uso do transporte hidroviário poderá contribuir de forma
efetiva para que se dê soluções para a movimentação das pessoas,
isto é, transporte com qualidade, em lugar de medidas para resolver
o caos do trânsito.
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HIDROVIAS

AN P

DEMANDA

Os principais sistemas de transporte hidroviário urbano do Brasil na
atualidade são Rio de Janeiro, Santos, Salvador, Aracaju e Vitória, com
claro destaque para o Rio de Janeiro. A linha Praça XV-Niterói é a maior
do Brasil, em número de passageiros, frota e capacidade das embar-
cações. Existem ainda as ligações na Bacia Amazônica, mas neste tra-
balho estarão focadas medidas para o transporte hidroviário em gran-
des aglomerados urbanos com navegabilidade irrestrita.

De modo geral, o transporte hidroviário tem perdido uma quantidade
significativa de passageiros ao longo dos anos. O sistema hidroviário
do Rio de Janeiro, sozinho, transportava cerca de 60 milhões de pas-
sageiros no início dos anos 70. Hoje este número não chega à metade.

Um estudo do BNDES1 evidencia o tamanho desta perda:

Principais sistemas de ferries convencionais
Passageiros transportados (milhões)

Apesar da grave situação em que se encontra o setor, o transporte
aquaviário do Rio de Janeiro vem reagindo, recentemente, ao longo
período de declínio que experimentou, através da revisão de seus pro-
cedimentos operacionais, em especial na busca pela melhoria da qua-
lidade do serviço e da diminuição do tempo de viagem, o que tem
envolvido pesados investimentos para a revitalização das atuais
embarcações e construção das novas e modernas barcas. Por esta
razão, este caso será posteriormente abordado em maiores detalhes.
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1. Cadernos de Infra-estrutura; “Transporte hidroviário urbano de passageiros”; Equipe responsável:
Adely Maria Branquinho das Dores, gerente, Hugo Emmanuel Pinheiro Sardenberg, sociólogo,
José Carlos de Castro, economista; 1999.



CARACTERÍSTICAS DO MODAL HIDROVIÁRIO / INTEGRAÇÃO
COM OUTROS MODAIS DE TRANSPORTE

Algumas características principais do modal hidroviário são: confia-
bilidade, conforto, capacidade e segurança. Ao contrário do trans-
porte rodoviário, não é tão suscetível a congestionamentos. Por
outro lado, raramente permite acessibilidade porta-a-porta, carac-
terística esta que conota a necessidade de um eficiente sistema ali-
mentador/distribuidor.

Sabe-se que um dos principais critérios na tomada de decisão do
usuário quanto ao modo de transporte que vai utilizar é o fator
tempo. Este é especialmente relevante quando se considera a
massa de usuários de transporte nos deslocamentos residência-
trabalho-residência.

Como o transporte hidroviário dificilmente permite acessibilidade
porta-a-porta, o tempo total de viagem do usuário é composto por
algumas frações, podendo ser representado pelo seguinte esquema:

É neste aspecto que o transporte hidroviário perde parte significa-
tiva de sua competitividade, em comparação ao rodoviário. Além de
existirem tempos “mortos” para atracação e desatracação, a preo-
cupação do usuário se dá com o tempo total de viagem, e alguns
itens simplesmente não podem ser controlados pelo operador do
transporte hidroviário. Tempo de acesso ao alimentador, tempo de
espera pelo alimentador, tempo de viagem no alimentador, tempo
de espera pelo distribuidor, tempo de viagem no distribuidor e
tempo de acesso ao destino dependem da eficiência de outros
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operadores de transporte. Daí a importância da integração com
outros modos de transporte.

Quando se observa a experiência internacional, percebe-se que há
uma preocupação em integrar fisicamente os terminais, reduzindo
qualquer tipo de dispêndio de energia de locomoção intra-terminais,
assim como em integrar comercialmente (bilhete intermodal único),
onde reduz-se o tempo de compra de bilhetes além de uma integra-
ção de horários (chegada do modal alimentador com a partida do
modal hidroviário). Medidas como estas buscam, entre outros aspec-
tos, otimizar o tempo de viagem de forma a incentivar os usuários a
apostar na intermodalidade.

Outro aspecto considerado pelo usuário de transporte é o preço do
mesmo. Para a maior parte da população urbana brasileira, esta é
uma questão fundamental que determina não só qual o modo de
transporte a ser utilizado, mas até mesmo se o deslocamento será
realizado. É de conhecimento geral que infelizmente, em pleno sécu-
lo XXI, ainda existem pessoas no Brasil que muitas vezes não podem
exercer um direito básico do cidadão, o de ir e vir, por falta de condi-
ções financeiras para tanto. Com este objetivo, medidas devem ser
tomadas com intuito de garantir a fluidez dos alimentadores (vias
segregadas, veículos leves) reduzindo, portanto, seu custo no caso de
uma alternativa alimentadora rodoviária. Assim, além da integração
física do transporte hidroviário com outros modos de transporte, a
integração tarifária surge como um quesito fundamental para o
aumento de mobilidade da população.

Como na maior parte das cidades estes enfoques não existem, os
resultados estão aquém dos desejáveis, o que muitas vezes causa
a falsa impressão de que não existe demanda para o transporte
hidroviário.

Um consenso no que diz respeito ao futuro da mobilidade é a neces-
sidade de incentivo à utilização da bicicleta como meio de locomo-
ção, através do aumento do número de ciclovias e de locais para
guardá-las, além de iniciativas de comunicação e conscientização.
Não há dúvida de que há um grande espaço para a exploração da
integração entre o transporte hidroviário e a bicicleta, à exemplo do
que ocorre na Holanda. É óbvio que as especificidades do país
devem ser respeitadas e não faz sentido copiar modelos sem
nenhum tipo de adaptação à realidade brasileira. 

Mas o que impede investir num modelo similar? Existem vários
locais no País em que muitos usuários do transporte hidroviário rea-
lizam deslocamentos até os terminais e depois dos mesmos que
seriam perfeitamente adequados à utilização de bicicletas. São
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deslocamentos geralmente muito longos para serem efetuados a pé
(aproximadamente 5 a 10 km) e que hoje são realizados de ônibus
ou carro, contribuindo para a saturação do espaço viário urbano e
conseqüentes congestionamentos e emissões de gases poluentes.
Mas o usuário precisa de incentivos para mudar seus hábitos e
também precisa contar com uma infra-estrutura condizente, tanto
com ciclovias que permitam seus deslocamentos com segurança
quanto com a garantia de que disporá de locais para guardar a bici-
cleta enquanto cumpre seus compromissos. Esta alternativa apre-
senta uma sensível redução de impactos ambientais, entretanto
medidas contundentes devem ser tomadas com o objetivo de
garantir a segurança pública e de circulação.

Existem também deslocamentos deste tipo, mas mais curtos, que já
são realizados a pé. Mas muitas outras pessoas que poderiam fazer o
mesmo não o fazem, por considerar tais deslocamentos incômodos.
E acabam optando pelo uso do automóvel, considerado mais confor-
tável e conveniente. Para mudar esta situação, deverão ser implanta-
das políticas de melhoria dos deslocamentos para pedestres, com a
ampliação de áreas para os mesmos e sinalização adequada, além da
facilitação do acesso a terminais de transportes coletivos, como já
vem acontecendo em países europeus.

Além disso, as próprias áreas de entorno aos terminais hidroviários
devem ser revitalizadas, já que se observa que na maior parte dos
locais ainda existe uma “visão de porto”, com áreas degradadas,
falta de segurança, presença de pivetes, batedores de carteiras e
ambulantes, inibindo a circulação de usuários potenciais do servi-
ço. O BNDES aconselha a agregação da multiutilidade à multimo-
dalidade, ou seja, a transformação dos terminais em centrais de
comércio e serviços, como contribuição para “a (re)vitalização de
áreas degradadas, a ocupação de novos espaços urbanos, a cria-
ção de equipamentos e atrativos turísticos em seus entornos e, em
consequencia, para ampliar a base urbana de geração de empregos
e renda.”2

Existem ainda problemas na divulgação dos serviços, que é deficien-
te: a comunicação de quadros de horários, por exemplo, geralmente
é voltada somente para os usuários atuais e não há programas para
atingir os potenciais. Dessa forma, a falta de informação não estimu-
la os usuários potenciais a experimentarem o transporte hidroviário
como alternativa ao modal que utilizam.
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2. Cadernos de Infra-Estrutura; “Transporte hidroviário urbano de passageiros”; Equipe responsável:
Adely Maria Branquinho das Dores, Gerente, Hugo Emmanuel Pinheiro Sardenberg, sociólogo,
José Carlos de Castro, economista; 1999.

Infelizmente, muitas políticas de transporte (ou a falta delas) ainda
são definidas com base na competição entre modais de transpor-
te, em detrimento da complementaridade. Assim, observa-se a
existência de programas que elaboram viagens curtas com utiliza-
ção do modal hidroviário em grandes cidades, como uma alterna-
tiva ao rodoviário, quando se sabe que, pelas próprias característi-
cas do hidroviário, com raras exceções, ele não é adequado para
tais tipos de movimentações. Por questões operacionais, o modal
hidroviário deve ser aproveitado (e cada vez mais) na realização de
viagens que possuam características predominantemente de tra-
vessia - isto é, cortando caminho de forma a terem vantagem com-
petitiva -, com altas freqüências, podendo transportar grandes
volumes de passageiros que podem completar suas viagens até os
destinos finais de outras formas. O esquema a seguir ilustra o tipo
de caso em que o transporte hidroviário ganha competitividade em
relação ao rodoviário:

Nesta abordagem, o modal rodoviário passa a ser utilizado nas fun-
ções de alimentação e distribuição, aumentando o aproveitamento da
malha viária sem gerar saturação.

Mas ainda há muitos empecilhos para a viabilização da intermodalida-
de entre o modal hidroviário e outros. Para contorná-los, a realização
de algumas ações se faz necessária:
a) Identificação de terminais de transporte hidroviário que não pos-

suem acesso direto a serviços de ônibus ou metrô e elaboração de
alternativas de reorganização dos itinerários de linhas para facilitar
o acesso dos passageiros de um modal a outro. É o que vem sendo
feito na cidade de Niterói (RJ). O terminal hidroviário ficará mais
próximo ao terminal urbano de ônibus e as respectivas linhas dei-
xarão primeiro os passageiros que desejarem fazer transbordos
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para a travessia de barco e só então entrarão no terminal de ôni-
bus. O esquema a seguir ilustra a alternativa futura:

b) Reestruturação da oferta de serviços de ônibus para ajusta-la à
demanda que tem origem nos terminais hidroviários (p.e. através
de aumento da freqüência dos ônibus que passam pelo terminal
em horários em que há muitos passageiros desembarcando dos
barcos para se dirigir a outros pontos da cidade).

c) Realização de intervenções físicas, para aproximar os pontos de
ônibus dos piers e assim aumentar o conforto dos transbordos.
Muitos terminais são antigos e adaptados, e os pontos de ônibus
são afastados ou de difícil acesso.

d) Estudo de integração tarifária entre sistemas alimentadores (ôni-
bus, metrô etc.) e o transporte hidroviário.

e) Elaboração de ferramentas para a comunicação aos usuários de pos-
sibilidades de integração e facilitar a realização das mesmas (como
através da criação de sites que disponibilizem os horários e tempos
de viagem de ônibus e barcos a diferentes locais da cidade, de forma
que os usuários possam calcular seus tempos totais de viagem).

f) Facilitação das condições de financiamento à implantação e amplia-
ção, não só para o transporte hidroviário, mas também para o siste-
ma de acesso integrado.

g) Elaboração de um modelo institucional coerente com os objetivos
desejados. No Rio de Janeiro, por exemplo, existem linhas de ôni-
bus que fazem o trajeto entre os terminais de barcas em Niterói e
de barcas na Praça XV, em franca competição ao transporte ofere-
cido pela Barcas S/A, o que não estaria ajustado a uma visão de
incremento da mobilidade que, por definição, busca reduzir a satu-
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ração viária. Existe uma previsão de que a retirada do sistema dos
ônibus que competem diretamente com as barcas teria como resul-
tado um aumento de demanda no transporte hidroviário da ordem
de três vezes.

h) Melhoria da gestão urbana e metropolitana, evitando incongruên-
cias no transporte e garantindo qualidade e eficiência.

i) Melhoria das conexões entre o terminal hidroviário e o restante da
cidade, já que este geralmente se situa no mesmo local em que his-
toricamente muitas cidades iniciaram seu desenvolvimento. Como
as ligações hidroviárias e o posicionamento dos terminais não
acompanharam a expansão urbana, hoje estão “deslocados”.
Estas melhorias devem considerar que a infra-estrutura física para
o transporte hidroviário já está quase toda pronta, com exceção da
dragagem em alguns pontos.

Vale frisar que a melhoria da mobilidade só ocorrerá quando não hou-
ver restrições à liberdade das pessoas em escolher o modo de trans-
porte que irão utilizar. E para tanto, é preciso que contem com alter-
nativas razoáveis. Não é suficiente esperar que a população deixe de
utilizar automóveis quando não há alternativas compatíveis com o tipo
de serviço esperado. Apenas quando as condições básicas de custo,
macro e microacessibilidade, nível de serviço e segurança estiverem
equalizadas qualquer medida de incentivo a modais mais sustentáveis
será possível.

TECNOLOGIA

O futuro também inclui mudanças tecnológicas que terão por conse-
qüência:
- maior velocidade das embarcações;
- melhor manobrabilidade (e conseqüente redução dos tempos de

atracação/ desatracação);
- mudanças no lay-out das embarcações com o intuito de facilitar e

reduzir o tempo de embarque e desembarque;
- mudanças no lay-out dos terminais e cais visando maior rapidez no

embarque e desembarque;
- maior controle e agilidade no fluxo de passageiros através da

implantação da bilhetagem eletrônica (bilhete integrado).

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

O aspecto em que o transporte hidroviário mais se destaca é na sua
contribuição para a mobilidade sustentável. Apesar do transporte ser
uma atividade com impactos substanciais no meio ambiente, como a
poluição do ar e sonora, ocupação do solo e consumo energético, o
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modal hidroviário é reconhecidamente ecológico. E só esta razão já
seria suficiente para que se decidisse pela formulação de políticas de
incentivo à sua crescente utilização para o futuro.

Um sistema de transporte sustentável deve contribuir com a socieda-
de e ser economicamente viável ao mesmo tempo em que minimiza
emissões de poluentes e a utilização de recursos energéticos e a des-
truição de habitats naturais. Ou seja, a inclusão do modal hidroviário,
em integração com outras formas de locomoção, num contexto maior
de planejamento urbano, é bastante desejável.

CONCLUSÃO

Por todas essas razões, é fácil perceber a importância do transporte
hidroviário no desenvolvimento de políticas para aumento da mobili-
dade da população. No Rio de Janeiro, o exemplo é claro: nas horas
de pico, enquanto há motoristas parados na ponte Rio-Niterói enfren-
tando congestionamentos, os passageiros das barcas e catamarãs
realizam sua viagem tranqüilamente.

Não há dúvidas de que o incentivo à utilização do transporte hidroviá-
rio contribuiria imensamente para o aumento da mobilidade urbana no
Brasil. As políticas governamentais devem estar cada vez mais aten-
tas à importância do modal hidroviário sob a ótica de desenvolvimen-
to sustentável, facilitando o acesso ao crédito e atuando como facili-
tador entre os modais a serem integrados. Um aspecto usualmente
pouco considerado mas de importância ímpar é a visão de transporte
como gerador de desenvolvimento urbano. Dessa forma, o uso e valo-
rização do solo efetivado pela implementação de um sistema hidroviá-
rio integrado poderia gerar recursos para viabilizar a própria mobilida-
de em questão. Esta e outras alternativas devem ser consideradas
tendo em vista um objetivo comum.

As favoráveis condições hidrográficas brasileiras apresentam inúme-
ras alternativas a serem exploradas, onde o conceito de mobilidade
sustentável tem grandes possibilidades de ser expandido e transfor-
mado em uma diretriz de planejamento nacional, dependendo apenas
de soluções compartilhadas por operadores, poderes concedentes,
entidades de fomento mercantil, clientes (passageiros), poderes muni-
cipais, estaduais e federais.

Case Barcas S/A

A bacia hidrográfica do Estado do Rio de Janeiro apresenta uma forte
vocação para o transporte hidroviário urbano. A disposição de áreas de
confluência de deslocamentos em torno da Baía de Guanabara, assim
como o extenso litoral que envolve o Estado evidenciam este potencial.
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Em 1987 a então operadora de transporte hidroviário, ainda sob admi-
nistração pública, transportou cerca de 54,4 milhões de passageiros,
sofrendo com a evasão substancial de usuários, a partir daí, até atin-
gir o nível de 19 milhões em 1997, ano anterior à privatização.

Com a constituição da nova empresa Barcas S/A, o número de passa-
geiros aumentou, tendo atingido cerca de 22 milhões no ano de 2000,
representando um acrescimo de 16% em relação a 1997. Foi também
elaborado um audacioso projeto de reestruturação do transporte
hidroviário na Baía de Guanabara.

O projeto de modernização e reestruturação da empresa compreende
o investimento na revitalização de 14 embarcações da frota atual, revi-
talização da estação da Praça XV, construção de terminais integrados
(park and ride e integração com linhas de ônibus municipais e intermu-
nicipais) em Charitas (Niterói/RJ), Cocotá (Ilha do Governador, no Rio
de Janeiro) e Araribóia (Niterói/RJ), construção de sete embarcações
de grande capacidade (1.300 passageiros) de dupla proa e velocidade
de 18 nós e três catamarãs de média capacidade (200 passageiros) e
velocidade de 25 nós. Estes investimentos estão sendo realizados
com recursos do Fundo de Marinha Mercante e BNDES.

A Barcas S/A calcula que deve transportar, com a consolidação do
“projeto modernização”, cerca de 50,6 milhões de passageiros/ano.
Vale destacar que tal previsão se baseia somente no retorno do usuá-
rio ao modal, não considerando o crescimento populacional e deman-
da agregada com a implantação de outros modais de transporte de
alta capacidade.

Este projeto já está aferindo resultados expressivos e seus principais
sustentáculos são: disponibilização de embarcações mais confortáveis
(qualidade de serviço), redução do tempo de travessia (tempo de via-
gem), redução do intervalo de partidas (minimização do tempo de espe-
ra pelo modal hidroviário), terminais integrados e aumento da eficiência
de embarques e desembarques (minimização do tempo de acesso do
alimentador para o hidroviário e do hidroviário ao distribuidor).
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O Brasil prepara-se para viver um novo tempo. Um tempo sonhado
e desejado por muitas gerações e que sempre esteve presente na
alma do povo brasileiro. Um tempo de paz e de desenvolvimento
para todos. Para que esta feliz realidade seja possível o país preci-
sa enfrentar seus problemas, mexer em suas estruturas e reorgani-
zar o jeito de funcionar da nossa sociedade para que seja possível
atender a todas as pessoas. Nossas instituições públicas e priva-
das que estavam preparadas para desenvolver modelo de socieda-
de que concentrava direitos, poder e acesso nas mãos e nos pés de
poucos agora deverão reestruturar suas políticas, projetos e ações
para atender a todos.

Dentre tantas chagas sociais como a fome, o desemprego e a misé-
ria há uma violência decorrente do nosso modelo de circulação.
Para que o país funcione nos moldes atuais, todos os dias são
necessárias dezenas de vidas perdidas e de centenas de vidas dila-
ceradas. O pior é que nossa sociedade cala. Fica muda como se
fosse impossível mudar esta realidade e produzir um país melhor
com um trânsito mais seguro. Pois nós, aproveitando esta brisa
recheada de sentimentos positivos e de motivação social para
construir um país melhor vimos declarar que não é possível aceitar
tantas mortes e tantos feridos sem se indignar. Queremos que este
novo país em que o Brasil se transformará já nasça com a certeza
de que a segurança no trânsito é mais que um direito, é um sonho
de todos os brasileiros.

Por isso, propomos a articulação de um Movimento Nacional pela Paz
no Trânsito - MNPT que tenha como intenção maior garantir políticas
de defesa da vida de todos os que circulam por nosso país. Como
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SEGURANÇA DE TRÂNSITO
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sabemos que a violência no trânsito não nasce da vontade das pes-
soas em se ferir, se mutilar e se matar, defendemos uma Política
Nacional de Mobilidade que organiza a circulação da pessoas, dos
bens e das mercadorias dando sempre prioridade à vida.

Temos convicção de que os beneficiários desta política são as
crianças, os jovens e as pessoas da terceira idade, as principais
vítimas da violência no trânsito, por isso, o MNPT irá se esforçar
para organizar em todo o país todas aquelas pessoas que de uma
forma ou de outra deseja uma sociedade sem violência, uma cida-
de onde o uso do espaço urbano seja mais democrático e onde as
formas de circulação não coloquem em risco a vida na casa de todo
ser humano, ou seja, no planeta Terra. Este artigo pretende sugerir
diretrizes para a articulação deste movimento nacional e provocar
uma reflexão sobre medidas a serem tomadas para a constituição
de um trânsito mais seguro.

O NOVO MOMENTO POLÍTICO NACIONAL

A nação brasileira vive seu melhor momento com a eleição de um
governo popular que iniciou em janeiro de 2003 um verdadeiro pro-
cesso de mudanças sociais. É um governo da esperança. Esperança
de iniciar uma caminhada para construir uma vida melhor para todos
os brasileiros. Todos devemos nos somar a este momento, com muita
alegria e disposição para a mudança. Sabemos que um futuro melhor
não deve ser esperado ou somente cobrado deste novo Governo.
Devemos nos propor a construir juntos esta nova realidade. Certa-
mente não será fácil alterar as estruturas que por décadas produziram
exclusão e pobreza para uns e consolidaram acumulação econômica
e privilégios para outros. Privilégios estes que precisam ser alterados
dentro desta concepção de um novo pacto nacional em prol de um
Brasil radicalmente democrático e sustentável.

Estes privilégios estão traduzidos, principalmente, nos setores de
produção, comercialização e circulação de automóveis que foram
muito competentes nas últimas 40 décadas para conquistar e con-
solidar mecanismos para sua expansão e acumulação econômica e
política. Nós, como somos usuários ou gestores dos sistemas de
mobilidade existentes no Brasil ou ainda militantes das causas
populares, sabemos dos graves problemas que um modelo de mobi-
lidade centrado no modo de circulação que privilegia o automóvel
gera, em especial, em nossas cidades. Sabemos, também, que
embora este modelo produza graves problemas ambientais, de pre-
servação da vida, de desrespeito ao patrimônio histórico e de apro-
priação privada dos espaços públicos, ele tem como aliados setores
que são beneficiários desta política de prioridade ao automóvel.
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Setores como os próprios governos que recebem impostos e taxas;
a rede de trabalhadores metalúrgicos e das demais cadeias acessó-
rias da produção, comercialização e circulação de veículos que
lutam por seus empregos cada vez mais raros. Muitos destes seto-
res defendem este modelo por não se darem conta de que os pre-
juízos causados são bem maiores que seus benefícios. No entanto,
sem dúvida alguma, os maiores beneficiários deste modelo é a
indústria automobilística que tem garantia de mercado, de que have-
rá subsídios, e de que os governos irão viabilizar a circulação dos
automóveis. Tudo isso sob o manto de uma pseudo-contribuição ao
desenvolvimento nacional. Há que se perguntar: Que desenvolvi-
mento é este que exige milhares de vidas para sua realização?

DIRETRIZES PARA A CONSTRUÇÃO DE UM TRÂNSITO SEGURO

O trânsito seguro é um direito do cidadão e um dever do estado.
Portanto, a segurança no trânsito é uma política pública de respon-
sabilidade dos municípios, estados e União. A partir de 2001, com o
insucesso das medidas punitivas do Código de Trânsito Brasileiro
que supriu a ausência de uma legislação mais rigorosa nas ruas e
vias das nossas cidades é que nos demos conta de que o problema
não era simplesmente a falta de fiscalização ou a ausência de meca-
nismos punitivos. A continuidade de centenas de mortes diárias,
chaga cotidiana que o CTB tentou dizimar, demonstrou que a violên-
cia no trânsito tem outras causas. Como se diz popularmente: o pro-
blema é bem mais profundo.

Estudiosos como Philip Goldman - consultor da ONU - já nos ensi-
naram que para a ocorrência de um acidente de trânsito é neces-
sário um somatório de fatores, sendo que apenas um deles, inde-
sejado, provavelmente não causará um acidente. Pois deste
somatório de fatores resolvemos escolher um: o fator humano tra-
duzido na condução do veículo. Mas mesmo que partíssemos
desta premissa - de que o condutor é o principal culpado - tería-
mos que nos perguntar porque cidadãos e cidadãs decentes,
honestos, amadores da paz e da justiça ao assumirem o volante de
seus carros tornam-se violentos e incautos. Tenho um palpite.
Estão em busca do prazer e da liberdade que as propagandas dos
automóveis “prometeram”. Aí é que reside a verdadeira indústria da
violência no trânsito promovida pela liberdade excessiva das
empresas que produzem, comercializam, divulgam e distribuem os
automóveis no Brasil. Novamente, para mudar esta realidade é pre-
ciso a constituição de um movimento nacional pela paz no trânsito
mobilizado em torno de algumas bandeiras nacionais. Ousamos
propor algumas dessas bandeiras.

253

Movimento Nacional pela Paz no Trânsito

Por uma política nacional de mobilidade

O Movimento Nacional pela Paz no Trânsito deve lutar pela consti-
tuição de um Política Nacional de Mobilidade. Uma política que
deve ter como eixo a prioridade às pessoas que circulam a pé nas
cidades e nas estradas urbanas e rurais às quais deve ser garanti-
do o sagrado direito de ir e vir com segurança. Esta prioridade pre-
cisa ser expressa não só em palavras mas em equipamentos e sis-
temas que promovam a segurança não ficando o cidadão à mercê
da consciência dos motoristas; da mesma forma, a Política Nacio-
nal de Mobilidade deve propor alternativas para diminuir a depen-
dência que a sociedade tem do automóvel promovendo como polí-
tica pública essencial uma rede integrada e eficaz de transportes
coletivos das mais variadas formas e tarifas atendendo a todos os
cidadãos que necessitam do transporte público para circular em
nossas cidades; da mesma forma esta política de mobilidade deve
desenvolver alternativas integradas para o transporte racional eco-
nômica e operacionalmente dos bens e mercadorias a fim de utili-
zar os rios e as ferrovias, diminuindo o número de veículos que cir-
culam nas rodovias e vias urbanas, diminuindo assim o índice de
acidentalidade e de poluição além de melhorar a qualidade da cir-
culação das maiores cidades; esta Política Nacional de Mobilidade
deve redirecionar a matriz produtiva fortalecendo a produção e
reprodução dos meios de transportes coletivos e sustentáveis a fim
de garantir que a nova política amplie o volume de emprego e de
geração de renda existente hoje, retirando da pauta a única afirma-
tiva política plausível do atual modelo que é a geração de trabalho;
e, finalmente, a Política Nacional de Mobilidade deve propor a reor-
ganização paulatina de nossas cidades de modo a garantir que
todos possam satisfazer suas necessidades próximo ao local de
moradia não exigindo grandes deslocamentos e promovendo a
integração urbana.

Democratização do espaço urbano

O excessivo espaço destinado à circulação dos automóveis nas
cidades em todo o mundo tem levado técnicos, políticos e lideran-
ças sociais à reflexão sobre a necessidade de democratizar o uso
do espaço urbano e a criar medidas de preservação do patrimônio
histórico que é permanentemente ameaçado pela necessidade de
abertura de novas vias. Da mesma forma, a exigência constante de
novos subsídios à indústria automobilística combinada com a ten-
dência irreversível de automação do setor que amplia a produtivida-
de mas reduz o número de emprego tem chamado os governos a
repensar, à luz da solidariedade social, o papel da indústria auto-
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mobilística e sua relação com a economia social dos países em
desenvolvimento. A violência no trânsito que resulta em milhares de
mortes e de feridos e a crescente poluição que põe em risco a vida
no planeta exigem dos governos uma nova atitude, mais firme, na
defesa da vida e na preservação do meio ambiente. O automóvel
que ocupa 60% do espaço disponível para a circulação em nossas
cidades transporta pouco mais de 18% da população. Há uma
apropriação privada de um espaço construído coletivamente.

Por isso, foi constituído internacionalmente o dia 22 de setembro como
sendo o Dia da Cidade sem meu Carro, um apelo dos órgãos públicos
municipais para que os cidadãos deixem seu carro em casa no senti-
do de uma nova cultura de trânsito. Em 2003, os objetivos da III Jorna-
da Brasileira A Cidade Sem Meu Carro foram os seguintes:
- refletir sobre os problemas causados pelo modelo de mobilidade

centrado no automóvel;
- despertar nos cidadãos a consciência sobre o uso racional e solidá-

rio do automóvel para combater a poluição e reduzir os gastos
públicos;

- organizar e estimular o uso do transporte coletivo como alternativa
de mobilidade moderna e eficiente para o futuro das cidades;

- estimular o desenvolvimento de novas tecnologias;
- apoiar as iniciativas municipais voltadas à mobilidade sustentável;
- informar os cidadãos sobre alternativas de mobilidade sustentável

no planejamento urbano e no uso de combustíveis renováveis e não
poluentes;

- incentivar a adoção de alternativas que priorizem o transporte a pé
e de bicicletas.

Controle social sobre a produção de automóveis

É preciso repensar a produção de veículos. Bem, podemos detalhar
algumas questões, como, por exemplo, a obrigatoriedade de equi-
pamentos de segurança nos veículos como itens de série. A redefi-
nição do velocímetro para as velocidades permitidas e seguras e
um sinal sonoro quando há sua ultrapassagem; a garantia de que o
cinto de segurança está encaixado para acionar a partida do veícu-
lo; ou ainda a garantia de que o condutor não está embriagado; ou
ainda a necessidade de acionar a embreagem para acionar o veícu-
lo dificultando que crianças o ponham em movimento; a exigência
de que um percentual da frota seja à GNV entre outros. São deta-
lhes, pequenos detalhes, mas sua ausência somada representa
milhares de vidas.
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Bem, algum consultor poderia sair na defesa das montadoras infor-
mando que as mesmas comprem a lei. É verdade. Mas também é
verdade que não precisa de lei para que as montadoras aumentem
a segurança dos veículos. Não fosse isto, sabemos do poder que
as empresas têm junto aos parlamentares. Mas não seria necessá-
rio legislação nova e sim produzir os mesmos veículos que são pro-
duzidos para o mercado europeu e americano. Este controle deve
se feito pelo Governo Federal mas com ampla discussão e partici-
pação social.

Mudança da abordagem da mídia publicitária

Há uma unanimidade de que para erradicar a violência no trânsito
é preciso uma mudança cultural. Mas para que esta mudança cul-
tural realmente ocorra são necessárias mudanças profundas no
modelo de circulação existente. Para ocorrer esta mudança, entre
outras coisas, é preciso mudar a abordagem sobre as verdadeiras
causas da violência. É necessário mudar, porque a abordagem que
tem sido usada tem um enfoque e um discurso meramente moralis-
ta contra os motoristas, como se a existência de tanta violência
tivesse como causa principal os milhões de brasileiros que são con-
dutores de automóveis e circulam pelas ruas das cidades. A moral,
como sabemos, tem como alma gêmea a hipocrisia. E moral dos
órgãos e críticos da violência no trânsito se faz hipócrita quando
critica as conseqüências - motoristas violentos - sem enfrentar as
reais causas da violência.

Parece que estamos todos entorpecidos há vários anos. Não nos
demos conta nem mesmo dos avanços conquistados pela democrati-
zação do Brasil, senão vejamos: Conselho Nacional de Auto-Regula-
mentação - Conar tem um anexo somente sobre publicidade para veí-
culos. Analisem bem o que dizem os principais artigos deste anexo:

Anexo O - da propaganda de veículos motorizados:
1. Não se permitirá a divulgação de dados de desempenho que cor-

respondam a condições de uso atípicas para a maioria dos con-
sumidores - a não ser quando tais condições forem claramente
especificadas.

2. Não se permitirá que o anúncio contenha sugestões de utilização
do veículo que possam pôr em risco a segurança pessoal do
usuário e de terceiros, tais como ultrapassagens não permitidas
em estradas, excesso de velocidade, não utilização de acessó-
rios de segurança, desrespeito à sinalização, desrespeito aos
pedestres e às normas de trânsito de uma forma geral.

3. Também não serão permitidos anúncios que induzam o usuário a
desrespeitar, quando na direção de veículos motorizados, as
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regras de silêncio e de higiene das vias públicas, bem como do
respeito aos recursos naturais e ecológicos quando em viagem.

4. Os anúncios não deverão induzir a erro quanto às características
específicas do veículo, tais como consumo, velocidade, desem-
penho, conforto e segurança.

Não parece irônico. Será que alguma propaganda publicitária de
algum automóvel que está em veiculação neste período passaria
pelo crivo desses artigos? Creio que talvez alguma se salve, mas
será rara exceção. Dessa forma, parece que de nada adianta fazer-
mos centenas de campanhas anuais de educação de trânsito ou
mesmo qualificarmos o processo de formação de condutores que
passam míseras 45 horas - quando passam - nas salas e nos veí-
culos dos Centros de Formação de Condutores. O potencial da
mídia em deseducar para a segurança no trânsito é imbatível. O
professor emérito de psicologia da Universidade de Queen, em
Ontário, Canadá, dr. Gerald Wilde, alerta sobre a teoria do risco cal-
culado onde o indivíduo possui um nível de risco tolerado que esco-
lhe aceitar para maximizar o benefício global esperado de uma ati-
vidade. O grau de conduta de correr-se o risco e a magnitude de
perdas devidas a acidentes e doenças em função de um estilo de
vida do indivíduo são mantidos através do tempo, a menos que haja
uma mudança no nível de risco tolerado. E esta idéia de risco trazi-
do para a lógica do modelo centrado no automóvel, quanto maior
for a sensação de segurança interna no veículo - segurança perce-
bida - maior o risco a ser corrido e aceito.

Nesse sentido, é imprescindível que seja uma obrigação das empre-
sas de automóveis disponibilizar tantos programas educativos quan-
to há de propaganda. E que as próprias propagandas fossem educa-
tivas e não uma convocação à velocidade e à violência.

O Movimento Gaúcho pelo Trânsito Seguro - MGTS dá a receita e
sugere algumas medidas para isso em manifesto entregue à mídia em
dezembro de 2002, como segue:

“... Nosso apelo reside no reconhecimento de que a mídia publicitá-
ria ou comercial tem um poder enorme na formação da consciência
da sociedade. Já cumpriu o seu papel pró-ativo quando iniciou-se
o debate em relação aos direitos da mulher contribuindo na revolu-
ção cultural em todos os lares brasileiros; já contribuiu de forma crí-
tica e propositiva quando o tema foi e é a preservação do meio
ambiente e esperamos que mude a abordagem e contribua na cons-
trução de uma cultura do trânsito seguro...”
“...a) As campanhas publicitárias de comercialização de automóveis
devem enfatizar sempre a responsabilidade do futuro proprietário
com a utilização do bem que está adquirindo de forma que sua uti-
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lização respeite os direitos e os espaços das outras pessoas que
circulam no trânsito;
b) As campanhas publicitárias devem sempre enfatizar a importân-
cia do respeito às normas e regras de trânsito, não porque são leis
burocráticas, mas porque são convenções internacionais e sinais
que indicam a todos os que circulam naquele espaço como cada
um deve se comportar em relação aos conflitos naturais e inerentes
a um deslocamento de duas ou mais pessoas;
c) As campanhas publicitárias devem reforçar o papel e a função
dos agentes de fiscalização porque necessitamos que haja um res-
peito à autoridade criando o equilíbrio entre as relações e solucio-
nando conflitos;..”

CONCLUSÃO

Assim como a esperança venceu o medo a vontade de mudar preci-
sa vencer a descrença. Pensando assim é que estamos convocando
a todos os técnicos de trânsito e transportes, os usuários dos siste-
mas públicos de circulação, os moradores das principais cidades bra-
sileiras que estão morrendo pela poluição e todos os agentes sociais
que atuam nas atividades de circulação e transportes para construir-
mos uma verdadeira mobilização nacional pela paz no trânsito, um
movimento que realmente lute por uma nova ordem social com base
nos valores da mobilidade sustentável.
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Quem nasceu nos últimos 50 anos conhece o automóvel desde crian-
ça e tem a sensação de que essa máquina formidável será para sem-
pre o centro da política de mobilidade. Porém, “para sempre” é muito
tempo. A história ensina que mesmo os sistemas aparentemente mais
sólidos não são eternos e, cedo ou tarde, acabam superados. Ainda
mais quando se tem em conta que a era do automóvel vem deixando
atrás de si um triste legado de destruição, cada vez menos tolerado.

“Qual a mais equivocada invenção do século 20?, a resposta clara,
líquida e insofismável haverá de ser: o automóvel” - escreveu o jorna-
lista Roberto Pompeu de Toledo ao iniciar seu artigo “Subsídios o para
a reforma do mundo” na revista Veja de 20 de novembro de 2002. Ele
continuava: “Enumerar os males do automóvel, tal qual hoje entope as
ruas e estradas do planeta, será talvez ocioso, mas... trata-se de uma
geringonça que, nas ruas, ocupa de 10 metros quadrados para mais
e que transporta, na maioria das vezes, uma só pessoa!... tumultua as
cidades e acaba com os nervos. O automóvel, não bastasse isso,
pôs-se em posição tão central na economia do planeta que até guer-
ras se travam para que nada perturbe seu sossego. Agora mesmo, o
petróleo, seu alimento, é citado como a razão oculta da volúpia ame-
ricana em guerrear contra o Iraque. Enfim se nada do exposto conven-
ce, o automóvel polui e mata”.

O jornalista além de ter resumido muito bem algo tão óbvio, reage for-
temente ao vírus da cultura automobilística que contamina o planeta:
sugere a eliminação total do carro, pois propõe esteiras rolantes, nas
quais se viajaria a pé, sentado ou mesmo deitado. Conclusões da Con-
ferencia das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (Habita
II) e, também, tópicos da Agenda Rio 92 apontam nesse sentido, ao se
comprometerem com a construção de cidades sustentáveis.

259

Era pós-automóvel: os
caminhos para este sonho

Nazareno Stanislau Affonso
Arquiteto urbanista, vice-presidente e diretor executivo
da ANTP
E-mail: nazareno@antp.org.br 

TRANSPORTE INDIVIDUAL

AN P

Significa que é possível sonhar com uma era pós-automóvel, caben-
do perguntar: há indícios que já prenunciam esse novo tempo? É pos-
sível fazer algo para que esse processo seja acelerado? Como reco-
nheceremos que esse futuro pode estar chegando?

O urbanismo do automóvel: a cidade que conhecemos
A era do automóvel começou ainda no final do século 19, com a
busca por dotar as carroças de algum tipo de força de tração própria.
Nessa tentativa, saiu-se vitoriosa a tecnologia do motor a explosão
interna, rapidamente aprimorada nos primeiros anos do século 20.

Naqueles primórdios, produzidos quase que artesanalmente, os auto-
móveis atendiam às pessoas de elevadíssimo poder aquisitivo. Só
depois é que foram encontrados os meios para democratizar (se é que
podemos dizer assim) e depois “mundializar” esse modo de transpor-
te. Foi com o modelo T, de Ford, que os automóveis passaram a ser
fabricados em série, aos milhões, a um preço plausível para a classe
média, e começaram a alterar drasticamente a morfologia e também a
velocidade e os índices de poluição atmosférica e sonora das cidades.

O automóvel criou um modo de vida. Na verdade, criou uma cidade
para ele, erigindo-se no único transporte universal que permitia o
direito a essa cidade. Do ponto de vista prático, conseguiu fazer com
que cada vez mais as pessoas (mas, nunca, todos) dependessem dele
para suas necessidades diárias de deslocamento. A cultura do auto-
móvel é de tamanha eficácia que cria em cada cidadão a ilusão de
que é possível mudar sua vida se tiver um carro e de que a produção
de carros é o principal dinamizador da economia.

Será que isso poderia mesmo ser verdade? Será que precisamos de
mais automóveis em nossas ruas congestionadas? E maior volume de
contaminação do ar? E maiores níveis de estresse? E mais ruído?

Questionando a cultura automobilística
Num certo sentido, indícios do que será a era pós-automóvel já estão
se desenhando. Um deles é o despertar de consciências para o quan-
to perniciosa tem sido a existência desregrada do carro como meio de
transporte.

Por enquanto, os críticos (e que não sejam confundidos com detratores)
do automóvel são essencialmente urbanistas, administradores públicos,
jornalistas, pensadores e também profissionais e pesquisadores, incluin-
do os da área de saúde, em especial, gente que se confronta diariamen-
te com os resultados da violência no trânsito ou que prestam atendimen-
to a pessoas com problemas respiratórios causados pela poluição
resultante do funcionamento de um número desmedido de motores.
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Há também uma parcela ainda pequena de cidadãos comuns, de
todas as idades e origens sociais, que, mesmo reconhecendo a fragi-
lidade do sistema de transporte coletivo, não usam carros, optando
por mais qualidade em suas vidas.

É bem verdade que, fora disso, reina ainda o não questionamento. O
carro é visto como símbolo de status e como algo natural e essencial
como o sol, o céu, o ar..., como se a maioria dos brasileiros fossem
contaminados pelo vírus da cultura automobilística. Mesmo entre
estudiosos e até no meio de ambientalistas, caprichosamente, o auto-
móvel se aninha como o beneficiário da busca das soluções. Para
muitos, a questão é simples: como tornar o automóvel um pouco
menos ameaçador, sem retira-lo do centro da cena?

Para que um carro do futuro com a mesma essência do
automóvel do século 20?
A posição privilegiada do automóvel foi conquistada às custas de
recursos abundantes, aplicados numa imensa, contínua, multifaceta-
da e universal campanha de marketing, que vem sendo desenvolvida
ininterruptamente desde o início do século 20, prosseguindo no nosso
século de forma renovada e, mais recentemente, ajustada aos temas
dos novos paradigmas de sustentabilidade do planeta.

Pode-se ver um pouco disso no comentário do mais eminente
ambientalista e questionador do paradigma da globalização, Fritjof
Capra, quando informa que muitos ecologistas defendem o conceito
dos hipercarros, explicando tratarem-se de veículos “extremamente
leves, que pesam de duas a três vezes menos que o carro de aço, têm
alta eficiência aerodinâmica e vencem a resistência do ar com muito
mais facilidade que os carros convencionais”.

Tais hipercarros são impulsionados por um sistema híbrido, que combina
um motor elétrico com um motor a combustível líquido, e, mais do que
isso, que constituem mini-usinas, de forma que, ao rodarem ao longo de
um dia, geram energia suficiente para abastecer também a casa de seu
proprietário, eliminando, ou, pelo menos, diminuindo a necessidade de
construção de um número maior de usinas termoelétricas.

Outra vantagem do hipercarro estaria no fato de ser produzido com
novos compostos de fibra, “que não apenas são ultraleves como
extraordinariamente fortes (...) capazes de absorver cinco vezes mais
energia por unidade de peso do que aço. Evidentemente trata-se de
um importante fator de segurança que se torna ainda mais relevante
quando entendemos que serão projetados para dissipar energia das
colisões com ajuda de tecnologias copiadas dos carros de corrida,
que também serão ultraleves e extremamente seguros”.

261

Era pós-automóvel: os caminhos para este sonho

Como se vê, há regozijo com o fato de os “hipercarros”, ademais de
protegerem seus próprios ocupantes, poderem também ser menos
perigosos para os passageiros dos automóveis com os quais even-
tualmente colida. Contudo, não se faz qualquer consideração quanto
à incolumidade das pessoas, na hipótese de serem atropeladas por
um desses veículos fantásticos. E também não se avança em ques-
tões como a apropriação individual abusiva do espaço público e cole-
tivo nem na forma como o usuário efetivamente disporá do veículo.

Muitas das propriedades positivas atribuídas ao hipercarro caberiam
bem em veículos coletivos - ônibus, carros de metrô -, ou mesmo veí-
culos individuais concebidos de forma essencialmente diferente dos
automóveis atuais: veículo de transporte com tais qualidades e dispo-
sitivos que impeçam o motorista, mesmo que queira, de utilizá-lo
irresponsavelmente nas ruas ou para descarregar sua agressividade.

Reduzir as potencialidades destrutivas do carro individual
Sonhar com uma era pós-automóvel é ter em mente uma efetiva redução
das potencialidades destrutivas do automóvel sobre o ser humano e
sobre o espaço públicos da cidade. Isso somente será alcançado com
medidas que circunscrevam a produção de carros a unidades compac-
tas, energeticamente eficientes e ambientalmente limpas - ou seja, veícu-
los que ocupem pouco espaço, utilizem um mínimo de materiais, dispo-
nham de motores de excelente rendimento, silenciosos e não poluentes,
e, ainda por cima, que se desloquem a não mais do que 50 km por hora.

Por sua vez, os veículos para fazerem os deslocamentos interurbanos,
além de não precisarem rodar a velocidades acima de 120 km, devem ser
munidos de aparelhos que regulem automaticamente sua velocidade tão
logo ingressem em áreas urbanas, forçando-os a manterem a velocidade
máxima de 50 km por hora. Esse novo automóvel será uma máquina civi-
lizada de transportar pessoas e permitirá a democratização o uso da via
pública, protegendo os seres humanos no seu direito de ir e vir.

Em áreas mais adensadas, como os centros das cidades, será preci-
so restringir o número de veículos. Quanto a isso, já se tem pensado
em “carros de aluguel” - não como táxis, mas veículos que possam
ser utilizado no estilo self service, em complemento a um bom siste-
ma de transporte coletivo, vias para bicicletas e pedestres devida-
mente sinalizadas, iluminadas e com pisos adequados para permitir a
convivência com pessoas de mobilidade reduzida.

Políticas de desestímulo e restrição ao automóvel
Na preparação da era pós-automóvel, a lógica do financiamento dos
sistemas de deslocamentos nas cidades tem que ser outra e o planeja-
mento deve considerar a mobilidade para todos com qualidade de vida.
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Um modelo que pode ser mencionado como exemplo é o Plano de
Deslocamento Urbano, desenvolvido e aplicado na França - em espe-
cial em Paris e Estrasburgo -, que tem como base a inversão da lógi-
ca dos financiamentos do Estado para a mobilidade de cidadãos: em
vez de recursos para projetos específicos de transporte, são financia-
dos programas que priorizem o transporte público, desenvolvam polí-
ticas efetivas de desestímulo ou restrição explícita ao uso do automó-
vel (pedágio urbano, forte taxação dos estacionamentos em regiões
congestionadas e instituição de medidas que confiram qualidade e
segurança aos deslocamentos de bicicletas e de pedestres).

Singapura mantém pedágio urbano permanente, com tarifas que variam
de acordo com a hora do dia e são bastante pesadas em horários de pico.
O pedágio de Londres começou a ser operacionalizado com êxito em
fevereiro de 2003 e tem a perspectiva de arrecadar cerca de 130
milhões de libras anualmente - algo em torno de R$700 milhões de
reais - que serão aplicados em melhorias do transporte público. O
município de São Paulo adotou o rodízio diário de veículos na região
central da cidade com base na numeração das placas.

Há ainda o projeto implementado em Bogotá, onde a gasolina foi
sobretaxada em 20% e metade do que é auferido com esse tributo
vem sendo destinada à expansão do transporte público - incluindo a
implantação do Transmilênio - e a outra metade está sendo aplicada
em melhorias para vias públicas para os bairros pobres, sendo a aces-
sibilidade de bicicletas e pedestres incluídas nos investimentos de
renovação urbana da cidade. Essa política de investimento tem o
compromisso de fazer com que em 2015 os automóveis não circulem
nos horários de pico em toda a cidade.

Pesquisas hoje disponíveis, referentes a cidades brasileiras, mostram que
nas vias em que circula o transporte coletivo, o espaço destinado para os
ônibus varia de 10 a 30% do total - chegando ao valor máximo apenas em
Curitiba e Porto Alegre, que efetivamente têm políticas públicas municipais
de favorecimento dos corredores de transporte público sobre pneus.

A cidade de São Paulo já utiliza e vai ampliar o emprego de corredo-
res monitorados eletronicamente. Em algumas avenidas, o controle
das faixas de ônibus está sendo feito por uma barreira virtual: as fai-
xas exclusivas para o transporte coletivo terão vigilância exercida por
detectores de invasão.

A engenharia também já apresentou seus recursos para a construção
da era pós-automóvel, sobretudo com técnicas de moderação do trá-
fego, baseadas na inserção de obstáculos físicos para impedir o fluxo
desregrado de veículos, de modo a obter velocidades menores e
maior segurança para pedestres e ciclistas principalmente em áreas
residenciais e de grande fluxo de pedestres.
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Evidenciar os custos reais do uso do automóvel
Com o Código de Trânsito Brasileiro e outras normas, está aberta a
possibilidade para que sejam aprimoradas, aprofundadas e ganhem
efetividade, políticas públicas que obriguem o conjunto dos proprietá-
rios a manterem seus veículos bem cuidados, sob o ponto de vista
dos itens de segurança e ambientais, pagando por isso.

Hoje, quem tem e utiliza um automóvel precisa pagar a real manuten-
ção do veículo para que esteja em perfeitas condições de uso, com
peças e serviços adequados, com todas as obrigações legais e fiscais
quitadas, sem contar a proteção de seguros e sistemas anti-roubo,
além de combustível, lubrificantes, pneus e estacionamento.

Seguramente, é didático levar o proprietário do automóvel a conhecer
o peso econômico da escolha por uma forma de deslocamento em
muitos sentidos privilegiada. O uso do automóvel desobriga seu dono
de submeter-se à disciplina coletiva e a horários e linhas fixas. Mas,
por outro lado, exige a que seja mantida continuamente disponível uma
infra-estrutura pública custosa e em grande medida ociosa e, portan-
to, luxuosamente cara, sobretudo para os padrões de países em
desenvolvimento - e isso precisa ser convenientemente ressarcido.

Os subsídios embutidos na constituição e manutenção do sistema viário
que dá suporte ao automóvel, por serem de natureza indireta, mudaram,
na prática, a Constituição Brasileira, que outorga essencialidade ao ser-
viço de transporte público para tornar bem essencial a via do automóvel.

Também, há os subsídios diretos, sob a forma de isenção de impostos e
outras facilidades para as fábricas de veículos automotores, concedidos
geralmente com a alegação de estimulam a economia, geram empregos e
aumentam a arrecadação. E, além de tudo isso, é preciso ter em conta os
custos resultantes da violência do trânsito - de pelo menos R$ 5,2 bilhões
por ano -, e dos valores que terão de ser investidos para que possamos
voltar a ter as mesmas condições do ar existentes antes do automóvel.
Todos esses fatores de custo, segundo alguns analistas, uma vez agrega-
dos ao preço final, poderiam fazer com que cada carro custasse até cinco
vezes mais, inviabilizando-o como bem de consumo de larga utilização.

Aceita essa análise, e colocando a questão sob outra ótica, percebemos
que a sociedade - quem tem e quem não tem carro - acaba arcando com
até 80% do preço de cada automóvel, embora apenas os proprietários
fruam os benefícios decorrentes do uso desses veículos. A questão é
tanto mais grave quando verificamos que, no Brasil, menos de 20% dos
deslocamentos são feitos regularmente com automóvel próprio.

Definitivamente, não é justo que ruas, avenidas, viadutos, túneis
(alguns exclusivos) e outros espaços viários que os veículos utilizam
sejam constituídos e mantidos com recursos públicos que poderiam
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estar sendo empregados no aprimoramento do transporte coletivo,
das vias para bicicletas e pedestres.

Descrevendo o sonho de uma era pós-automóvel
A era pós-automóvel não significará o fim do veículo individual, mas,
seguramente, o fim de sua hegemonia e o início de uma relação de
convivência com os pedestres, ciclistas e com o transporte público
onde o carro será uma forma de complemento a um sistema estrutu-
ral metro-ferroviário e de corredores de ônibus.

Ficará evidente que a era pós-automóvel está próxima, quando qualquer
pessoa, e principalmente crianças, velhos e portadores de deficiência, os
seres humanos mais frágeis, possam ter direito a um mover seguro na
cidade andando pelas ruas, pedalando tranqüilamente rumo ao trabalho
ou meditando na janela do ônibus, do metrô, ou do trem, todos perceben-
do, com clareza, que a sociedade é mais tranqüila, fraterna e feliz.

A era pós-automóvel priorizará o investimento em um novo centro e
reforçará centros de bairros, ao invés de aplicar grandes recursos em
obras viárias para “resolver” congestionamentos.

Nesse sonho, o trânsito será cidadão, com ações articuladas entre os
diversos níveis de governo. Teremos um Judiciário comprometido
com a cidadania no trânsito, punindo infratores. O Legislativo, vigilan-
te, cuidará para que o Código de Trânsito Brasileiro não seja desfigu-
rado. Haverá amplos e permanentes investimentos na área de educa-
ção para formar cidadãos que compreendam a importância do respeito
e da solidariedade na mobilidade e não simplesmente “motoristas do
futuro”. O Poder Público fiscalizará eficazmente as normas de trânsi-
to e balizará suas políticas públicas no ser humano e não nos veícu-
los. Haverá uma mídia amiga do cidadão, combatendo o infrator.

Os investimentos em obras públicas priorizarão pedestres, bicicletas,
transporte coletivo com paz no trânsito. O sistema viário será demo-
cratizado entre os modos coletivos e não motorizados, que prevalece-
rão sobre o veículo individual. A sociedade e as empresas, conscien-
tizadas e mobilizadas, atuarão em prol de uma cidadania no trânsito.

As condições para se chegar à era pós-automóvel terão como base uma
mobilidade sustentável, propiciando melhoria na qualidade de vida e no
mercado para o transporte público através da efetivação de uma Política
Nacional de Mobilidade Sustentável. Esta deve contestar os subsídios
públicos escondidos e perversos de incentivo ao automóvel e deslocá-los
para o transporte público, para as ciclovias e calçadas públicas e para o
desenvolvimento das cidades, viabilizando a descentralização das ativi-
dades no espaço urbano em direção a um novo urbanismo. A gestão do
uso do solo deve seguir o Estatuto da Cidade e incluir o cidadão de baixa
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renda, hoje sem acesso aos meios coletivos motorizados por questão
econômicas. Deve-se ainda construir espaço e tempos sociais que pre-
servem, defendam e promovam, a qualidade do ambiente natural e o
patrimônio histórico, cultural e artístico das cidades e os bairros antigos.
A cidade pós-automóvel viverá, como prioridade e como modelo, o modo
a pé de deslocamento, a bicicleta e o transporte coletivo.

Na era pós-automóvel, a mobilidade dará ênfase às relações de des-
locamento de forma holística, ampliará o conceito de transporte para
o de comunicação através da utilização de novas tecnologias e rom-
perá com a cultura e a tecnologia das megalópoles e dos mega-pro-
jetos, em que tem força a prioridade do econômico sobre o social.
Promoverá o desenvolvimento das cidades com qualidade de vida, por
uma mobilidade consciente, sustentável, ecológica, e participativa.

A construção da cidade do pós-automóvel terá de ser feita com o forta-
lecimento do poder local (municipal), a conquista dos direitos de cidada-
nia, a radicalização da democracia com ampliação dos controles e a
decisão pelos setores populares (orçamento participativo, transparência
nas informações, desestatização do Estado). Nesse futuro, romper-se-á
com o senso comum ao construir cidades das diferenças em que os
variados espaços sociais sejam valorizados, negando assim a cidade
homogênica e legitimada na forte segregação social e espacial, incorpo-
rando a cidade real, rica em vida social e cheia de solidariedade.

Entre os pressupostos básicos da era pós-automóvel está um novo
urbanismo, no qual os conceitos de desenvolvimento sustentável com
efetivo compromisso com a vida humana se aliam a uma realidade em
que as nossas cidades caminhem para a descentralização e para serem
guiadas pela qualidade de vida, tendo os veículos domesticados para
não poluir, matar, e inviabilizar o direito de ir e vir de toda população.

O sonho tem base na sustentabilidade do planeta, nas palavras de Fritjof
Capra no seu livro Conexões ocultas, no qual deixa transparente nosso
papel e nossa ética como raça humana: “Todos nós somos membros da
raça humana e todos fazemos parte da biosfera global. Somos moradores
de oikos, da ‘casa Terra’, que é a raiz grega da palavra ‘ecologia’. A carac-
terística marcante da ‘casa Terra’ é sua capacidade intrínseca de susten-
tar a vida. O que é sustentado numa comunidade sustentável não é o cres-
cimento econômico nem o desenvolvimento, mas toda a teia da vida da
qual depende, em longo prazo, a nossa própria sobrevivência. A comuni-
dade sustentável é feita de tal forma que seus modos de vida, seus negó-
cios, sua economia, suas estruturas físicas e suas tecnologias não se opu-
nham à capacidade intrínseca da natureza de sustentar a vida.”
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“Estamos sofrendo um processo de contração - exatamente, aliás,
como a contração de um parto - em direção às cidades. Assistimos a
uma desertificação das cidades menores em favor das metrópoles que
vão se tornando verdadeiras galáxias e isto vale tanto para os países
desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Com a metropolização,
muitas cidades neste século atingirão mais de 20 milhões de habitantes,
entre elas São Paulo. Não serão mais cidades, mas fenômenos de muta-
ção, catástrofes que se preparam. 
“O que favoreceu a hiperconcentração no século 19 foi o trem. O que favo-
receu a oposição centro-periferia no século 20 foi o automóvel e o que está
subvertendo hoje a cidade é a hiperprodução, as alterações nos contratos
de trabalho, os autônomos etc. O século 19 caracterizou-se como oposi-
ção cidade-campo, o século 20 como centro da cidade e periferia (empre-
go em tempo integral e contrato de trabalho por tempo indeterminado) e
no século 21 teremos a oposição entre os sedentários e os nômades. Os
sedentários são os que estão em casa em qualquer lugar, no trem, na rua,
com o laptop, o celular. Os nômades são os que não estão em casa em
nenhum lugar. É o indivíduo que vive no carro, no transporte coletivo e, a
procura de um emprego, vai de um ponto a outro colhendo o que pode. 
“Com a informação estamos diante de uma precarização das relações
de emprego e de trabalho com contratos de duração determinada e ulti-
mamente vem surgindo na Europa o contrato de zero hora. A empresa
oferece um celular ao empregado que deve atender quando for chama-
do. Para o planejador da mobilidade urbana isto é dramático. Onde
construir alojamentos e infra-estruturas de transporte quando as pes-
soas circulam permanentemente. Quando não existe trabalho perma-
nente o proletariado perde a sua condição de sedentário. Nós estamos
às voltas com uma nomadização das populações. O século 21 certa-
mente terá que reinventar a relação do homem com o território...”
Texto extraído de uma entrevista concedida pelo urbanista francês Paulo
Virillo, autor do livro Velocidade e política ao jornal Folha de S. Paulo.
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Os últimos 50 anos se caracterizaram por um crescimento explosivo
das populações urbanas e, como decorrência, por fatores econômi-
cos e de urbanização que condicionaram a mobilidade a uma matriz
de deslocamentos preponderantemente pendular, caracterizada em
uma ponta pela excessiva concentração na oferta de oportunidades
e, na outra ponta, pela periferização das populações de baixa renda.
Como fator adicional, por uma desproporcional motorização compa-
rada à infra-estrutura de suporte necessária a sua circulação.

Como herança do século passado e a persistirem as tendências
atuais, nos próximos anos o processo de urbanização e, por conse-
qüência, de sua matriz de mobilidade será moldado por dois fatores
fundamentais, quais sejam: pelo uso do automóvel e pelo valor da
terra ditado pelo mercado imobiliário. Um exemplo: vem se constituí-
do uma prática comum nas classes mais abastadas de viver além das
áreas urbanizadas, em bairros fechados, distantes dos núcleos con-
gestionados, na busca da tranqüilidade e segurança que a cidade ins-
tituída já não lhes oferece. Em movimento análogo, populações de
classes sociais mais empobrecidas só encontram condições de aces-
so à moradia em periferias cada vez mais longínquas, em lotes de
baixo custo e, via de regra, desprovidos de infra-estrutura. Enquanto
os primeiros se valem do transporte individual, com um ou mais auto-
móveis para satisfazer suas necessidades de mobilidade, aos últimos
só resta a utilização dos sistemas de transporte coletivo, tencionando
cada vez mais sua expansão para estas periferias.

Como produto desta matriz, temos deslocamentos cada vez mais lon-
gos e altamente dependentes do transporte motorizado, necessidade
de expansão da malha viária para além das áreas urbanizadas, aumen-
to dos custos dos transportes, aumento dos congestionamentos nos
principais eixos viários de acesso aos centros, degradação dos contor-
nos naturais da cidade, com riscos à própria sustentabilidade das cida-
des em seus aspectos econômicos, sociais e ambientais.

Enquanto o processo de urbanização ditado pelo voluntarismo do
mercado imobiliário molda a cidade numa matriz de origem e destino
cada vez mais complexa, políticas urbanas freqüentemente dissocia-
das buscam atender aos diferentes públicos e extratos sociais com
diferentes soluções de transporte. Enquanto para os proprietários de
transporte individual busca-se atender as demandas de mobilidade
com o suprimento de infra-estrutura viária e de estacionamentos, para
os não proprietários busca-se, tão-somente, o suprimento de trans-
porte coletivo, com custos cada vez mais difíceis de serem suporta-
dos por seus usuários.

Nesta cultura de planejamento setorial, o transporte público, via de
regra, se acomoda sobre o sistema viário existente, disputando o
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espaço com outros modais e se expande para periferias na tentativa
de atender as populações que se distanciam cada vez mais na busca
de alternativas mais baratas de moradia. Na ineficiência da implanta-
ção das políticas de uso e ocupação do solo que possam imprimir
uma intencionalidade ao processo de urbanização que propicie uma
mobilidade mais racional e sustentável busca-se, a reboque, uma efi-
ciência do transporte coletivo cada vez mais insustentável.

A formulação das políticas integradas de transporte e circulação no
conceito mais amplo de mobilidade ainda é travada por conceitos
sedimentados na formação e treinamentos dos agentes promotores
dessas políticas públicas. Faz parte da cultura dos planejadores urba-
nos o entendimento do trânsito como o tratamento da infra-estrutura
viária e a regulamentação de seu uso e, como transporte, o suprimen-
to dos meios para locomoção de pessoas que não têm a possibilida-
de de prover a sua mobilidade a partir dos próprios meios. O planeja-
mento do transporte público é operacional e não estratégico e, neste
cenário, torna-se mais um elemento de disputa do espaço viário, onde
a opção pelos meios de locomoção é ditada por fatores exclusiva-
mente econômicos.

Como primeiro fator a dificultar a mudança de paradigmas na gestão
integrada das políticas de mobilidade urbana está a nossa própria for-
mação: no nosso exercício profissional temos como padrão dominan-
te a especialização e, como decorrência, um grave problema de vazio
de conhecimento transdisciplinário. Fomos formados setorialmente
conforme ênfase de nossa profissão acadêmica e seguimos pensan-
do setorialmente, cada um com suas especialidades.

Esta cultura se reflete no gerenciamento dos sistemas nas principais
cidades brasileiras: com algumas exceções, os gestores públicos exer-
cem o gerenciamento do trânsito e do transporte em um único órgão.
Observa-se, entretanto, que em algum nível hierárquico, as funções se
apartam e passam a ser tratadas setorialmente quando, não raro, des-
considerando a existência das interfaces do trânsito com o transporte e
vice-versa e ignorando, para efeito de planejamento, a existência dos
deslocamentos não motorizados e os deslocamentos a pé.

É também censo comum que estes órgãos exerçam exclusivamente o
gerenciamento da oferta, suprindo as demandas de mobilidade urba-
na em sua forma manifesta (no espaço, no tempo e no modo), proven-
do a cidade da infra-estrutura viária e oferecendo serviços de trans-
porte coletivo para atendimento à matriz de origem e destino tal qual
ela se apresenta, com as distorções embutidas e desconsiderando ou
desconhecendo os fatores sociais e econômicos que determinam a
ocupação do território e os elementos que levam à produção da cida-
de que gera esta matriz. O quadro se agrava na medida em que os
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fatores que determinam a mobilidade e que detêm os instrumentos de
gestão que permitem imprimir uma intencionalidade e uma racionali-
dade a esta matriz através do ordenamento territorial sejam tratadas
em outros departamentos.

Dessa forma, não raro as políticas de planejamento urbano reforçam
modelos de cidade altamente dependentes do transporte motorizado.
Senão vejamos: na formulação dessas políticas, a prática vigente até a
segunda metade do século XX foi a setorização de usos, com zonea-
mentos distintos para áreas residenciais e áreas industriais e de comér-
cio e serviços que, por suas características espaciais, implicavam em
grandes distâncias entre as áreas de geração e de atração de viagens.

Vários fatores levam hoje à necessidade de revisão desse modelo: a
necessidade de viagens cada vez mais longas, devido à periferização
das zonas residenciais, a transferência das grandes plantas industriais
para cidades periféricas e a mudança na conjuntura econômica e nas
relações de trabalho. Nas relações econômicas, as grandes capitais dei-
xaram de oferecer trabalhos predominantemente industriais que, pela
sua característica, geravam movimentos pendulares, e passaram a ofe-
recer trabalhos nas áreas de comércio e serviços com uma matriz de ori-
gem e destino muito mais complexa e distribuída ao longo de todo o dia.

Para o futuro, com a metropolização em curso e “as catástrofes que
se preparam”, novos paradigmas serão necessários para evitar o
colapso das grandes cidades. Somente a integração da gestão do
trânsito e do transporte e do planejamento territorial com a adoção
dos princípios da cidade sustentável poderá dar respostas aos confli-
tos de mobilidade e garantir o direito de ir e vir dos cidadãos, hoje
tidos como os grande tensionadores da qualidade de vida urbana. O
desenvolvimento sustentável das cidades dependerá cada vez mais
da matriz de mobilidade gerada por suas funções urbanas.

A integração dessas políticas públicas já não poderá se constituir
apenas em um tema de debate teórico mas passa a reclamar medidas
concretas para se fazer realidade. O futuro das próximas gerações
dependerá das decisões e das ações de hoje e dos responsáveis téc-
nicos e políticos pela planificação urbana e dos transportes. Compe-
te-nos fazer do século XXI o século da mobilidade sustentável e do
equilíbrio harmonioso entre o transporte público, o automóvel e os
deslocamentos não motorizados.

Será necessário o surgimento de uma nova cultura que rompa com o
setorialismo dominante que considera o trânsito apenas como supor-
te físico para circulação de veículos. Na construção de um novo para-
digma, o deslocamento das pessoas deverá ser colocado como foco
principal. O trânsito das pessoas deverá substituir o padrão do trânsi-
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to dos veículos e o conceito de circular deverá ser substituído pelo
direito de acessar. A mobilidade urbana deverá ser concebida como
um bem público de democratização do acesso aos serviços, equipa-
mentos públicos e oportunidades oferecidas pela cidade.

Estes novos paradigmas deverão reconhecer a diversidade de deslo-
camentos como um sistema de relações permanentes entre a cidade
física e a cidade dinâmica onde a mobilidade deverá ser assistida em
todos os seus segmentos. Os modelos de mobilidade deverão buscar
a diversidade multimodal estabelecendo uma profunda relação entre
os aspectos específicos e setoriais ligados ao transporte, à infra-
estrutura viária, ao planejamento urbano e a todos os aspectos glo-
bais que levam à produção da cidade.

A cidade deverá ser interpretada como um sistema de relações entre o
homem e o suporte físico que irá propiciar a sua mobilidade. A infra-
estrutura viária deverá ser o elemento de suporte a um projeto de cida-
de onde os sistema de circulação e transporte se constituam como
poderosos instrumentos para dar uma intencionalidade ao projeto de
cidade. As políticas públicas deverão atuar no sentido de direcionar a
mobilidade no tempo, no espaço e no modo e não apenas ordená-la.

No tempo, as políticas públicas de transporte e de circulação deverão
considerar as transformações econômicas e nas relações de trabalho
e atuar no sentido de reforçar aquelas tendências que permitam o
abrandamento dos picos. Medidas como o reescalonamento de horá-
rios de início e de término de jornada de trabalho de atividades que
geram grande volume de viagens e restrição na circulação de veícu-
los nos horários de pico poderão se constituir em boas práticas para
uma redistribuição mais equânime das viagens ao longo do dia.

No espaço, os planos diretores de desenvolvimento urbano deverão
reforçar os instrumentos de controle que permitam concentrar e mis-
cigenar a cidade para encurtar distâncias. Um bom exemplo desta
prática é a “cidade dos caminhos curtos”, processo de urbanização
que vem sendo adotado na Europa, onde os bairros são suficiente-
mente miscigenados para permitir a fixação das populações próximas
às suas áreas residenciais sem a utilização do transporte motorizado.
A miscigenação ocorre na própria edificação, onde existe a obrigação
legal de destinar o pavimento térreo para atividade não residenciais.

Os planos diretores de mobilidade urbana deverão ser complementa-
res aos planos diretores de desenvolvimento urbano e necessaria-
mente deverão ter os mesmos pontos de inflexão. Onde estiverem os
pontos de acento da mobilidade (oferta de sistema) deverão estar os
pontos de acento da densidade, diversidade e de produção. O entor-
no dos terminais e os grandes eixos de oferta de transporte coletivo
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poderão, potencialmente, se constituir em novas centralidades. Neste
novo conceito, ao processo de planejamento deverá ser incorporada
a produção da cidade e não apenas a produção de viagens. Um bom
plano de transporte se constituirá naquele que busque minimizar as
necessidades de deslocamento.

No modo, o gerenciamento dos sistemas deverá propiciar uma mobi-
lidade multimodal de forma integrada e permanentemente informada
por uma visão global das necessidades e possibilidade de desloca-
mento, considerando os aspectos físicos, econômicos e culturais da
cidade e de seus habitantes.

Deverá ser buscada a integração entre os sistemas motorizados e não
motorizados, os primeiros fazendo o transporte estrutural e os segun-
dos a capilaridade e a micro-acessibilidade e, da mesma forma, a
integração com os sistemas de grande capacidade com o automóvel
particular através de estacionamentos dissuasórios junto aos termi-
nais e estações. Por último, deverão ser considerados os desloca-
mentos a pé como um modo de transporte e buscada a sua qualifica-
ção através do tratamento adequado dos passeios e a sua segurança
através do tratamento dos leitos carroçáveis com dispositivos que
permitam a sua travessia segura, considerando para este efeito as
pessoas portadoras de deficiência física.

Para atingir este novo patamar de gerenciamento deverão ser enfati-
zados novos olhares sobre a mobilidade urbana, mais amplos, capa-
zes de integrar os desconcertos, escondidos atrás de falsas certezas
parciais que hoje predominam na formulação setorizada das políticas
de transporte e circulação, para tentar integrar o homem ao seu meio
urbano, o transporte à cidade e a circulação ao transporte.

Na construção da mobilidade sustentável o Poder Público deverá se
constituir no agente articulador e propositivo como contraponto ao
modelo de gerenciamento regulamentador e normativo hoje prepon-
derante. Estes novos olhares urbanos se constituirão, sem dúvida, na
busca de novos paradigmas, novas concepções de mundo, que
migrem da visão cartesina e fragmentada para uma visão holística que
desembocará em formas socialmente mais justas e ambientalmente
mais corretas de se conceber e gerenciar a mobilidade urbana.
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A mobilidade é um atributo das pessoas e dos agentes econômicos
no momento em que buscam assegurar os deslocamentos de que
necessitam, levando em conta as dimensões do espaço urbano e a
complexidade das atividades nele desenvolvidas. 

Ao movimentarem-se, os indivíduos podem desempenhar vários
papéis, como: pedestres, ciclistas, usuários de transportes coletivos,
motoristas. Podem afetar a mobilidade fatores como: a renda, a idade,
o sexo e fatores permanentes ou provisórios que limitam a capacida-
de do indivíduo. A acessibilidade é diretamente afetada pelo meio
urbano: a característica do terreno e tratamento físico dado ao siste-
ma viário; a existência de redes regulares de transporte urbano, qua-
lidade dos seus serviços e o seu preço, a sinalização e os sistemas de
controle do uso do sistema viário e a existência ou não de ciclovias.

No Brasil, cada qual resolve como pode seu problema de mobilidade.
O tratamento da mobilidade não é visto como função pública. Conquistas
recentes como a definição da essencialidade do serviço de transporte
público na Constituição Brasileira; os instrumentos para o disciplinamento
do uso do sistema viário no Código de Trânsito Brasileiro e as medidas
destinadas a tornar acessível o ambiente urbano, nas Leis Federais
1.048/01 e 1.098/01, revelam-se insuficientes para alterar esta situação.

A MOBILIDADE URBANA HOJE
A mobilidade urbana em nosso País obedece a uma política não explí-
cita, hegemonizada pelo uso do automóvel, com efeitos perversos
para os seres humanos no que tange à segurança e à qualidade de
vida. Estima-se que a frota de veículos (atualmente 30 milhões) cres-
ça a uma taxa de 3% (superior à da população urbana), atingindo 40
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milhões de veículos em 2010. Neste caso é provável que as condições
de vida nos grandes e médios centros urbanos tornem-se precárias
em razão dos congestionamentos, da poluição e dos acidentes.

Os congestionamentos, nos níveis que se fazem sentir nas duas maio-
res cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, são um fenômeno
que pode rapidamente se estender para outras grandes cidades bra-
sileiras. (estudo Redução das deseconomias urbanas com a melhoria
do transporte público, realizado pela ANTP e pelo Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada - IPEA, 1998).

Parte desta piora se deverá à poluição causada pelos automóveis, já
que apenas 10% dos carros em circulação no mundo estão equipa-
dos com catalisadores, destinados à redução da emissão de monóxi-
do de carbono emitido por automóveis, que afeta principalmente os
indivíduos com problemas cardíacos e respiratórios. A estes prejuízos,
adicionam-se os causados ao desempenho dos ônibus urbanos, prin-
cipalmente gerando a redução da sua velocidade, aumentando seus
custos operacionais (estudo Redução das deseconomias urbanas
com a melhoria do transporte público, idem).

A apropriação desigual do viário é outra dimensão do problema, tendo
em vista que cerca de 70% do espaço viário é ocupado pelo automó-
vel, que responde por 19% do total de viagens nas cidades brasilei-
ras. Levando-se em conta o número de pessoas transportadas por
este modo, o espaço das vias ocupado por estes passageiros pode
ser até 27 vezes maior que o ocupado pelos passageiros de ônibus.

Mais mortos e feridos no trânsito. Nas últimas décadas, o Brasil foi
paulatinamente ocupando um lugar entre os campeões mundiais de
violência de trânsito. Dados oficiais (Denatran, 2000) estimam que, no
País, ocorram anualmente cerca de 20 mil acidentados no trânsito e
que outras 20 mil pessoas morrem em decorrência desses mesmos
acidentes. Dos cerca de 350 mil feridos no trânsito, 150 mil tornam-se
portadores de deficiência ou de necessidades especiais devido à gra-
vidade dos ferimentos sofridos. Dentre todas essas vítimas sobrevi-
ventes, de 60% a 80% são pedestres, a maioria das quais com
seqüelas permanentes. As repercussões econômicas e sociais atin-
gem valores de R$ 5,3 bilhões anuais nas cidades do País (Pesquisa
ANTP/Ipea. Custos de acidentes no trânsito no Brasil, 2002).

O número de acidentes e vítimas é reflexo da insuficiência das medi-
das de controle público da velocidade na via e nos veículos, da impu-
nidade face às práticas de desrespeito a legislação e denunciam as
condições a que estão submetidos os seres humanos mais frágeis
(idosos, crianças e portadores de deficiência), que têm o seu direito de
ir e vir com segurança submetidos ao “bom andamento do tráfego”.
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Sonho do automóvel. A crescente motorização dos deslocamentos das
famílias brasileiras, cada vez mais ávidas por possuir o seu próprio auto-
móvel, e a queda da performance dos serviços públicos de transporte
são elementos que estão na origem da atual crise, que tem no aumento
do transporte clandestino, por peruas e vans, sua maior expressão - sem
mencionar a crescente utilização de motocicletas para deslocamentos
de pessoas e bens. Tal processo, em curso, tem implicações gravíssi-
mas para a eficiência e a qualidade de vida nas cidades e constitui uma
ameaça à sobrevivência do transporte público regular e integrado.

AS TENDÊNCIAS DA MOBILIDADE
Considerando as tendências demográficas atuais, o Brasil terá 200
milhões habitantes, em 2010, 83% dos quais estarão morando em
áreas urbanas. Ou seja, mais 28 milhões de brasileiros estarão moran-
do em áreas urbanas, resultando em 20% a mais de deslocamentos.
Esta e outras grandes transformações sociais e econômicas vão pro-
vocar mudanças nas características das nossas cidades e da circula-
ção de pessoas e mercadorias.

O trabalho estruturado verticalmente e concentrado em fábricas e escri-
tórios começa a ser feito de forma dispersa, terceirizado e por meio de
redes como a Internet; o comando administrativo centralizado cede
lugar para as negociações entre sócios e parceiros. Entidades corpora-
tivas crescem cada vez mais, enquanto a força de trabalho decresce.

Este novo perfil socioeconômico tem como expressões: a redução
dos empregos tradicionais, a ampliação das atividades autônomas e
do mercado informal, a ampliação da inserção da mulher no mercado
de trabalho, o aumento do tempo empregado pela sociedade na edu-
cação formal e no treinamento da mão-de-obra.

Os fluxos do comércio de bens e serviços constituem-se, cada vez
mais, em atividades em si, incumbindo-se de estocar insumos e mer-
cadorias e de distribuí-los para indústrias, estabelecimentos atacadis-
tas e varejistas e consumidores finais. Uma expressão disso é o cres-
cimento do uso de motos para entrega de produtos e de mensagens,
que já representa um fator crescente de ocorrências com vítimas no
trânsito das grandes cidades.

Novos paradigmas. A construção de novos paradigmas para a mobi-
lidade urbana exige a análise e a resposta às tendências estruturais da
economia e da reprodução social e aos seus desdobramentos conjun-
turais. O crescimento econômico e a distribuição de renda entre os
diversos segmentos da população afetam diretamente a mobilidade.
Da mesma forma, afetam-na fatores como: o aumento da participação
do setor terciário na economia; o envelhecimento da população; o
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aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho; o
encarecimento dos combustíveis fósseis; o incremento do grau de
exigência dos usuários; o crescimento do uso do transporte indivi-
dual; o aumento do uso de meios eletrônicos de comunicação no
comércio de bens e serviços.

A MOBILIDADE QUE QUEREMOS
A mobilidade urbana é, ao mesmo tempo, causa e efeito do desenvol-
vimento urbano e integra as ações dos principais agentes e fatores que
afetam a forma como uma cidade se desenvolve. Daí ser necessário, a
longo prazo, associar às políticas de mobilidades as ações destinadas
ao controle da expansão urbana, de forma a promover-se o adensa-
mento populacional das cidades. O Estatuto das Cidades aponta no
sentido dos planos de mobilidade urbana serem parte integrante dos
planos diretores e articulados às leis de zoneamento, promovendo
ações de controle das condições de mobilidade da população, de
modo a favorecer a construção de cidades menos excludentes.

A deterioração da qualidade de vida nos grandes centros urbanos
brasileiros, em que pesem as suas múltiplas causas, pode ser detida
em grande parte, através da adoção de uma política de mobilidade
urbana que considere o espaço urbano e o tempo como bens escas-
sos e não substituíveis. A prioridade do atendimento à circulação do
pedestre e de bicicletas; a recuperação das áreas verdes, hoje com-
prometidas por causa dos estacionamentos; e o aumento da acessi-
bilidade às diferentes áreas da cidade são itens essenciais para uma
mobilidade urbana que assegure o acesso a todos aqueles equipa-
mentos de interesse coletivo como universidades, centros esportivos
e culturais, museus e parques, além dos locais de trabalho.

ECONOMIA E MEIO AMBIENTE
A sustentabilidade da política de mobilidade urbana repousa num
conjunto de meios que permitam a sua continuidade no tempo e, em
nosso País, se inserem nos seguintes marcos institucionais e legais:
Constituição Federal de 1988; Código de Trânsito Brasileiro, de 1998;
e o Estatuto da Cidade, de 2001. Uma ordenação legal e institucional
e recursos permanentes que confiram estabilidade à ação do Estado
no setor e às suas relações com a iniciativa privada são condições
necessárias à sustentabilidade da mobilidade urbana.

No âmbito das relações entre municípios, estados e União, essa con-
dição se expressa na superação dos conflitos devidos à superposição
de competências que se entrelaçam e se desdobram em outras, como
nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, entre o municí-
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pio central e o agente metropolitano, com reflexos nas políticas seto-
riais. Esse quadro se agrava sobremaneira com as injunções de
governos de partidos divergentes, dos interesses econômicos dos
operadores privados municipais e metropolitanos e pelo distancia-
mento do Executivo e do Legislativo na priorização na agenda social
e política dos crescentes problemas do transporte urbano e, especial-
mente, metropolitano.

A gestão metropolitana, atribuída aos estados pela Constituição Fede-
ral de 1988, tem se revelado incapaz de articular as ações e políticas
muitas vezes divergentes entre os governos do Estado e do Município
sede, inviabilizando uma política integrada de mobilidade na região. A
experiência em curso na Região Metropolitana de Goiânia poderá indi-
car um caminho novo e exeqüível, especialmente se considerado que
a Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, autoriza os
entes federados, por meio de lei, a estabelecer consórcios públicos
para gestão associada de serviços, com a possibilidade de transferên-
cia de encargos, bens e pessoal para sua realização.

A criação do Ministério da Cidade com a instituição da Secretaria
Nacional de Transporte e Mobilidade, bem como a transferência, para
esse ministério, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), do
Conselho Nacional de Trânsito (Contran), da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos (CBTU) e da Trensurb S/A são ações conduzidas pelo
objetivo maior de unificar as ações de mobilidade urbana no País.

Trânsito. A regulamentação do trânsito está dada pelo Código de
Trânsito Brasileiro, de 1988, que incluiu o Município como participan-
te do Sistema Nacional de Trânsito, permitindo a municipalização do
trânsito. Apesar de formar um contingente ainda numericamente
pequeno, os municípios já integrados incorporam mais de 70% da
frota. O processo ainda está em curso, mas enfrenta muito problemas
ligados, sobretudo, à falta de uma política nacional unificada de mobi-
lidade urbana, que articule a Política Nacional de Trânsito e as Diretri-
zes Nacionais de Transportes Urbano, e às dificuldades de relaciona-
mento, principalmente entre os Detrans e os demais entes públicos
componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

A implantação efetiva do CTB é condição para uma gestão de trânsi-
to que promova a paz no trânsito, com redução dos mortos e feridos
na circulação urbana e a promoção de modos não motorizados de
deslocamento. Um número crescente de municípios vem se integran-
do ao Sistema Nacional de Trânsito. Para tal, é necessário incluir, na
agenda do País, as seguintes ações: maior consideração da cidada-
nia no trânsito, com maior rigor na fiscalização da velocidade; a for-
mação adequada de recursos humanos técnicos para estudar e pro-
por soluções sobre novas bases da mobilidade; a universalização de
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programas de educação de trânsito, tendo como base educar para a
mobilidade de todos e não apenas formar novos motoristas; a busca
de meios para impedir que o Código de Trânsito Brasileiro seja muti-
lado em seus princípios, e o fim da impunidade como uma regra.

Transporte público. O transporte público é operado dentro de um
modelo institucional baseado na regulamentação dos serviços pelo
Poder Público, com definição de itinerários, freqüência, tipo de veícu-
lo e tarifa, e com a prestação dos serviços feita, na quase totalidade,
por contratação da iniciativa privada. Após quatro décadas de opera-
ção, o modelo institucional vigente apresenta dificuldades para aten-
der, com rapidez, qualidade, continuidade e diversidade de serviços,
as novas necessidades dos usuários e as exigências ditadas pelas
novas funções da cidade.

Entidades do setor e representantes de governos têm debatido este
tema e apontam para uma definição clara dos papéis: o Estado com
papel regulador, responsável pelo planejamento do conjunto dos
aspectos da mobilidade e da política e pelo desenho do sistema inte-
grado; o setor privado incumbindo-se de garantir um atendimento
digno aos usuários do sistema, de oferecer condições de trabalho
adequadas aos seus funcionários e de efetivar o plano de operação,
buscando a diversificação da oferta de serviços, com incentivo à
competição localizada e controlada.

A atuação do Estado deve ter como foco a qualidade do serviço, a
garantia dos direitos dos usuários e a fiscalização das condições de
trabalho dos trabalhadores do sistema, devendo usar o processo de
licitação como meio de democratizar o acesso ao mercado e de regu-
lar os contratos com o setor privado, preservando as condições para
que o setor privado exerça suas atividades, combatendo o transporte
clandestino e a concorrência ruinosa.

Recursos permanentes para o transporte público urbano. O transpor-
te público tem como principal receita aquela recolhida dos passageiros
em valores relativamente altos frente à renda média dos usuários. O
vale-transporte - financiado, na maior parte, pelos empregadores -,
cobre os custos das viagens de cerca de 38% dos usuários, ao passo
que as gratuidades (idosos, portadores de deficiência, policiais, milita-
res) correspondem, na média do sistema, a 7% da demanda de passa-
geiros, sendo pagas pelos demais usuários. A arrecadação não é sufi-
ciente para cobrir investimentos na expansão do sistema.

Nesse mesmo sentido, tem-se buscado defender também o engaja-
mento dos municípios e estados na aplicação de recursos orçamen-
tários, com a destinação de tributos advindos do setor para fundos de
investimentos na melhoria e ampliação do serviço de transporte do
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País. Uma referência de ação desse tipo é o da Região Metropolitana
de São Paulo ao destinar, por quase 8 anos, os recursos do Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para aplicação no
sistema metro-ferroviário metropolitano

A Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (Cide)
que, na sua origem, alterou a Constituição para destinar recursos para
infra-estrutura de transporte, é um tributo que incide sobre a importa-
ção e comercialização do petróleo e seus derivados e representa, de
fato, uma transferência de recursos do automóvel (grande consumidor
de combustível) para a infra-estrutura de transporte. Esse objetivo
básico tem sido adulterado, estando seus recursos, desde sua forma-
ção, contingenciados ou desviados para outros fins.

Os benefícios do transporte coletivo são hoje facilmente quantificados
pelos indicadores referentes a acidentes, meio ambiente, uso do
espaço viário e outros, e podem ser comparados às deseconomias
que são geradas, por exemplo, pelo uso inadequado do transporte
individual. Estes cálculos estão apresentados e quantificados na
forma de balanço social - um demonstrativo, com os resultados posi-
tivos que o transporte público proporciona à sociedade. A Companhia
do Metropolitano de São Paulo foi pioneira no Brasil na publicação do
balanço social, feita há vários anos.

Transporte público, serviço essencial. O transporte público coletivo
deve ser efetivamente considerado como serviço essencial e equipa-
rado à educação e à saúde, tanto no que se refere à obrigatoriedade
dos investimentos, quanto no que diz respeito à prestação dos servi-
ços, de forma a atender às necessidades da sociedade.

Diante da realidade atual, as organizações do transporte público
criaram o Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público
de Qualidade para Todos (MDT), que tem questionado, nas várias
instâncias políticas do País, a exclusão de mais de 50 milhões de
seres humanos dos serviços de transporte público coletivo, por
exclusiva impossibilidade de pagar seu acesso. Existe, portanto, a
necessidade urgente da redução das tarifas pagas pelos usuários,
da desoneração dos custos do setor, da racionalização e integra-
ção dos sistemas e da definição de fontes extra-tarifárias de finan-
ciamentos da operação.

Política industrial e desenvolvimento de tecnologias. Política indus-
trial e o desenvolvimento tecnológico são processos imbricados que
não podem ser dissociados, especialmente quando se considera a
necessidade de modernização dos sistemas de transporte.

O Brasil tem uma indústria de fabricação de ônibus suficientemente
dinâmica e globalmente competitiva, responsável por uma das maio-
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res produções do mundo, que gira em torno de 15 mil veículos por
ano (Fabus, 2000) e uma capacidade instalada suficiente para produ-
zir 25 mil veículos por ano. Conta também com uma indústria com
know-how, capacidade e competitividade de produzir equipamentos
para metrôs e ferrovias.

O hiato de qualidade entre o que pode ser produzido pela indústria e
o que é utilizado nos sistemas tem origem em outros problemas: a
falta de vias exclusivas para o transporte coletivo e a baixa qualidade
do sistema viário, a situação instável dos contratos de serviço em
vigor, o sistema ser essencialmente financiado pelos usuários via tari-
fa. As exceções estão principalmente na área dos metrôs - segmento
em que a inovação tecnológica está associada aos recursos subsidia-
dos, ao apoio obtido de grupos econômicos de forte influência políti-
ca e à imagem positiva do sistema.

Disciplinar o uso do automóvel. É um imperativo para se promover
a democratização do sistema viário e a melhoria das condições
gerais de circulação, além de melhorar a qualidade ambiental. Neste
sentido, também contribuem as exigências do Programa de Contro-
le de Poluição Veicular - Proconve, que obriga a instalação nos auto-
móveis novos de equipamentos destinados à redução de emissão
de poluentes. A adoção de faixa ou vias exclusivas para o transpor-
te público; o fechamento parcial e temporal dos corredores, áreas
centrais e pólos de desenvolvimento da cidade; o estímulo à integra-
ção do automóvel com o sistema de transporte coletivo; o rodízio de
placas; o pedágio urbano e a política de estacionamento são instru-
mentos de restrição ao uso do automóvel disponíveis e perfeitamen-
te operacionalizáveis.

Ao lado do rodízio de placas em São Paulo a participação de cidades
brasileiras, a partir de 2001, na jornada internacional “Na Cidade, Sem
Meu Carro” - iniciativa que, em 2003, teve o engajamento dos Minis-
térios das Cidades e do Meio Ambiente - demonstra ser possível, no
Brasil, a adoção de programas de disciplina no uso do automóvel e a
generalização de programas de paz no trânsito.

Educação. A educação é o principal elemento transformador da cida-
dania. As experiências de educação de trânsito que se multiplicam no
País têm por objetivos: transformar o padrão de comportamento no
trânsito, ampliar a consciência relativa à mobilidade urbana, o que,
seguramente, terá efeito na redução de acidentes com mortos e feri-
dos. São positivas as iniciativas dos órgãos gestores de envolvimen-
to das redes escolares municipais e estaduais, públicas e privadas,
com programas para o ensino fundamental e para o ensino médio,
sempre focados na educação para a mobilidade, assim como a cria-
ção de espaços vivenciais para crianças.

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 25 - 2003 - 3º trimestre

280



CIDADE E SOCIEDADE
Uma melhor qualidade de vida para as cidades brasileiras implica na
adoção de medidas para garantir uma mobilidade que permita a todos
o uso coletivo da cidade e o acesso aos serviços, bens e oportunida-
des existentes; que garanta a segurança e minimize os fatores gera-
dores de acidentes e mortes; que atue diretamente na melhoria das
condições ambientais, reduzindo a poluição e os desperdícios de
energia; que potencialize o desenvolvimento econômico e reduza os
custos e o tempo empregados na produção; que promova a articula-
ção entre os diferentes segmentos sociais contribuindo para a manu-
tenção da solidariedade social e da coesão geográfica, eliminando ou
minimizando a formação de guetos.

Agir na matriz urbana dos deslocamentos e sobre a distribuição das
funções urbanas no território é a condição para influir nas necessidades
de deslocamento. Para tal, são necessárias: políticas de zoneamento
que contribuam para a descentralização das atividades econômicas e
para uma melhor distribuição dos serviços essenciais como educação e
saúde, assim como do comércio e dos equipamentos de lazer e cultura,
reduzindo a necessidade de viagens motorizadas, com ganhos para os
indivíduos e para a comunidade; políticas habitacionais que privilegiem
as regiões urbanizadas e consolidem as regiões precárias, promovendo
ali a regularização fundiária e freando o processo de expansão urbana.

O viário para o pedestre. Reconquistar o sistema viário - ruas, calça-
das e passeios - para o uso e deslocamento seguro e confortável dos
pedestres implica dar-se atenção redobrada às áreas de circulação de
pessoas - calçadas, passeios e travessias - com ações de proteção
efetiva ao pedestre. A implantação e manutenção das calçadas
devem ser assumidas pelo poder público nas vias de grande movi-
mentação de pedestres, nas travessias e nos acessos a estabeleci-
mentos públicos e áreas de lazer. No sistema viário restante, devem
ser promovidas parcerias com a iniciativa privada, de modo que as
calçadas possam ser construídas pelos moradores, a partir de orien-
tação técnica fornecida pelo poder público.

A acessibilidade das pessoas, em particular os idosos, portadores de
deficiência ou com mobilidade reduzida, a prédios e equipamentos
urbanos é um direito reconhecido em legislação brasileira. No trans-
porte público e no trânsito, passa por diversas medidas como:
implantação de adaptações nos terminais existentes e nos pontos de
parada, para acesso dos portadores de deficiência motora; ampliação
da frota de veículos acessíveis, com equipamento ou com piso baixo;
rebaixamento de calçadas e sinalização em linguagem braile nos pon-
tos de parada e nas principais travessias.
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Redes de transporte público. Construir redes de transporte público - inte-
gradas e flexíveis, combinando oferta e demanda na escolha dos modos
de transporte, é condição para se garantir aos usuários uma melhor equa-
ção “tempo versus distância”, nos municípios médios e grandes.

O transporte público regular está presente nos municípios com mais de
30 mil habitantes, estando disponível para cerca de 122 milhões de bra-
sileiros. O ônibus é o meio principal disponível. Em 12 capitais e respec-
tivas regiões metropolitanas, o metrô e trem metropolitano contribuem
para facilitar a mobilidade urbana e em duas grandes cidades há servi-
ços de barcas com demanda significativa - Rio de Janeiro e Salvador.

A melhoria do desempenho do transporte público requer condições
de circulação adequadas no sistema viário em geral e, a partir de uma
certa densidade de viagens, a implantação de vias segregadas para
uso exclusivo pelo transporte público. A depender da densidade de
viagens pode ser necessária a implantação de sistemas de média
capacidade sobre trilhos ou de corredores de ônibus seletivos, utili-
zando veículos com combustíveis limpos e operados por um sistema
de gerenciamento que assegure ao serviço regularidade e conforto. A
adoção da multimodalidade e da integração, envolvendo o uso da
bicicleta e do próprio automóvel - áreas de estacionamento em termi-
nais, tarifas integradas - pode resultar em ganhos para todos.

Exigências da qualidade. A qualidade no transporte público implica a
resposta a algumas exigências: a garantia da prioridade política, a
reconquista da confiança, a melhoria da qualidade dos serviços, o
aumento da eficiência da operação, a redução dos custos e a garan-
tia de tarifas suportáveis, a conquista de novos públicos, a participa-
ção da iniciativa privada e a participação da sociedade

Pesquisas da ANTP vêm mostrando que, em termos práticos, os
usuários estão mudando sua percepção sobre o transporte coletivo e
sobre as vantagens comparativas de cada modo de transporte. Os
usuários desejam eficiência e consideração nos serviços de transpor-
te coletivo. Por eficiência, entendem maior disponibilidade dos modos
nas diversas regiões, rapidez na chegada nos pontos e no percurso
do trajeto, além de segurança contra assaltos e violência. Por consi-
deração, entende-se que deva haver conforto dentro das condições
efetivas de cada sistema de transporte, um bom atendimento por
parte dos funcionários e espaço adequadamente planejado ao aten-
dimento das necessidades do usuário.
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