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Primeira infância e mobilidade: 
Projeto Urban95 no Campo 
Limpo, em São Paulo

Alexandre Pelegi
Editor 
E-mail: alepelegi@gmail.com

Editorial

AN P

Há muito tempo deixamos de medir nossas cidades pelo fator huma-
no. desde que passamos a dar importância descabida ao automóvel, 
nossas medidas de qualidade migraram da paisagem urbana para a 
velocidade industrial. “tempo é dinheiro”, frase que aprendemos 
como verdade absoluta, nos levou a pensar que chegar rápido, não 
importa a que preço, importava mais que se deslocar na cidade pelos 
modos que conhecíamos.

Nas cidades esticadas, onde transporte público tornou-se sinônimo 
de pobreza, ter um carro passou então a ser sonho de status e con-
forto. E foi assim que, por décadas, construímos e destruímos espa-
ços, removemos paisagens e apartamos pessoas.

Criamos cenários em que quase não percebemos os desastres que 
perpetramos. tratamos com naturalidade aquilo que jamais deveria 
ser aceito como tal. Produzimos milhares de vítimas a todo ano, seja 
pela fumaça dos carros, seja pela velocidade dos que os dirigem.

as maiores vítimas estão justamente entre os cidadãos mais vulnerá-
veis. Uma cidade que não é boa para crianças, idosos e gestantes 
jamais o será boa para todos.

insegurança pública e mobilidade urbana são inimigas brutais. Quan-
to mais violenta a cidade, mais carros se espremerão nas ruas a exigir 
mais e mais espaços de ruas e menos cuidados com as calçadas; 
mais pessoas irão se encapsular em condomínios e shoppings renun-
ciando ao uso livre e coletivo da cidade.

Cidades assim são as cidades que temos, são as cidades em que 
nossas crianças crescem. São as cidades em que não há locais para 
brincar, não há espaços para ficar, não há lugares para o encontro, 
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não há bancos para o descanso e a prosa. Não há sombra para o 
idoso, não há plataforma para a troca da fralda, não há calçada 
regular para a mãe que carrega seu filho. temos (e somos) uma cida-
de hostil.

inverter essa lógica perversa deve ser a premissa de qualquer projeto 
de mobilidade urbana. Melhorar a segurança viária não pode ser a 
condição principal, senão a decorrência natural de um processo em 
que o espaço público seja oferecido para o uso das pessoas mais 
importantes de qualquer sociedade: as crianças e suas famílias.

Em junho deste ano a aNtP completou 40 anos de existência. Nestas 
quatro décadas, produzimos estudos, fizemos projetos nos mais 
variados campos da mobilidade urbana. realizamos projetos em par-
cerias com diferentes organismos nacionais e internacionais, como 
BNdES, ipea, Banco Mundial e outros.

Neste mês de outubro, demos início a um projeto em que o principal 
foco serão as crianças e suas famílias, especificamente a primeira 
infância, de zero a três anos de idade. Com o apoio da Fundação 
Bernard van leer, que há mais de 50 anos atua em mais de 25 países 
em apoio a projetos para a primeira infância, realizaremos um projeto 
no bairro do Campo limpo, na cidade de São Paulo.

Este projeto tomou corpo a partir das intervenções urbanas que a 
Prefeitura de São Paulo fará no distrito de Campo limpo: a constru-
ção de um corredor de ônibus na estrada do Campo limpo e o Plano 
de Concessões dos terminais Urbanos, que prevê a concessão à 
inciativa privada do terminal do Campo limpo.

Um novo corredor de ônibus causa um impacto importante no acesso 
aos equipamentos e serviços do bairro. Já o Projeto de intervenção 
Urbana do terminal do Campo limpo, que define uma área de abran-
gência de 600 metros em seu entorno, traz desafios importantes 
quanto ao que será possível fazer para garantir e melhorar a mobilida-
de das crianças e suas famílias. importante frisar que nesse projeto 
contaremos com o apoio da iniciativa Bloomberg para Segurança 
Global no trânsito.

o programa Urban95, da Fundação Bernard van leer, cerne de nosso 
projeto, trabalha com líderes, planejadores urbanos, arquitetos e 
engenheiros para apoiar o desenvolvimento saudável de crianças 
pequenas que crescem nas cidades.

Com o foco na mobilidade urbana, nosso desafio, através do progra-
ma Urban95, será produzir intervenções que melhorem o bem-estar e 
a segurança de bebês, gestantes e crianças do bairro, bem como de 
suas famílias.
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Editorial

o foco de nosso projeto está localizado em áreas de alta vulnerabi-
lidade social, localizadas nas proximidades das intervenções urba-
nas previstas.

Na primeira etapa do projeto, com duração de cinco meses, desenha-
remos a metodologia de medição de impacto, o que inclui a contrata-
ção de uma pesquisa de base. a finalidade da pesquisa será avaliar 
as percepções e relação com a cidade das famílias de crianças de até 
cinco anos de idade, em áreas vulneráveis próximas aos novos inves-
timentos urbanos citados.

Para formular o projeto contamos com o apoio dos seguintes orga-
nismos municipais: Secretaria Municipal de Urbanismo e licencia-
mento - SP Urbanismo; Secretaria Municipal de Serviços e obras 
- SP obras; Secretaria Municipal de Mobilidade e transporte – CEt 
e SPtrans.

Contaremos também com o apoio dos integrantes do legislativo 
municipal de São Paulo, além do recém-sancionado Marco legal da 
Primeira infância, por seu suporte institucional transversal e interse-
cretarial. trata-se do Pl 27/2017, aprovado na Câmara Municipal de 
São Paulo, e sancionado pelo prefeito no último dia 11 de outubro 
de 2017.
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A urgência das 
transformações urbanas 
O case da rua Joel Carlos Borges 
como ponto de partida para 
políticas de reequilíbrio e 
valorização do espaço público

Carolina Guido
Arquiteta e urbanista. 
E-mail: carolgmonteiro@live.com

Paulo Carmagnani Franco
Jornalista. 
E-mail: prcfranco@gmail.com

Yuval Fogelson
Arquiteto e urbanista. 
E-mail: yuvalfogelson@gmail.com

Os três são sócios da Urb-i: Urban Ideas, startup de 
projetos urbanos com foco na melhoria dos espaços 
públicos e na mobilidade ativa.

urbanismo tático

AN P

O antes - depois da rua Joel Carlos Borges
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URBANISMO É QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

o debate sobre mobilidade urbana ganhou força no mundo inteiro na 
última década. no brasil, em especial, foi impulsionado por grandes 
eventos realizados a partir de 2014 como a copa do mundo e a olim-
píada do rio. soma-se a isso a discussão sobre o papel do espaço 
público nas grandes cidades, tema que ganhou força após as mani-
festações de 2013 contra o aumento das tarifas de transporte em 
várias partes do país.

os protestos atingiram também outros temas como educação, saúde e 
a vida na cidade. Entre todos os assuntos, há algo em comum: a urgên-
cia por mudanças e o uso que queremos fazer dos espaços públicos. 
a rua está passando por uma ressignificação e não é por acaso.

a qualidade dos espaços interfere diretamente na saúde das pessoas 
desde os primeiros anos de vida. segundo o ministério da saúde, 
entre 2003 e 2012 o consumo de medicação para distúrbio de déficit 
de atenção e hiperatividade (tDaH) aumentou 775% no brasil.(1) o 
tratamento para esse problema pode estar justamente na qualidade 
das áreas públicas. um estudo realizado em 2013 nos Estados unidos 
mostrou que crianças com tDaH foram encorajadas a brincar ao ar 
livre e apresentaram efeitos calmantes significativos. (2)

Dados da organização mundial da saúde mostram que 1,3 milhão 
de pessoas morrem vítimas da imprudência ao volante todos os 
anos no mundo inteiro.(3) o brasil aparece em quinto lugar entre os 
países recordistas em mortes no trânsito, atrás da Índia, china, Eua 
e rússia.

Esses e tantos outros exemplos refletem as consequências da alta 
urbanização juntamente com privações sociais e a priorização do uso 
do automóvel particular mesmo para curtas distâncias. sem a ativida-
de de caminhar, a população fica mais tempo em casa, muitas vezes 
levando uma vida sedentária. É sempre bom lembrar que as calçadas 
devem ser consideradas como vias de transporte e por isso precisam 
ser pensadas forma integrada a todos os modais.

A IMPORTÂNCIA DOS CONCURSOS PARA A INOVAÇÃO

a mudança desse cenário certamente não vai acontecer de uma hora 
para outra, mas em algum momento precisa começar com medidas 
mais práticas. Foi com base nesses dados que idealizamos um proje-
to para melhoria do entorno da estação de trem berrini da cPtm, em 
são Paulo. a oportunidade foi dada por meio do concurso de ideias 
“3 Estações”, lançado em 2014 pela onG Wri brasil cidades susten-
táveis, usP cidades e conexão rio Pinheiros.
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a urgência das transformações urbanas 

os urbanistas carolina, Fernanda, rodolfo e Yuval acabaram fundando 
a startup urb-i: urban ideas após vencerem o concurso em dezembro 
daquele ano. o grande diferencial do projeto ganhador foi o modelo de 
implantação – por fases – usando princípios do placemaking e urbanis-
mo tático. como prêmio, dois integrantes da equipe visitaram nova 
York, conheceram as boas práticas implantadas na cidade e entraram 
em contato direto com as organizações responsáveis pelos avanços.

a divulgação do projeto e sua inclusão em 2017 no programa nacional 
“ruas completas” da Wri brasil finalmente despertou o interesse da 
secretaria de mobilidade e transportes da capital paulista. a etapa tem-
porária teve o apoio do poder público e foi implantada em tempo recorde, 
surpreendendo até mesmo os mais otimistas em relação aos prazos.

Projeto piloto para um novo modelo de política pública: o caso 
da rua Joel Carlos Borges

a rua Joel carlos borges, zona sul de são Paulo, tem apenas 150 
metros de extensão e conecta a estação berrini da cPtm à região da 
avenida Luís carlos berrini, caracterizada pelas centenas de prédios 
comerciais, empresariais e restaurantes. atraídas principalmente pela 
oferta de trabalho, milhares de pessoas passam diariamente pela rua 
Joel, com maior concentração em três horários de pico: de manhã, na 
hora do almoço e no fim da tarde.

Comerciantes não tem espaço para colocar o lixo. Projeto prevê a instalação de 
contêiner para coleta.
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apesar do grande número de pedestres, as calçadas estreitas, desni-
veladas e cheias de obstáculos obrigavam muita gente a caminhar 
pelo meio da rua em meio aos carros. a situação, além de desconfor-
tável, colocava em risco a vida de pessoas e tornava a circulação de 
veículos confusa e desorganizada.

como parte do concurso de ideias, a Wri brasil disponibilizou um 
diagnóstico sobre a região com dados de 2014: no pico da manhã 
(entre 7h30 e 8h30), passou pela rua Joel uma média de 22 pedes-
tres por veículo motorizado. a pesquisa de percepção revelou que 
metade dos 350 entrevistados se sentia desconfortável ou muito 
desconfortável em relação ao risco de atropelamento. a percepção 
geral sobre a calçada era negativa para quase 60% das pessoas e 
pelo menos metade considerou insuficiente o espaço para circula-
ção de pedestres.

Obstáculos nas calçadas obrigavam as pessoas a caminharem pelo meio da rua antes 
da intervenção.

a pesquisa também mostrou que apenas 9% consideram ótima ou boa 
a oferta de assentos na rua Joel. a melhora da mobilidade tem que 
envolver a criação de espaços públicos mais convidativos para que as 
pessoas possam sentar, esperar a fila do trem diminuir, bater um papo 
com os amigos, tomar um sorvete ou simplesmente descansar.
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a urgência das transformações urbanas 

com o diagnóstico completo em mãos, os quatro arquitetos pensa-
ram em um projeto a ser implantado por fases, com as seguintes 
vantagens:
•	 Envolvimento da sociedade por meio de pesquisas ou workshops;
•	 Possibilidade de realizar testes com materiais leves;
•	 agilidade na implantação das melhorias;
•	 baixo investimento nas primeiras etapas;
•	 menor chance de erro;
•	 melhor relação custo x benefício;

AS ETAPAS DA TRANSFORMAÇÃO

1. Efêmera (evento - um dia de duração)

o evento efêmero foi realizado no dia 22 de setembro de 2016. Por 
iniciativa da empresa caronetas (inspirada pelo projeto) e com patro-
cínio da iniciativa privada, a rua Joel carlos borges ficou aberta ape-
nas para os pedestres durante um dia inteiro. a via se transformou em 
um grande calçadão coberto por grama sintética, mesas, bancos, 
foodtrucks, além de atividades. Foram feitas pesquisas com usuários, 
coleta de dados e um abaixo assinado com apoio de 269 pessoas 
pedindo mais espaço para os pedestres na rua Joel.

Evento com um dia de duração teve atividades e realização de pesquisas com a 
população.
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2.  Temporária  
(mudanças de pequeno porte - 1 a 2 anos de duração)

intervenções leves e imediatas para proporcionar novas sensações e 
experiências aos usuários. além de uma significativa melhora no 
ambiente e segurança viária, as mudanças nesta etapa convidam as 
pessoas a ocuparem o espaço:
•	 alargamento das calçadas com pintura no asfalto;
•	 Demarcação com balizadores e vasos de plantas;
•	 Lixeiras;
•	 bancos (não executado);
•	 contêiner de lixo (não executado);
•	 criação de uma pequena praça em uma área pública atualmente 

com acesso precário aos frequentadores (não executado).

Pessoas utilizam as calçadas ou as novas áreas verdes para caminhar em segurança.
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a urgência das transformações urbanas 

3.  Permanente  
(mudanças de médio porte - duração de 5 anos ou mais)

criação de uma rua compartilhada com o alargamento definitivo das 
calçadas, deixando-as no mesmo nível do leito carroçável. as medi-
das tornam mais clara a prioridade aos modos ativos de transporte:
•	 aterramento da fiação;
•	 obras de grande porte na drenagem;
•	 nova arborização;
•	 mais mobiliário urbano;
•	 totens com mapas e informações sobre o entorno.

Ilustração mostra como deve ficar a rua Joel na etapa permanente.

4. Permanente de grande porte

Espaços murados ou lotes subutilizados, como estacionamentos e 
postos de gasolina, poderiam ganhar novos usos, abertos para o 
coletivo. Em relação à mobilidade, propomos várias mudanças:
•	 conexão da estação berrini com a outra margem do rio (Jardim 

Panorama);
•	 conexão entre as ciclovias da avenida berrini e da marginal Pinheiros;
•	 Passarela para bicicletas sobre a marginal e a linha férrea;
•	 corredor de ônibus na marginal Pinheiros sentido interlagos.
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O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

após a realização do concurso “3 Estações”, passamos a buscar 
contato com o setor público para a implantação. Em setembro de 
2016, o projeto foi apresentado à então subprefeita de Pinheiros, 
Harmi tahiya, durante um almoço promovido pela Wri brasil em são 
Paulo. Ela gostou e determinou a criação de um grupo de trabalho 
para avaliar as formas de execução, mas o Gt nunca saiu do papel 
com a derrota do então prefeito nas eleições.

após a troca da gestão, em janeiro de 2017, a Wri conseguiu apre-
sentar o projeto ao secretário municipal de mobilidade e transpor-
tes, sérgio avelleda, que aprovou as ideias e pediu para dar segui-
mento ao processo na Prefeitura. a equipe da urb-i fez então um 
relatório de justificativas completo, o projeto básico e protocolou 
junto com a Wri na cEt.

a resposta dos técnicos saiu em três meses e, a partir do aval do 
órgão de trânsito, o projeto foi apresentado ao subprefeito de Pinhei-
ros, que também se empolgou para o tirar do papel. o apoio político 
era essencial para a implantação da etapa temporária, mas ainda fal-
tava encontrar as fontes de financiamento.

FINANCIAMENTO

Para buscar os recursos necessários, a urb-i orçou os custos de 
implantação das etapas temporária e permanente. com esse trabalho 
foi possível concluir que a temporária custaria r$ 600.000, ou seja, 
em torno de 11% da permanente (r$ 5.000.000). Esse dado reforça a 
necessidade de se implantar o projeto de forma gradual, testando as 
mudanças com materiais leves antes de gastar muito dinheiro com 
transformações pesadas.

os números foram apresentados durante um workshop organizado 
pela Wri em agosto de 2017 na capital paulista. Estavam presen-
tes representantes de órgãos públicos envolvidos nas transforma-
ções, como as secretarias de Gestão, transportes e Governo, 
cPtm e sP urbanismo.

no evento foram debatidas as possíveis alternativas para conse-
guir recursos: parceria com a iniciativa privada, emendas parla-
mentares, termos de cooperação, dinheiro do fundo de multas, 
entre outras fontes. Foi como um brainstorming, mas ainda sem 
resultados práticos.

cerca de duas semanas depois, fomos convidados para uma reu-
nião com o subprefeito Paulo mathias, o secretário avelleda, 
representantes da cEt e da indutil, uma fabricante de tintas inte-
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ressada em participar do projeto. no encontro foi definido que as 
obras da etapa temporária iriam começar dentro de duas sema-
nas para que fossem inauguradas logo após o dia mundial sem 
carro - 22 de setembro.

a tinta foi doada pela iniciativa privada e a cEt entrou com a mão 
de obra e materiais como balizadores e as tachas refletivas (“olho 
de gato”). o trabalho de execução custou bem menos do que o 
previsto no orçamento, já que não foram executadas todas as 
melhorias previstas e parte do material foi doado. a subprefeitura 
se comprometeu a tapar alguns buracos na nova área de pedes-
tres, instalar bancos e vasos de plantas, mas ainda não começou 
esse trabalho.

Ilustração mostra o espaço destinado a cada um dos modais antes e depois da 
intervenção.
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PRÓXIMOS PASSOS

Logo na primeira semana após a inauguração, estivemos na rua Joel 
para acompanhar a reação das pessoas, fazer pesquisas de percep-
ção e contagens de fluxos. tivemos a ajuda de colaboradores volun-
tários para realizar essa tarefa.

contamos cerca de 4 mil pedestres no pico da manhã (das 7h00 as 
9h30) e 170 carros – média de 28 pessoas para cada veículo motori-
zado. cerca de 85% deles caminhavam em segurança pela calçada 
ou na nova área de pedestres. Vendedores ambulantes mal posiciona-
dos ainda atrapalham a circulação das pessoas. muitos deles têm 
permissão para trabalhar, porém falta clareza sobre os locais onde 
podem instalar suas barracas.

a falta de diálogo antes da intervenção foi criticada pelos comercian-
tes formais. a urb-i propôs a realização de workshops e pesquisas, 
porém o tempo político falou mais alto e as autoridades preferiram 
agilizar o processo. após a execução, fomos conversar com todos os 
comerciantes e encontramos certa dificuldade para dialogar com 
alguns deles, que se diziam contra a intervenção e relataram grande 
queda no faturamento.

outros disseram que o movimento não mudou e alguns relataram uma 
queda leve, mas sem saber se o motivo era a intervenção ou a crise 
econômica. ainda serão necessárias mais pesquisas para avaliar o 
impacto das transformações no movimento do comércio formal.

a percepção geral sobre o projeto ainda pode melhorar quando forem 
instalados bancos, lixeiras, floreiras e a nova praça atrás do campo de 
futebol, atualmente murado. um relatório com toda a análise pós-
intervenção será entregue ao poder público para que a iniciativa tenha 
respaldo em outros pontos da cidade e se torne uma política pública 
para a melhoria dos espaços.

CONCLUSÕES

transformar o espaço público, mesmo que de forma leve e com pouco 
recurso é um grande desafio. É preciso promover uma mudança de cul-
tura para que a sociedade coloque as pessoas em primeiro lugar, e não 
os carros! isso leva tempo e envolve muita comunicação entre todos os 
atores envolvidos. os setores público e privado e a sociedade precisam 
dialogar e compreender a dinâmica de cada lugar. bons projetos neces-
sariamente têm que envolver uma estratégia de participação social.

o segundo passo para fazer as mudanças na cidade é vencer a buro-
cracia estatal. Entender quais os caminhos para que as boas ideias de 
prefeituras, empresas, onGs ou da população em geral não se percam. 
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uma boa ideia pode ser centralizar os pedidos em um único órgão ou 
departamento, que ficaria encarregado de dar seguimento ao processo 
dentro do poder público.

o terceiro é entender quais as formas de financiamento. o argumento 
de que não há dinheiro disponível é falso. basta utilizar os recursos 
com critério e justificativa clara – por isso os estudos antes, durante e 
depois da implantação são tão importantes. todo o processo deve ser 
acompanhado por total transparência. a população tem que estar a 
par de todas as etapas do processo, mesmo que alguns se coloquem 
contra as mudanças.

Análise mostra área destinada aos pedestres (amarela) e carros (vermelha), antes e 
depois da intervenção.



revista dos transportes Públicos - antP - ano 39 - 2017 - 2º quadrimestre

20

agradecemos todos os parceiros que ajudaram a implantar a etapa: 
urb-i: urban ideas, Fernanda mercês, rodolfo macedo, cEt, secreta-
ria de mobilidade e transportes, Prefeitura regional de Pinheiros, Wri 
brasil, Frente nacional de Prefeitos (FnP), caronetas, Virada da mobi-
lidade, tintas indutil e Dow.

LINKS PARA CONSULTA

www.urb-i.com/rua-joel

www.urb-i.com/diasemcarro2016

www.urb-i.com/3-estacoes

FONTES

(1) ministério da saúde, disponível em https://goo.gl/qrbn6t.

(2) sParK, John ratey. Spark: The revolutionary new science of exercise and the brain.

(3) https://www.metrojornal.com.br/foco/2017/05/01/brasil-e-o-quinto-pais-mundo-
em-mortes-no-transito-segundo-oms.html.



21

Financiando projetos de metrô 
com a valorização da terra

Geraldo Freire Garcia
Mestrando em Planejamento Urbano. Bacharel em 
Engenharia Civil pela Universidade de Brasília – UnB. 
Servidor público federal na carreira de especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental trabalhando 
atualmente na Secretaria Nacional de Transporte e da 
Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. 
E-mail: geraldofg@gmail.com. Telefone: (61) 98484-4209.

Carlos Henrique Rocha
PhD em Economia pela Universidade de Liverpool. 
Professor de Economia dos Transportes no Programa 
de Pós-Graduação em Transportes. Departamento de 
Engenharia Civil - Universidade de Brasília – UnB. 
Pesquisador na área de economia e financiamento dos 
transportes. 
E-mail: chrocha@unb.br. Telefone: (61) 3107-2058

Jéssica Mendes Jorge
Graduanda em Engenharia de Produção pela 
Universidade de Brasília. 
E-mail: jessicamendes.jmj@gmail.com.  
Telefone: (61) 98330-0080.

Metrô e cidade

AN P

O número de veículos automotores em circulação tem aumentado rapi-
damente. em 2012, eram quase 50 milhões, praticamente duplicando o 
número de 10 anos atrás (Ministério do Meio ambiente, 2014). em um 
ambiente onde a infraestrutura tem sido idealizada e construída para o 
uso do automóvel, as cidades brasileiras vêm enfrentando inúmeros 
problemas. São congestionamentos cada vez maiores, dificuldades 
para estacionar, principalmente nas áreas mais centrais das cidades, 
emissão de gases poluentes, acidentes, tantas vezes fatais, e uma 
grande ocupação dos espaços públicos urbanos entre vias e estacio-
namentos. O resultado tem sido a diminuição da qualidade de vida nas 
cidades. Não é razoável, no entanto, estabelecer políticas de restrição 
ao uso do automóvel sem oferecer uma alternativa equivalente em ter-
mos de tempo, custo e segurança nos deslocamentos urbanos.

diante dessa situação, os governos (federal, estadual e municipal) se 
empenham para oferecer serviços de transporte urbano, como os Brt, 
VLt, monotrilhos e metrôs. todos eles, entretanto, mas especialmente 
o metrô, representam um considerável peso financeiro para as cidades. 
cobrir os custos de implantação, além dos custos de operação e 
manutenção (cO&M), requer que os envolvidos levantem fundos de 
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capital de várias fontes, como subsídios, empréstimos, receitas tarifá-
rias, investimentos públicos diretos e emissão de títulos e obrigações.

em tese, a principal fonte de recursos para o transporte público deve 
ser a receita proveniente das tarifas, mas poucas empresas de trans-
porte no mundo conseguem cobrir os seus custos de capital e de O&M 
apenas com as receitas tarifárias, além do que o valor da tarifa é nor-
malmente regulado em função de sua natureza pública. considerando, 
de forma mais ampla, o papel econômico, ambiental e social do siste-
ma de transportes, incluindo um conjunto de externalidades positivas e 
benefícios sociais, os governos em geral ajudam os operadores a 
fecharem o seu déficit financeiro, e usualmente o fazem provendo capi-
tal ou subsídios operacionais para as companhias de transporte, espe-
cialmente quando tem que compensar perdas fiscais atribuíveis a exi-
gências regulatórias, como servir a áreas remotas, garantir os serviços 
em horários de pouco movimento e ainda cobrar tarifas acessíveis. 
Governos também transferem receitas de taxas e impostos cobrados 
dos usuários dos automóveis, mas quando isso não é suficiente, eles 
têm que procurar fontes alternativas (Suzuki, Murakami, Hong, 
tamayose, 2014). a busca por métodos alternativos e flexíveis de gera-
ção de receitas e o desenvolvimento de arranjos financeiros para inves-
timentos em transportes é um processo em curso no mundo e tarefa 
primordial na atual situação econômica (Medda, 2012).

este artigo procura apresentar uma alternativa para o financiamento 
da infraestrutura, operação e manutenção (O&M) do metrô. trata-se 
da captura da valorização da terra provocada pela ação do governo, 
seja por meio de mudanças regulatórias, pela construção de uma 
estação de metrô ou por benfeitorias diversas nas áreas urbanas em 
suas proximidades, conhecida internacionalmente por land value cap-
ture - LVc. este modelo funciona melhor ainda quando combinado 
com a estratégia de desenvolvimento urbano orientada ao transporte, 
ou transit-oriented development - tOd. O artigo mostra ainda como a 
legislação brasileira trata o tema e, para ilustrar o conceito, apresenta 
como ele tem sido implantado, com êxito, no Japão.

1. TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT (TOD)

O conceito tOd, primeiramente proposto pelo arquiteto Peter cal-
thorpe (1993), é um termo que propõe o desenvolvimento de bairros 
de uso misto em torno de estações do transporte público, normal-
mente em um raio de até 800 m, uma caminhada de 10 minutos à 
velocidade de 5 km/h, com altas densidades nas proximidades das 
estações, decrescendo conforme aumenta a distância. Bairros de uso 
misto são semelhantes a pequenas cidades, apresentam razoável 
autonomia ao oferecer variados tipos de serviços, diferentes constru-
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ções e espaços públicos, tais como habitações, locais de emprego, 
lojas, prédios de escritórios, locais de lazer, praças e parques, tudo 
isso a uma pequena distância até a estação do transporte, que pode 
ser facilmente percorrida a pé ou de bicicleta. além disso, as habita-
ções nesses bairros devem ser de tipos e preços variados, de forma 
a oferecer oportunidades a famílias com rendas e interesses distintos.

Soluções tOd reduzem as distâncias dos percursos urbanos ao apro-
ximar locais de maiores atrações de viagens e, dessa forma, incenti-
vam as caminhadas. esses locais devem, pois, oferecer condições 
favoráveis e agradáveis aos pedestres, como boas calçadas, cami-
nhos diretos entre os pontos de maior atração e geração de viagens, 
atratividades para as pessoas como lojas, restaurantes e bares, áreas 
verdes, parques, praças e locais para sentar e descansar. Um local 
favorável aos pedestres permite autonomia às crianças, acesso aos 
idosos e, para alguns, a oportunidade de caminhar (calthorpe, 1993).

tOd, porém, não se trata de uma proposta de planejamento apenas 
para um bairro, mas para uma cidade como um todo. O seu conceito 
se expande na medida que replicamos essas áreas urbanas em torno 
das estações de transportes, especialmente do metrô, criando um 
sistema de bairros semiautônomos conectados entre si pelo transpor-
te público. trata-se de uma proposta de configuração urbana que se 
desenvolve ao longo de eixos de transporte.

2. LAND VALUE CAPTURE FINANCE (LVC)

a terra tem o seu valor intrínseco, aquele que o proprietário pagou por 
ela, mas ela também pode se valorizar ao longo do tempo, por exemplo, 
com o aumento da população, com o desenvolvimento econômico da 
região, com investimentos do proprietário, com a implantação de novas 
infraestruturas urbanas ou com mudanças nas regras de uso do solo.

especificamente, o impacto dos investimentos em infraestruturas de 
transporte no valor da terra tem sido debatido há muito tempo, devido 
em grande parte ao complexo mecanismo de capitalização induzida 
pelo trânsito sob diferentes condições urbanas. conceitualmente, o 
aumento da acessibilidade e da produtividade são as causas dos 
ganhos econômicos externos dos investimentos em transportes, que 
são capitalizados no valor das terras próximas às instalações de trans-
portes. acessibilidade é a facilidade que a pessoa encontra para se 
deslocar entre os seus pontos de interesse, como a residência, o traba-
lho, a escola, o comércio ou os locais de lazer, e a produtividade 
aumenta com a aproximação entre as atividades econômicas e sociais 
que permitem o apoio entre empresas no processo de produção e o 
compartilhamento de insumos, infraestrutura e serviços (Suzuki et al., 
2014). existe também a possibilidade de que as propriedades localizadas 
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muito próximas às estações possam sofrer um impacto ambiental 
negativo, como ruído e poluição (Mulley & tsai, 2016). Sob a ótica da 
eficiência, vista como uma forma de buscar economia de meios, 
ganhos de produtividade e funcionalidade, a vida urbana cotidiana 
pode ser equiparada a um contínuo processo de deslocamentos e inte-
rações. a eficiência desses procedimentos envolve distribuição espa-
cial de atividades e minimização de distâncias, em que os transportes 
assumem um importante papel na redução da distância-tempo entre os 
diversos pontos da cidade, a distribuição das rotas de transporte urba-
no e regional criam uma hierarquia de localizações (Krafta, 2014) que se 
traduzem na valorização do imóvel conforme sua proximidade ao trans-
porte público. O preço das habitações, no entanto, não é afetado ape-
nas pela intervenção nas infraestruturas de transporte, mas também 
por outros fatores como os atributos da própria propriedade e os atri-
butos da vizinhança, que são usados para explicar a influência de 
características externas sobre o preço das propriedades (Mulley & tsai, 
2016). a literatura sugere ainda que o grau de impacto dos transportes 
públicos no valor das propriedades pode ser afetado pela existência de 
políticas públicas coordenadas de uso da terra, de áreas disponíveis 
para novos desenvolvimentos, de tendências econômicas e de condi-
ções físicas e sociais favoráveis (du & Mulley, 2007), em que soluções 
urbanas integradas, como as estratégias propostas pelo conceito tOd, 
potencializam a valorização da terra.e quem deve ficar com este acrés-
cimo na valorização da terra provocada por ações dos governos, os 
moradores locais ou a comunidade? Há certo consenso de que bene-
ficiários de investimentos públicos ou decisões públicas que aumentam 
o valor de suas propriedades devem cobrir parcialmente os custos 
dessas ações ou retornar seu benefício à sociedade (Suzuki et al., 
2014). Sob este entendimento se apoia o conceito de land value captu-
re finance (LVc), ou financiamento pela captura do valor da terra. LVc 
pode ser definido como um método de financiamento público no qual 
o governo provoca um incremento no valor do solo via decisões regu-
latórias, como a mudança de destinação no uso do solo ou o aumento 
no índice de aproveitamento do terreno (iat) ou ainda via investimentos 
no local, como a implantação de infraestrutura de transporte público e 
institui um processo de divisão deste adicional de valor entre os inte-
ressados (moradores, proprietários, empreendedores) ficando, ele 
mesmo, com parte para financiar os investimentos em infraestrutura, 
como os transportes e outras melhorias locais (Suzuki et al., 2014).

LVc possibilita alcançar amplos objetivos públicos e privados (Medda, 
2012). Seus instrumentos variam muito, mas podem ser divididos em 
dois grandes grupos: LVc baseado em taxação, ou baseado em 
desenvolvimento. Os instrumentos baseados em taxação capturam o 
aumento do valor da terra por meio de tributações como, por exem-



25

Financiando projetos de metrô com a valorização da terra

plo, pelo aumento do imposto sobre propriedade, pela contribuição 
por melhorias ou por tributações especiais. Já os instrumentos LVc 
baseados em desenvolvimento, mais detalhados a seguir, capturam 
esses incrementos por meio de transações diretas com os terrenos ou 
por mudanças na legislação do uso do solo (figura 1). Os modelos 
baseados em desenvolvimento têm algumas vantagens sobre os 
baseados em taxação. eles têm maior potencial de financiar investi-
mentos de capital intensivo sem significativa oposição pública, como 
ocorre nos modelos baseados em taxa, e podem gerar, além das 
receitas diretas do aumento do valor da terra, recursos mais susten-
táveis a longo prazo por meio do aumento do número de passageiros 
no metrô, além de novos centros comerciais, áreas de lazer e prédios 
residenciais no entorno das estações (Suzuki et al., 2014), produzindo 
novas rendas, empregos e mais impostos.

Figura 1 
Fluxo do esquema LVC

tipicamente, as cidades vendem a terra, concedem o direito de uso, 
fazem projetos conjuntos, determinam as regras de uso do solo ou 
negociam os direitos aéreos. Nos direitos aéreos, governos podem 
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vender direitos adicionais de desenvolvimento, que permitam densi-
dades maiores ou prédios mais altos, além dos limites especificados 
na regulamentação do uso da terra. Já um projeto conjunto é uma 
cooperação entre o setor público e empreendedores privados e pode 
garantir que o desenvolvimento de uma estação de transporte público 
ou das propriedades adjacentes seja feito com os proprietários con-
tribuindo financeiramente ou fisicamente com as construções, porque 
o valor da sua propriedade vai aumentar. dois tipos de projeto conjun-
to que têm sido usados com sucesso serão apresentados a seguir: 
processos de reparcelamento das terras (land readjustment) e o de 
redesenvolvimento urbano (urban redevelopment).

Land readjustment (Lr), ou reparcelamento do terreno, originou-se na 
alemanha em 1902 e foi incialmente usado para a consolidação de 
terras agrícolas. Hoje podemos entendê-lo como estratégia para a 
redefinição dos limites das unidades fundiárias via participação dos 
proprietários, usado como método de desenvolvimento regional por 
meio da implantação e melhoria da infraestrutura urbana sem precisar 
recorrer ao instrumento da desapropriação. tipicamente, os proprie-
tários agrupam suas terras, formando um consórcio, para reconfigu-
ração e melhorias do local e recebem uma quantidade de terra urba-
nizada (ou unidades em edificações) diretamente proporcional a sua 
contribuição original. durante a reconfiguração, uma porção de terra 

Figura 2 
Esquema de land readjustment no Japão (Montandon & Souza, 2007).
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é reservada para a venda, de forma a obter recursos para cobrir uma 
parte dos custos do redesenvolvimento, capturando benefícios gera-
dos pelo projeto (Suzuki et al., 2014). dessa forma, os proprietários 
ficam com uma parcela menor de sua propriedade ao final do proces-
so, porém com um valor maior por causa das novas infraestruturas e 
serviços locais. essas reconfigurações representam também uma 
oportunidade para, usando parte dos recursos obtidos, melhorar a 
qualidade dos espaços públicos com a construção de parques, jar-
dins, calçadas, ciclovias e áreas de lazer. Há também a possibilidade 
de exigir a construção de habitações de interesse social pelos empre-
endedores em troca do aumento do iat.

O método Lr é aplicado em diversos países, desenvolvidos e subdesen-
volvidos, demonstrando que tem caráter de uso geral, capaz de ser 
aplicado segundo realidades distintas ao redor do mundo. É amplamen-
te usado em países do leste da Ásia, como o Japão e as coreias do Sul 
e Norte, mas também em muitos outros lugares como, por exemplo, na 
alemanha, Índia, austrália, espanha, indonésia, canadá, colômbia, 
Nepal, entre outros (Montandon & Souza, 2007). Um estudo na Índia, no 
estado de Gujarat, uma revisão de dois projetos executados usando o 
esquema de Lr mostrou que o governo local colhe substanciais benefí-
cios financeiros provenientes da venda da terra reserva. Um dos motivos 
é que ele a retém por um considerável período de tempo antes de vendê-
la, o que permite um benefício adicional e significativo proveniente de sua 
valorização. a habilidade para reter a terra está principalmente na capa-
cidade de o governo não usar as receitas de sua venda para cobrir os 
custos iniciais do projeto. estes custos são cobertos por um sistema 
rotativo de fundos, em que as receitas provenientes de um projeto de Lr 
anterior financiam a infraestrutura de novos projetos, eliminando a neces-
sidade de buscar financiamento externo (Mathur, 2013).

Urban redevelopment (Ur), ou redesenvolvimento urbano, é uma outra 
forma de projeto conjunto. tipicamente, múltiplos proprietários formam 
uma associação para consolidar parcelas individuais de terra em um 
único local de desenvolvimento, ou seja, consolidando propriedades 
fragmentadas em uma única para ser desenvolvida em conjunto. a terra 
consolidada é usada então para construir um ou mais prédios altos, com 
novas vias de acesso e espaços públicos abertos. Por meio deste pro-
cesso, os proprietários e inquilinos têm o direito de propriedade sobre um 
imóvel no local com o mesmo valor da propriedade original. a área adi-
cional de construção permitida é vendida para novos proprietários para 
cobrir parte dos custos das instalações públicas (Suzuki et al., 2014).

as receitas provenientes de desenvolvimentos conjuntos variam signi-
ficativamente entre projetos, especialmente em países diferentes, seja 
pelas condições do mercado imobiliário ou pela capacidade da entida-
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de pública de conduzir o processo (Mathur & Smith, 2013). além disso, 
para que esses projetos tenham sucesso, o plano diretor precisa pro-
porcionar uma visão de longo prazo e os responsáveis pelas políticas 
públicas precisam enfatizar a infraestrutura de transporte como a espi-
nha dorsal nas estratégias de desenvolvimento espacial em seus pla-
nos, ajudando a guiar o planejamento, a busca por fontes de recursos, 
a construção e a operação de uma forma que os transportes públicos 
se tornem sustentáveis (Suzuki et al., 2014). Um LVc bem planejado 
pode ser uma poderosa ferramenta de financiamento e planejamento 
para o transporte público e investimentos relacionados ao tOd.

É importante levar em conta, no entanto, que o preço das terras, por sua 
natureza, é volátil, modifica-se em resposta a mudanças econômicas e 
políticas, que estão além do controle dos governos locais e das compa-
nhias de transporte, então uma variedade de alternativas de fontes de 
recursos deve estar disponível, principalmente caso os recursos prove-
nientes do arranjo LVc fiquem abaixo do esperado (Suzuki et al., 2014).

3. TÓQUIO: UM EXEMPLO

O Japão, país propenso a desastres naturais como terremotos e gran-
des inundações, passou os últimos 80 anos dependendo de esforços 
para alcançar melhores resultados técnico-tecnológicos e melhores 
níveis de desenvolvimento urbano. No decorrer do século passado, 
sofreu não apenas grandes desastres naturais, como também a des-
truição em grandes proporções de seu território na Segunda Guerra 
Mundial. Várias medidas, métodos e planos foram utilizados durante 
o processo de reconstrução do país, sendo que muitas dessas medi-
das foram institucionalizadas dentro da legislação de planejamento 
urbano, particularmente o Lr que foi legalmente introduzido pela Lei 
de consolidação do terreno agrícola em 1899 e atualizado e aperfei-
çoado pela Lei de Lr em 1954 (Montandon & Souza, 2007). O instru-
mento é responsável pelo desenvolvimento de mais de 390 mil hecta-
res no país (Ministry of Land, infrastructure, transport and tourism 
- MLitt, 2004, apud Montandon & Souza, 2007).

a base legal do planejamento urbano no Japão está na Lei do Planeja-
mento Urbano de 1968. anterior a ela, durante a década de 1960, perío-
do do grande crescimento econômico, houve uma intensa concentração 
de população nas áreas urbanas, principalmente nas regiões metropoli-
tanas. as áreas urbanas expandiram-se de forma desordenada provo-
cando a formação de áreas com péssima qualidade de urbanização sem 
provisão do mínimo necessário de infraestrutura, como vias de acesso e 
coleta de esgoto; degradação ambiental e poluição; desequilíbrio das 
funções urbanas devido aos congestionamentos resultantes do aumento 
do uso de automóveis (Montandon & Souza, 2007).
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a sua capital, tóquio, é a maior metrópole do mundo, centro global 
de negócios, lazer e cultura da Ásia, em 14 mil km² de conurbação 
urbana, com 3.500 km de trilhos e, aproximadamente, 2.000 esta-
ções. a rede ferroviária metropolitana é operada por 48 empresas de 
transporte, incluindo o metrô, linhas de trem e monotrilhos que permi-
tem aos passageiros comutar entre as linhas em terminais integrados, 
compartilhando da mesma infraestrutura, usada por múltiplas linhas. 
a Lei de Negócios Ferroviários (railway Business Law) permite às 
agências ferroviárias separarem a propriedade das infraestruturas de 
operação das linhas de forma a lidar com os crescentes custos e ris-
cos de novos projetos, estabelecendo um equilíbrio financeiro sobre 
múltiplas linhas e melhorando os serviços aos passageiros ao permitir 
acesso a múltiplos serviços no mesmo caminho, o que permite a 
várias empresas oferecerem um transporte sem costuras pela área 
metropolitana (Suzuki et al., 2014). com essa oferta de transportes 
públicos, apenas pouco mais que 10% dos deslocamentos pessoais 
na cidade são feitos com o uso do automóvel (Kuwabara, 2013).

3.1. Arranjos de financiamento no modelo japonês

Novos projetos metroferroviários requerem que as agências públicas e 
privadas de tóquio levantem enormes fundos de capital, de várias fon-
tes, incluindo receitas tarifárias, investimentos públicos, emissão de 
títulos e obrigações, subsídios, empréstimos sem juros, dívidas de 
longo prazo e LVc. O Lr tem sido o mais importante instrumento de 
LVc para criar áreas de desenvolvimento vinculadas ao transporte. tra-
dicionalmente, entidades de desenvolvimento, incluindo agências de 
habitação pública, órgãos públicos e empresas ferroviárias privadas 
adquirem terras com baixo preço para desenvolvimento imobiliário, em 
que serão oferecidos um conjunto de serviços públicos e novas linhas 
do sistema ferroviário. Mas, de acordo com a abordagem de Lr, múlti-
plos proprietários também podem organizar uma cooperativa e conso-
lidar um conjunto de terrenos, inicialmente com formatos irregulares, 
convertendo-os em parcelas menores, mas com formatos regulares, 
infraestrutura urbana, serviços públicos, uso comercial e residencial 
dos imóveis e com valores mais altos que as parcelas originais. Vias, 
parques, calçadas, estações e outras infraestruturas são financiadas 
em parte pela venda da terra (Suzuki et al., 2014).

No land readjustment japonês, todos os proprietários e inquilinos con-
tribuem para o financiamento e a realização do projeto, distribuindo 
de maneira equilibrada os custos e os benefícios dos resultados. Os 
projetos são autorizados pelos governos local e nacional, após um 
acordo entre os proprietários da área do projeto, por meio de uma lei 
específica de execução elaborada de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pela Lei do Lr de 1954. durante o processo, os terre-
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nos são redimensionados, reposicionados, e as unidades fundiárias 
passam a ter nova área e formato. em alguns casos, suas edificações 
podem até ser realocadas e o direito sobre a propriedade do antigo 
lote é transferido e convertido ao novo por meio do processo de 
reconfiguração e do direito de conversão (Montandon & Souza, 2007).

Os projetos de Lr propõem uma distribuição equilibrada dos custos e 
benefícios. cada proprietário contribui com uma porção dos seus lotes 
ou contrapartida financeira para o desenvolvimento das infraestruturas 
urbanas e, por outro lado, os benefícios resultantes do processo de 
desenvolvimento também são distribuídos de forma proporcional à 
contribuição. como os proprietários contribuem com parte de sua pro-
priedade, o novo lote resultante torna-se menor, porém readaptado às 
novas funções, e, após a execução do projeto, seu valor é maior do que 
antes do processo, por causa da melhoria efetiva de sua utilização e da 
proximidade às novas instalações urbanas. Parte da contribuição dos 
proprietários é utilizada para a constituição de terrenos reserva, que 
podem ser comercializados no mercado com a finalidade de financiar 
custos do projeto e de sua execução, ou podem se converter em área 
pública para a implantação de infraestrutura urbana, como avenidas, 
ruas e parques. a absorção dos benefícios do desenvolvimento é feita 
por parte do poder público por meio da constituição de novas áreas 
públicas, sem o uso do instrumento de desapropriação, e por parte da 
iniciativa privada pela sobrevalorização fundiária após a execução do 
projeto. extensamente aplicado no país, o Lr ficou conhecido como a 
“mãe” do planejamento urbano no Japão (Montandon & Souza, 2007).

como essas novas instalações beneficiam não apenas os residentes 
locais, mas, em muitos casos, têm um alcance regional, os governos 
podem fornecer subsídios para cobrir os custos iniciais do projeto ou 
aqueles que não puderem ser pagos por outros mecanismos de finan-
ciamento. esse sistema de subsídio pode servir também para resolver 
outros tipos de problemas, como, por exemplo, o ressarcimento aos 
proprietários por possível desvalorização de suas propriedades ou pre-
juízos causados pelo projeto (Montandon & Souza, 2007).

Já pelo mecanismo de redesenvolvimento urbano (urban redevelopment), 
o outro mecanismo de desenvolvimento conjunto, o governo nacional 
japonês paga por um terço dos serviços iniciais de pesquisa e preparação 
do terreno e por metade da infraestrutura. Normalmente, múltiplos proprie-
tários estabelecem uma cooperativa para receber subsídios do governo, 
consolidar seus terrenos em um local de desenvolvimento e construir 
“arranha-céus” e também novas vias de acesso e espaços públicos aber-
tos. O departamento local de planejamento analisa a proposta de redesen-
volvimento, muda o código de zoneamento e aumenta o máximo iat. isso 
ocorre normalmente ao redor de estações de transporte público onde o 
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potencial de uso comercial da terra é alto. Por meio desse processo, os 
proprietários originais ficam com o direito de receber um imóvel no novo 
prédio, que tenha um valor igual à sua propriedade original. existe também 
a possibilidade de um empreendedor pegar todos os direitos de proprie-
dade dos terrenos para acelerar o projeto de redesenvolvimento. a área 
adicional de construção, ou aumento do coeficiente de aproveitamento do 
terreno, autorizada pelo governo local, é vendida para cobrir parte dos 
custos do projeto. Os instrumentos usados para o desenvolvimento das 
terras no Japão são principalmente inclusivos através da construção de 
um consenso das partes interessadas (Suzuki et al., 2014).

Nesses últimos anos, por causa dessa composição financeira abran-
gente, as corporações metroferroviárias em tóquio têm cumprido 
múltiplos papéis, além da operação do sistema, tais como corretagem 
imobiliária e planejamento urbano. as principais empresas de trans-
portes privadas na área metropolitana têm considerável parcela de 
sua receita vinda do mercado imobiliário. a maior delas, tokyu corpo-
ration, conhecida internacionalmente por suas práticas de LVc nas 
últimas décadas, tem suas receitas líquidas provenientes de diferen-
tes práticas comerciais: no ano de 2013, o investimento imobiliário 
contribuiu com 34% da receita líquida e os serviços de transporte, 
incluindo o ferroviário e o sistema de alimentação por ônibus, com 
41%. Os outros 25% vêm de serviços de habitação, de comércio e de 
lazer (Suzuki et al., 2014) (figura 3), o que indica a importância cres-
cente de prover múltiplos serviços associados aos investimentos no 
metrô (tokyo metro, n.d.), auxiliando nos custos de longo prazo com 
a operação e a manutenção do sistema (Suzuki et al., 2014). Na cida-
de de tóquio, é comum a construção de grandes centros comerciais 
no subsolo e sobre a estação do metrô, locais de grande valor comer-
cial, e exploradas pelas operadoras do sistema.

Figura 3 
Percentuais da receita líquida da Tokyo Corporation 

Fonte: (Suzuki et al., 2014).
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a rica experiência de tóquio com a aplicação do LVc em projetos 
urbanos orientados ao transporte (tOd) nos oferece algumas impor-
tantes lições:
–  O plano diretor do governo central conduz a um desenvolvimento 

regional e contém diretrizes para a extensão da rede ferroviária 
para diferentes entidades públicas e privadas.

–  empresas de transporte precisam ter o direito de longo prazo de 
manter a posse e a administração de propriedades para gerar 
receitas para o desenvolvimento e oferta de serviços nas estações.

–  Para criar ambientes de alta qualidade próximos à estação, devem 
ser providos substanciais bônus de densidade. Os empreendedores 
privados são encorajados a suprir a infraestrutura social e serviços e 
promover um desenvolvimento urbano inclusivo (Suzuki et al., 2014).

4. LVC NO BRASIL

a legislação brasileira tem instrumentos razoavelmente compatíveis 
com as técnicas LVc, mas algumas adequações podem facilitar o seu 
uso. O estatuto da cidade (Lei nº 10.257 de 2001) tem entre suas 
diretrizes (art. 2º) a “recuperação dos investimentos do poder público 
de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos” e a “coope-
ração entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 
sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse 
social”. O estatuto prevê instrumentos (art. 4º) que podem ser usados 
no financiamento de infraestruturas urbanas, como a contribuição por 
melhoria, a outorga onerosa do direito de construir, as operações 
urbanas consorciadas e o consórcio imobiliário (art. 46).

a outorga onerosa do direito de construir (figura 4) significa conceder 
ao proprietário do terreno o direito de construir acima do coeficiente 
de aproveitamento do terreno, mediante contrapartida a ser prestada 
pelo beneficiário. essa contrapartida pode ser um valor financeiro 
obtido por meio da emissão e negociação pelo poder público de cer-
tificados de potencial adicional de construção (cepac) (art. 34), ou 
pode ser em troca de uma parcela do terreno que pode ser usada para 
criação de espaços públicos e áreas verdes, implantação de equipa-
mentos urbanos comunitários, regularização fundiária, execução de 
projetos de interesse social entre outros fins previstos no artigo 26.

Operação urbana consorciada (OUc) é o “conjunto de intervenções e 
medidas coordenadas pelo poder público municipal, com a participa-
ção dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investido-
res privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações 
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental” 
(art. 32). Por meio dela, é possível remanejar o parcelamento, uso e 
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ocupação do solo e subsolo, também mediante contrapartida dos 
proprietários, usuários e investidores, em função da valorização da 
terra. em projetos greenfield, os investidores privados podem pagar 
para obter os direitos de propriedade, o que facilita sua execução. 
OUc se assemelha às operações de land readjustment.

Figura 4 
Outorga onerosa do direito de construir em operações urbanas consorciadas 

Fonte: Montandon & Souza, 2007.

O estatuto da cidade define ainda o consórcio imobiliário como a 
“forma de viabilização de planos de urbanização ou edificação por meio 
da qual o proprietário transfere ao poder público municipal seu imóvel 
e, após a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades 
imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas” (art. 46, § 1º). 
trata-se, porém, de um instrumento que merece uma revisão legal. em 
um trabalho feito pelo Núcleo de estudos e Pesquisas do Senado Fede-
ral, Pinto (2013) faz duas observações importantes a respeito das limi-
tações impostas ao uso do consórcio imobiliário. a primeira é que o 
estatuto prevê que “o valor das unidades imobiliárias a serem entre-
gues ao proprietário será correspondente ao valor do imóvel antes da 
execução das obras” (art. 46, § 2º), mas não se deve limitar esse valor 
ao valor do imóvel original. ao contrário, ao permitir que os proprietários 
também se beneficiem de parte da valorização trazida pelo empreendi-
mento, eles podem se sentir incentivados a entregar sua propriedade 
por vontade própria ao empreendedor, dispensando o uso da desapro-
priação. a segunda é que o estatuto restringiu o consórcio imobiliário a 
imóveis submetidos ao regime de parcelamento ou edificação compul-
sórios (art. 46, caput), caracterizados pela constituição de 1988 (art. 
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182, § 4º, i) como não edificados, subutilizados ou não utilizados, em 
que subutilizado foi definido no estatuto da cidade como o imóvel “cujo 
aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em 
legislação dele decorrente” (art. 5º). trata-se de um universo muito res-
trito de imóveis, que são tratados individualmente, quando o reparcela-
mento se faz em um conjunto de imóveis contíguos que podem, inclu-
sive, estar edificados e em pleno uso. Para ampliar, portanto, a sua 
utilização é preciso alargar o conceito de solo urbano subutilizado, 
podendo-se adotar a definição proposta por Pinto (2013) “O solo urba-
no é subutilizado quando não cumpre sua finalidade, que é servir de 
suporte para edificações e atividades compatíveis com as densidades 
para as quais as infraestruturas urbanas foram projetadas”.

Há ainda duas outras limitações importantes para a aplicação do ins-
tituto do reparcelamento, ou land readjustment, no Brasil. conforme 
verifica Pinto, também para os casos de desapropriação, o poder 
público não pode pagar pelo imóvel valor superior ao de mercado, o 
que, se fosse possível, tornaria este instrumento mais fácil e mais 
rápido, pois muitos proprietários poderiam aderir voluntariamente ao 
reparcelamento. essa restrição, no entanto, pode ser superada na 
hipótese de execução do reparcelamento por uma empresa conces-
sionária de serviço e obra ou apenas de obra pública, pois, sendo ela 
uma empresa privada, pode exercer o princípio da livre negociação 
entre as partes, dispondo de uma liberdade ampla na negociação com 
os proprietários de imóveis, inexistente no caso da administração 
direta ou indireta. a outra limitação é que a constituição (art. 182, § 
3º) exige que a desapropriação seja indenizada previamente e em 
dinheiro, exceto nos casos de reforma agrária e de reforma urbana, 
nos quais a indenização ocorre em títulos da dívida pública e não 
admite, portanto, a troca do imóvel desapropriado por outro, nem sua 
entrega após a imissão na posse pelo poder público. assim sendo, a 
substituição de um imóvel por outro ou por alguma forma de partici-
pação no empreendimento só pode ser obtida com a concordância do 
proprietário (2013).

O projeto Porto Maravilha no rio de Janeiro é um exemplo de aplicação 
da nossa regulamentação. trata-se da requalificação de 5 km² na área 
portuária, no centro da cidade, em um bairro de uso misto, com prédios 
residenciais e comerciais, escolas, hospitais, hotéis, museus, órgãos 
públicos e outros. a área é circundada por 28 km de um veículo leve 
sobre trilhos – VLt integrado a outros meios de transporte como o aero-
porto Santos dumont, as barcas, trens urbanos, metrô, ônibus e Brt. 
contempla ainda um teleférico sobre o morro da Providência, 17 km de 
ciclovia e algumas novas calçadas para pedestres. a companhia de 
desenvolvimento Urbano da região do Porto do rio de Janeiro – 
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cdUrP, empresa pública municipal criada para este fim (Lei comple-
mentar estadual nº 102, de 2009), conduziu o processo de venda de 
certificados de potencial adicional de construção, que trouxeram os 
recursos financeiros da iniciativa privada para a execução das obras de 
requalificação urbana e as infraestruturas complementares como as 
obras de drenagem, água, esgoto, transmissão elétrica e gás.

5. CONCLUSÃO

Os custos para a implantação do metrô são muito elevados e, em 
geral, representam um grande peso para os municípios brasileiros, 
mesmo com o apoio financeiro do governo federal a alguns empre-
endimentos. Por outro lado, sua implantação gera riqueza, que se 
mostra pela valorização dos imóveis nas proximidades das estações 
de embarque e desembarque, especialmente quando associada ao 
desenvolvimento das áreas urbanas orientado ao transporte – tOd, 
com a implantação de bairros de uso misto favoráveis e convidativos 
aos pedestres. a captura de parte dessa valorização, seja por meio 
de taxações ou pelo negócio imobiliário com os próprios terrenos, 
pode representar uma importante fonte alternativa de financiamento, 
além das formas tradicionais, para cobrir ou recuperar os custos da 
operação e manutenção do sistema e das infraestruturas necessá-
rias, não apenas do metrô, mas também das áreas urbanas adjacen-
tes. em outras palavras, o metrô pode financiar a si próprio e ainda 
propiciar um planejamento urbano em dimensões regionais, de 
forma que os pontos principais de atração e geração de viagens 
fiquem próximos ao acesso ao transporte coletivo, diminuindo o 
tempo dos deslocamentos por meio do transporte público, reduzin-
do a dependência do automóvel e aumentando o número de passa-
geiros do transporte coletivo em função da densidade e posição dos 
polos de atração e geração de viagens próximos ao acesso ao 
metrô, aumentando as receitas tarifárias. a experiência japonesa, 
particularmente em tóquio, país que enfrentou grandes problemas 
urbanos em décadas recentes e hoje tem um dos melhores transpor-
tes públicos do mundo, demonstra que é possível criar sistemas 
metroviários economicamente sustentáveis.
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ECONOMIA DO TRANSPORTE

AN P

O transporte vem ocupando um peso cada vez maior nas necessidades 
básicas diárias do ser humano no mundo. Em diversos países, os gas-
tos com transporte são uma parte considerável das despesas das 
famílias e isso aumentou ao longo das últimas décadas, tanto por ques-
tões tecnológicas, quanto pelo aumento da renda e crescimento eco-
nômico, além de fatores específicos relacionados a cada país ou região.

Com o contínuo aumento da produtividade no campo, o acesso à 
alimentação ficou mais fácil, permitindo maiores gastos em outros 
bens, com destaque para o aumento da importância dos transportes 
na cesta de consumo das famílias.

É natural que haja um crescimento dos gastos com transporte à medida 
que a renda média das famílias aumente. Isso é perceptível em diferen-
tes países, no Brasil e entre os estados e em todos os níveis de renda 
das famílias. Assim, pode-se esperar que, à medida que a renda do país 
cresça, os gastos com transporte ganhem ainda mais importância.

Assim, este trabalho propõe-se a analisar os gastos familiares com trans-
porte no Brasil, comparando diferenças de acordo com a renda e a região 
bem como analisar a elasticidades renda-transporte e estabelecer esti-
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mativas referentes ao custo de oportunidade entre gastos com transpor-
te público e com transporte privado. Esta última métrica derivada equiva-
le a elasticidade-substituição entre o transporte público e o privado.

Para atender a tais objetivos o trabalho é dividido em sete partes e 
contempla um panorama dos gastos com transporte no mundo e no 
Brasil, na primeira seção. Na segunda seção, apresenta-se uma revisão 
da literatura, tanto nacional quanto internacional, dos estudos relacio-
nados aos gastos, elasticidades e preços do transporte urbano. Na 
seção seguinte expõe-se uma breve revisão acerca da microeconomia 
e suas definições de elasticidade, e classificação de bens substitutos e 
complementares as quais são importantes para qualificar o sinal e a 
magnitude dos parâmetros estimados. Na quarta seção, apresenta-se 
a derivação do modelo teórico. A seguir, na quinta seção, define-se o 
material e o método a serem utilizados para as estimativas dos modelos 
de regressão, na sexta parte deste estudo são analisados os resultados 
encontrados com a pesquisa, e finalmente, na última seção são apre-
sentadas algumas considerações finais.

1. O TRANSPORTE NO ORÇAMENTO DAS FAMÍLIAS

A diferença de gostos e preferências é muito heterogênea ao redor do 
mundo, implicando diretamente no peso e no papel que os transportes 
ocupam no orçamento das famílias. Dentro do Brasil as disparidades 
também podem ser bastante acentuadas. A seguir apresenta-se um 
breve panorama que contextualiza o comportamento dos gastos interna-
cionais e nacionais em transporte sob a ótica das unidades familiares.

1.1. O cenário mundial atual

O transporte atualmente é um dos itens de maior peso no orçamento 
familiar em diversos países do mundo. De acordo com o estudo de Kau-
pilla (2011), no ano de 2005 dez dos 34 países membros da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apresenta-
vam o transporte como a segunda maior despesa dos domicilios. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, o transporte é o segundo maior gasto das 
famílias do país, correspondendo a 16,7% dos gastos totais, ficando 
atrás das despesas com moradia (BLS, 2013).

No Brasil, de acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 
de 2008-2009, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
os gastos com transporte correspondem a 16% das despesas totais 
das famílias brasileiras.

Isso torna o Brasil um dos países com maior proporção de gastos no 
setor, a frente de países vizinhos e da América Latina, como México 
(Inegi 2011), Argentina (Indec, 2006) e Colômbia (Dane, 2009) ou 
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desenvolvidos da Europa e Ásia, ficando atrás dos Estados Unidos. 
No gráfico 1 apresenta-se a proporção dos gastos das famílias de 
cada país ao fim da década de 2000.

Gráfico 1 
Gastos das famílias com transportes no mundo, em % da renda

Fonte: Elaboração própria. 1. Incluem gastos com comunicação juntos de transporte.

O peso do transporte nos gastos familiares, embora diferente entre os 
países, possui um histórico de crescimento ao longo das décadas, pos-
sivelmente decorrente do crescimento e avanço tecnológico da indústria 
automobilística, assim como do aumento da renda das famílias.

De acordo com o relatório do Statistics Bureau (2009), no Japão, por 
exemplo, as despesas das famílias com transporte aumentaram de 
9,2% em 1979 para 14,6% em 2009. Nos Estados Unidos estes gastos 
tiveram grande crescimento até as décadas de 1970 e 1980, variando 
de 9% em 1947 a 20% em 1986 do total dos gastos familiares (Johnson 
et al., 2001). No fim da década de 1980 e meados da década de 2000 
o percentual de gasto varia em torno de 18% e 20% (BLS, 2013), bai-
xando desse patamar apenas nos últimos anos da década de 2000. 
Esta queda argumenta-se que foi em decorrência da crise econômica 
que levou os Estados Unidos à recessão após o estouro da bolha imo-
biliária em 2007 (ONS, 2013). Segundo a ABS (2011), a proporção dos 
gastos com transportes na Austrália foi de 15,6% em 2010.

Na União Europeia os gastos com transporte entre as famílias correspon-
dem a 13,2% do total (Eurostat, 2013), valor menor que nos Estados 
Unidos e no Brasil, e também vêm sofrendo queda nos últimos anos 
devido à recessão econômica que atinge alguns países do bloco desde 
2008. Na Espanha (INE, 2012), os gastos familiares com transporte 
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sofreram uma queda de 21,6% entre 2006 e 2011, ocasionada principal-
mente pela diminuição na aquisição de veículos, com valores 51,9% 
menores em 2011 em relação a 2006. Em toda a União Europeia, a pro-
porção dos gastos das famílias com a compra de veículos caiu de 4,4% 
dos gastos totais em 2006 para 3,6% em 2010 (Eurostat, 2013).

A grande influência do mercado automobilístico nos gastos familiares 
com transportes é consequência da proporção da aquisição, manu-
tenção e utilização de transporte individual (automóveis e motocicle-
tas): nos Estados Unidos, 94% dos valores que as famílias gastam 
com transporte são destinados à aquisição e manutenção de veículos 
próprios, além de gastos com combustíveis (BLS, 2013). No Canadá, 
essa proporção é de 90% (Statistics Canada, 2013), na Espanha de 
89% (INE, 2012) e no Reino Unido de 85% (ONS, 2012). No Brasil, a 
proporção era de 78% em 2009 (IBGE, 2010).

1.2. História e tendências do transporte urbano no Brasil

No Brasil, o peso do transporte no consumo das famílias tem crescido 
ao longo das últimas décadas, e atualmente corresponde a terceira 
maior despesa, atrás de moradia e alimentação. Em 2009, na média, 
os lares brasileiros despendiam com transporte R$ 419,19, o equiva-
lente a 16% da renda ou 19,6% dos gastos com consumo. Para com-
paração, o salário mínimo vigente na época das pesquisas do IBGE 
era de R$ 415, ou seja, os gastos médios com transporte passavam 
o valor de um salário mínimo da época.

Segundo o Estudo Nacional da Despesa Familiar (Endef) de 1974-
1975, o transporte era responsável por 8,4% dos gastos totais das 
famílias, 11,2% das despesas com consumo. Mais recentemente, na 
POF de 2002-2003, equivalia a 15,2% e, finalmente, 16% na edição 
de 2008-2009. Na tabela 1, mostram-se os percentuais em relação ao 
total de despesas com consumo.

Tabela 1 
Evolução dos gastos familiares no Brasil por tipo de despesa

Tipos de despesas % das despesas mensais com consumo

1974-1975 2002-2003 2008-2009

Alimentação 33,9 20,8 19,8

Habitação 30,4 35,5 35,9

Transporte 11,2 18,4 19,6

Assistência a saúde 4,2 6,5 7,2

Educação 2,3 4,1 3,0

Outros 18,0 14,7 14,4

Fonte: IBGE, 2010.
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Na década de 1970, o transporte público era responsável por 68% 
das viagens motorizadas nas regiões metropolitanas do Brasil (Ipea, 
2011). Atualmente, segundo o Sistema de Informação da Mobilidade 
Urbana (Simob) da Associação Nacional dos Transportes Públicos 
(ANTP), nos municípios brasileiros com mais de 60 mil habitantes, 
essa proporção caiu para 48%, contra 52% das viagens realizadas 
por veículos individuais (Ipea, 2012).

Diferentemente do ocorrido recentemente na Europa e nos Estados 
Unidos, onde os gastos das famílias com transporte diminuíram em 
decorrência da recessão econômica, no Brasil, o aquecimento da 
economia e os incentivos fiscais ao mercado automobilístico impul-
sionaram a venda de veículos.

Conforme aponta o Ipea (2012), atualmente os automóveis recebem até 
90% dos subsídios dados ao transporte de passageiros no país, 12 
vezes mais que o transporte público. Uma das consequências disso é 
que, desde 2003, o uso, em número de viagens diárias, do transporte 
individual no país teve crescimento de 18%, passando o uso do trans-
porte coletivo, por ônibus e trilhos, cujo aumento foi de pouco mais de 
4% no período.

No Brasil, enquanto o crescimento populacional entre 2003 e 2011 foi 
de 14,8%, houve um aumento de 85% na frota nacional de veículos. 
A renda média mensal, no mesmo período, elevou-se 35%. Ao mesmo 
tempo, a quantidade de vias nas cidades elevou-se 15% no período, 
para 339 mil quilômetros. Dessa forma, a quantidade de veículos por 
km viário passou de 62 para 96, em média, aumento de mais de 50%.

O crescimento do número de veículos por habitantes e por quilôme-
tros viários, além de implicar em custos mais elevados, gera externa-
lidades negativas tais como poluição e aumento na ocorrência de 
acidentes de trânsito, e congestionamentos que ampliam o tempo 
gasto nos deslocamentos. Atualmente, de acordo com o Simob 
(2012), 61% dos poluentes emitidos no trânsito urbano são provenien-
tes dos automóveis, 5% das motocicletas, e 34% dos ônibus.

1.3. O cenário brasileiro atual

Entre os gastos dos brasileiros com transporte, atualmente, a maior 
parte corresponde à aquisição e manutenção de veículos próprios, 
seguida de gastos com gasolina e, em terceiro lugar, com transporte 
urbano público. Essas proporções variam, no entanto, conforme a 
região. Em algumas, o transporte urbano é o segundo maior, como no 
Nordeste e Sudeste, mas em outras é apenas o quarto, atrás de 
manutenção e acessórios (com veículos privados), como se observa 



Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 39 - 2017 - 2º quadrimestre

42

no Sul e Centro-Oeste. A tabela 2 ilustra essas diferenças regionais 
com os valores, em reais, dos gastos com transporte.

Tabela 2 
Gastos familiares no Brasil com transporte por categorias e regiões (em reais)

Categoria Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste

Brasil

Transporte urbano 57,14 42,31 79,67 39,21 38,85 59,06

Gasolina - veículo próprio 47,23 38,20 77,08 99,50 88,24 69,18

Álcool - veículo próprio 0,99 4,61 18,69 12,04 10,50 12,16

Manutenção e acessórios 31,00 25,89 50,70 59,23 44,72 43,73

Aquisição de veículos 108,10 120,01 198,36 262,61 199,46 181,70

Viagens esporádicas 23,38 19,21 39,02 38,26 36,03 32,43

Outras despesas 9,63 9,08 28,68 25,17 18,09 20,92

Total Transporte 277,48 259,31 492,20 536,03 435,89 419,19

Fonte: IBGE, 2010.

Além de diferenças decorrentes da região, os gastos com transporte 
também são bastante distintos de acordo com a renda das famílias. 
Analisando-se os gastos domiciliares por diferentes faixas de renda, 
observam-se as classes mais baixas gastando menos e fazendo 
maior uso do transporte urbano coletivo em relação ao privado, ao 
contrário das classes de renda mais alta, que gastam mais, no geral, 
principalmente com transporte privado.

De acordo com os dados da POF 2008-2009, o efeito do aumento da 
renda no consumo com transporte é bastante evidente, crescendo de 
9,7% desde a classe de renda mais baixa (de até dois salários míni-
mos) até 19,8% na segunda mais alta (entre 15 e 25 salários). Apenas 
na classe de maior renda o transporte tem queda na participação 
relativa nas cestas de consumo dos lares brasileiros.

Além disso, ainda de acordo com a POF 2008-2009, é possível iden-
tificar a relação de substituição do transporte coletivo (urbano) pelo 
privado à medida que aumenta a faixa de renda da família. Para as 
classes de renda mais baixas o consumo com este tipo de transporte 
aumenta junto com a renda, em relação ao total dos gastos com con-
sumo, até a faixa entre dois a três salários. A partir daí os gastos 
relativos no transporte urbano diminuem e perdem espaço para a 
aquisição de veículos, bem como para os custos com seus bens com-
plementares: gasolina, álcool, manutenção e outros, tais como segu-
ros, estacionamento etc.

De acordo com o Sistema de Informação da Mobilidade Urbana 
(Simob) da ANTP, em pesquisa realizada nos municípios brasileiros 
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com mais de 60 mil habitantes (2012), são realizadas, na média, 1,65 
viagens diárias por habitante. Porém, há grande diferença entre as 
cidades de acordo com a população, com a maior média nas metró-
poles e a menor nas cidades com menos de cem mil habitantes, 
variando de 2,5 a 0,9 viagens diárias respectivamente.

Destas viagens, a maior parte, 40,2% ainda é feita por deslocamento 
não motorizado, embora as distâncias por esse modo sejam mais 
curtas. O transporte individual, no geral, já é o segundo mais usado, 
em 30,9% das viagens na média nacional. O transporte coletivo é 
utilizado 28,9% das vezes, com maior ocorrência principalmente nas 
cidades mais populosas, chegando a 36% do número de viagens 
realizadas nas metrópoles (ANTP, 2012). Já nas cidades menores, o 
automóvel e a moto são mais utilizados que os ônibus, mas as via-
gens não motorizadas são as mais frequentes, com mais da metade 
das viagens feitas a pé ou de bicicleta.

1.4. As diferenças regionais

Conforme descrito anteriormente, as cinco regiões brasileiras apre-
sentam médias diferentes nos gastos com transporte, seja total ou 
entre público e privado.

Segundo a POF 2008-2009, Santa Catarina é o estado brasileiro onde 
mais se gasta com transportes, com 19% do orçamento das famílias 
destinados a este tipo de gastos, acima das médias nacional (16%) e 
regional (17,7%). Em valores absolutos, os gastos por família no ano 
de 2009 correspondiam a R$ 667,4 no estado, mais de 1,6 salário 
mínimo pelo valor da época, e maior que as médias nacional e regio-
nal, de R$ 419,19 e R$ 536,03 respectivamente.

Em valores percentuais, os demais estados com maiores gastos em 
transporte são Paraná e Tocantins, e os que apresentam despesas 
relativas menores (em % do total) são o Pará, Pernambuco e Rio de 
Janeiro. Regionalmente, o Sul é o de maior média nos gastos em 
relação à renda, seguido pelo Centro-Oeste e Sudeste. Essas diferen-
ças nos gastos entre as regiões do país podem ser observadas con-
forme demonstra a tabela 3, que inclui os estados de maiores e meno-
res gastos proporcionais, além das médias regionais.

Vale destacar que a renda não é determinante, a priori, nos gastos 
relativos (em % da renda total) com transporte, mas é nos gastos 
absolutos (em reais) que as regiões de maior renda das famílias (Sul 
e Sudeste) possuem gastos em reais mais elevados que as demais 
regiões. Relativamente, no entanto, o Sudeste gasta 15,7% com 
transporte, menos que a média nacional ou mesmo que a região 
Centro-Oeste.
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Tabela 3 
Gastos das famílias com transporte por regiões e UFs

Estado  
ou região

Renda média  
(R$)

Gastos com transporte

Porcentagem Em reais

Santa Catarina 3.509,58 19,0 667,45

Paraná 2.818,42 18,7 526,75

Tocantins 1.966,80 18,4 361,52

Região Sul 3.030,44 17,7 536,03

Região Centro-Oeste 2.591,14 16,8 435,89

Brasil 2.626,31 16,0 419,19

Distrito Federal 3.963,99 16,0 633,18

Região Sudeste 3.135,80 15,7 492,20

Região Nordeste 1.700,26 15,3 259,31

Região Norte 2.006,80 13,8 277,48

Rio de Janeiro 3.386,78 13,6 461,59

Pernambuco 1.777,54 12,7 226,34

Pará 2.011,31 12,1 242,70

Fonte: Elaboração própria. Dados: IBGE, 2010.

Outro fator que vale destacar é o peso do transporte coletivo nos 
gastos com transporte. Como supostamente o transporte público é 
um bem de menor qualidade e menores custos, no Brasil, é possível 
pressupor que os estados com maiores gastos na área terão também 
menores gastos no total.

As evidências sugerem que os estados com valores maiores em gas-
tos com transporte são aqueles em que, em geral, as famílias gastam 
menos com transporte no total, conforme os dados da tabela 3, 
demonstrada anteriormente.

Este fato de os estados que mais gastam com transporte público 
apresentarem também gastos proporcionais menores com transporte, 
no geral, pode levar à hipótese de que ou o transporte público é 
menos custoso, ou é mais utilizado pelas famílias de menor faixa de 
renda que, por sua vez, gastam menos com transporte em média.

2. REVISÃO DE LITERATURA

Nesta seção apresenta-se uma revisão da literatura focada na pesqui-
sa microeconômica e de análise de dados sobre o transporte urbano, 
tanto coletivo e público quanto privado.

Como o transporte corresponde a uma grande parte do orçamento 
das famílias alterações nos custos e na eficiência do transporte urba-
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no tem a capacidade de causar grande impacto no excedente dos 
consumidores, alterando a vida das pessoas e o funcionamento da 
sociedade. (Litman, 2013)

Devido a essa importância, desde meados do século XX, quando o 
transporte passou a ter maior peso nos orçamentos domiciliares ao 
redor do planeta, com destaque para os países desenvolvidos, surgiu 
uma crescente bibliografia relacionada ao uso e aos gastos com 
transporte pelos indivíduos.

Existem atualmente muitos estudos que estimam modelos de deman-
da por transporte de forma a identificar as necessidades do público 
ou mesmo de forma a analisar a demanda por automóveis e seus 
bens complementares.

Conforme destacou McFadden (1975), os estudos costumam ser, em 
geral, simplistas e formados por vários submodelos que não cruzam 
muitas variáveis numa mesma equação, nem levam em conta as pre-
ferências do consumidor baseado nas mudanças das variáveis. Outro 
ponto de destaque para o autor, é que muitos estudos se baseiam em 
dados de preferências reveladas, normalmente declaradas em entre-
vista, ao invés daqueles sobre os gastos efetivos dos consumidores 
e, portanto, apresentando pouca credibilidade e ou relevância interna.

Apesar de estudos mais aprofundados, de caráter comportamental, 
começarem a surgir em meados das décadas de 1960 e 1970, as 
análises de preferências, elasticidades e perfil de gastos e consumo 
no setor ainda são focados em determinadas regiões ou comunidades 
específicas. Por exemplo, pesquisas na área de impactos sobre o 
excedente do consumidor são poucas e recentes (Laird, 2009), com 
início na década de 1990.

Na China, entre 1998 e 2004, os gastos dos domicílios com transpor-
te e comunicação aumentaram a uma taxa média de 26,2% ao ano 
nas zonas urbanas, onde se calculou uma elasticidade-renda positiva 
de 1,59 (HA, 2006).

Este crescimento dos gastos com transporte, no entanto, de acordo 
com Goodwin (2012), não consegue acompanhar o crescimento da 
renda durante muito tempo, haja vista que há limitado espaço para 
locomoção de automóveis nas cidades, o que é verificado em diver-
sos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos.

No Brasil, embora haja crescente número de publicações debatendo 
o fenômeno dos transportes no país, desde o número de veículos, a 
situação dos transportes públicos e suas externalidades, ainda é 
difícil encontrar bibliografia com estudos de natureza econométrica 
na área.
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Em estudo realizado pelo Ipea, Carvalho e Pereira (2011) analisam as 
variações nas tarifas de ônibus urbanos e na renda das famílias entre 
1995 e 2008, avaliando seus efeitos sobre a demanda de passageiros 
pagantes nas nove maiores metrópoles brasileiras. A pesquisa é dividi-
da em dois períodos, o primeiro, quando houve aumento das tarifas 
acompanhado por uma depreciação do poder aquisitivo do salário 
mínimo, entre 1995 e 2003, culminando com a queda de mais de 30% 
da demanda de transporte público urbano (TPU); e o segundo, ocorrido 
desde meados de 2003, quando o aumento dos custos permaneceu, 
mas seus efeitos sobre a demanda foram diminuídos devido ao cresci-
mento da renda da população e do poder aquisitivo do salário mínimo.

De acordo com os autores, a demanda por transporte público é elás-
tica em relação ao preço, e, portanto, se os custos relativos deste tipo 
de transporte não aumentassem tanto, os gastos com transporte 
público seriam mais representativos entre as famílias brasileiras. E 
concluem que com o aumento de renda no país observado a partir de 
2003, a implantação de políticas públicas para reduzir as tarifas do 
transporte público poderia surtir aumento significativo na demanda 
por este tipo de transporte.

Da mesma forma, o Simob aponta que os subsídios que se dá ao 
transporte privado diminuem os custos do mesmo em relação ao 
transporte público. Ou seja, a política para o setor de transportes no 
país privilegia o transporte privado e pode influenciar, assim, a escolha 
dos consumidores (ANTP, 2012).

Somando-se a isso o fato do Brasil ser hoje um dos países onde as 
famílias mais gastam com transporte no mundo, praticamente o 
mesmo que gastam com alimentação, depreende-se a importância 
de estudos na área da economia dos transportes aplicada ao cená-
rio nacional, de forma a buscar identificar os fatores preponderantes 
que permeiam as escolhas dos brasileiros em relação a seus gastos 
com transporte.

Assim, de forma a medir os fatores que influenciam nas opções de 
consumo das famílias brasileiras com transporte, a proposta deste 
trabalho é mensurar, através de modelos econométricos, quais as 
variáveis que têm maior peso nos gastos com transporte, suas rela-
ções de causalidade e interdependência, e os efeitos das decisões 
dos consumidores sobre as mesmas variáveis.

3. REVISÃO TEÓRICA

Nesta seção, faz-se uma análise acerca dos gastos familiares com 
transporte à luz da teoria microeconômica. De modo geral, a esco-
lha dos indivíduos acerca do consumo pode envolver diversas 
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variáveis (Goodwin, 2012), tais como a renda, os preços, o tempo, 
a infraestrutura disponível, o nível de emprego, além de fatores 
psicossociais como preocupação com a saúde, o meio ambiente e 
a satisfação pessoal.

Diversos fatores influenciam a forma como os preços afetam as 
decisões dos consumidores. A decisão de pegar um ônibus, por 
exemplo, é influenciada não só pelo valor da tarifa cobrada, mas 
também pela classe social da pessoa, pelas características da via-
gem – período do dia, distância etc. –, pela qualidade do serviço, 
pelo custo de serviços substitutos e pelas condições de tráfego e 
condições meteorológicas (Litman, 2007).

Outras variáveis que influenciam os gastos com transporte são o 
número de veículos por habitante, em caráter estadual ou microrregio-
nal, a densidade demográfica, a capacidade do transporte público 
local, as tarifas, entre outras. Estes são apenas alguns dos fatores que 
afetam a elasticidade da demanda por serviços de transporte, mas o 
principal deles, provavelmente, ainda são os custos e a renda (Carva-
lho & Pereira, 2011).

No Brasil, houve uma diminuição do uso do transporte público urba-
no, no período de 1995 a 2003, ocasionado por uma redução da renda 
média relativa aos preços das tarifas, principalmente entre as famílias 
de menor faixa de renda, com queda de 30% no número de passagei-
ros nas nove maiores metrópoles do Brasil. De 2003 a 2008, no entan-
to, houve um crescimento de 9,5% no volume de passageiros, acom-
panhado por um crescimento da renda média relativa no país. O 
incremento em parte pode ser explicado pelo aumento da relação 
entre o salário mínimo e o preço médio das tarifas no período. (Carva-
lho & Pereira, 2011).

Dentro dos serviços de transportes, existem alternativas de escolha 
de mobilidade urbana que, neste caso, são substitutas. Por exemplo, 
à medida que as tarifas de ônibus aumentam mais que os custos de 
andar de carro ou de moto, seja por incentivos governamentais ao 
mercado automobilístico, seja por mudanças nos preços dos insumos 
de algum ou de ambos os meios de transporte, isso pode provocar 
um deslocamento do uso do tipo transporte, coletivo ou individual.

Nos transportes, os exemplos mais comuns de bens complementares 
são os combustíveis, como a gasolina, o diesel ou álcool, que alteram 
os custos totais de uso dos diferentes meios de transporte. Conforme 
aponta o Ipea (2011), a alta do preço do diesel em relação à gasolina 
foi de mais de 50% entre 2000 e 2009, o que contribuiu para o aumen-
to das tarifas de ônibus superior à inflação nas regiões metropolita-
nas, e intensificou a migração do transporte coletivo para o individual.
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4. MODELO TEÓRICO

Como o objeto de estudo são os gastos com transporte privado e 
público, renda das famílias e suas relações, cabem algumas conside-
rações sobre a teoria do consumidor com foco no problema de mini-
mização dos gastos do consumidor (PMG). O PMG é apresentado 
como o dual do problema de maximização da utilidade (PMU). Nesta 
linha, Mass-Colell, Whinston e Green (1995, p. 67-75), a partir da dua-
lidade dos problemas de maximização e minimização da utilidade e 
ou da restrição de renda,1 respectivamente, formalizam as relações 
entre as funções de demanda, utilidade indireta e despesa.2

O consumidor escolhe alocar sua renda dentre uma variedade de 
bens que maximiza sua utilidade. Logo, em relação às pesquisas de 
orçamento familiar, pode-se partir do pressuposto de que as famílias 
escolhem demandar a cesta de bens que maximiza a utilidade. Como 
a função utilidade indireta V(.) é obtida quando substituem-se as 
demandas marshallianas obtidas pelo PMU na função objetivo U(x), 
onde x é um vetor de bens, então obtemos duas identidades expres-
sas como:

G(p, U(x•)) = E(p, V(p, R)) = R (1)

U(x•) = V(p, E(p, Ū) = Ū (2)

onde, x• = x(p, R), é o vetor das demandas marshallianas que repre-
senta a escolha ótima do PMU, então a identidade (1) com a função 
gasto G(.), pode ser, em princípio, dada por:

G(p, x•) = R (3)

Contudo, a formulação geral pode ser simplificada quando utilizamos 
uma função utilidade específica, como uma função Cobb-Douglass
no PMG. Assumindo que A = Π ni = 1

   1   , e que o consumidor gasta
 αi αi
toda a sua renda R nas compras dos bens que fazem parte de seu 
orçamento em determinado período,3 então:

G = A Π ni = 1
 (pi, x *i )αi = E = R

 
 (4)

A partir desta equação podem-se destacar do produtório os gastos 
relevantes ao objeto de estudo da seguinte forma:

R = A Π 
n

i = 3
 (pi, x *i )αi (p1, x *1 )α1 (p2, x *2 )α2 

1.  Em Mas-Colell, Whinston e Green (1995) utiliza-se a noção de riqueza como expressão da restrição 
do poder de compra dos consumidores.

2.  Varian (1992) também faz uma apresentação exaustiva sobre a questão da dualidade, no capítulo 6 
se dedica ao caso da teoria da firma e no capítulo 7 aplica tais noções a teoria do consumidor.

3.  Identidade fundamental 7: G (p1, p2, ... , pi, ... , pn, U (x *1 , x *2 , ... , x *i , ... , x *n )) = R.
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Admitindo que B = A Π ni = 3 (pi, x *i )αi e aplicando o logaritmo neperia-
no, obtém-se que:

lnR = lnB + α1 ln(p1, x *1 ) + α2 ln(p2, x *2 ) (5)

Como o objetivo do estudo é estimar a elasticidade substituição entre 
os gastos com transporte privado e transporte público pode-se mani-
pular a equação (5) para isolar o logaritmo natural do gasto com trans-
porte privado em relação aos logaritmos naturais da renda e do gasto 
com transporte público:

ln(p1, x *1 ) = – lnB + 1 lnR – α2 ln(p2, x *2 )  (6) α1 α1 α1

Desse modo, o modelo a ser estimado produz os coeficientes de 
elasticidades renda  1   e substituição, – α2, desejados.4
 α1 α1

5. MATERIAL E MÉTODO

A principal fonte de dados a ser utilizada é a Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF) 2008-2009, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) em 2010, em que são classificados a renda e os 
gastos das famílias brasileiras, discriminadas por estado e faixa de renda.

Os dados coletados pelo IBGE correspondem a 55.970 domicílios. 
Cabe destacar que o termo “famílias” corresponde aos domicílios pes-
quisados, ou unidades de consumo. Em alguns casos, os domicílios 
continham mais de uma família. Neste trabalho, no entanto, em termos 
de nomenclatura, considera-se cada domicilio como uma família.

Além da POF 2008-2009, foram utilizados para o levantamento de 
dados e análise introdutória da situação no país dados relacionados 
no Simob da ANTP (2012), referentes às pesquisas acerca de número 
de viagens, tempo e distância média percorrida em cada um dos tipos 
de transporte urbano. O Simob abrange as cidades brasileiras com 
mais de 60 mil habitantes, utilizando-se, por sua vez, de dados do 
IBGE, como o Censo Demográfico de 2010, e da Associação Nacional 
das Empresas de Transporte Urbano (NTU).

Da mesma forma, são utilizados dados do Departamento Nacional de 
Transito (Denatran), disponibilizados mensalmente, referentes à frota 
de veículos nos municípios brasileiros, para calculo dos veículos por 
habitante em cada unidade da federação.

As variáveis utilizadas no modelo são os gastos com veículos pró-
prios, como variável dependente, a renda total domiciliar, os gastos 
com transporte coletivo público, a região do país em que se encontra 

4.  Acesso a uma demonstração detalhada, e-mail: adriano.amarante@udesc.br.
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o domicilio de cada observação, uma variável binária para distinguir a 
faixa de renda (se inferior ou superior a três salários mínimos), e o 
número de moradores por domicilio da base de dados.

Estas variáveis foram escolhidas pela acessibilidade e quantidade dos 
dados, pelo respeito aos pressupostos econométricos de não envie-
sar os parâmetros estimados pelo modelo, e pela evidência empírica 
apresentada em estudos anteriores.

Para realizar as estimativas do modelo de gastos com transporte, 
utilizaram-se dados do tipo cross-section. O modelo aplicado ao estu-
do conta com variáveis contínuas, GVP, GTP e renda, variáveis biná-
rias que são utilizadas para incluir regressores qualitativos no modelo 
para destacar as diferenças entre as regiões do Brasil e renda acima 
de três salários mínimos, e uma variável discreta para número de pes-
soas em cada domicílio.

Além disso, como o estudo trata do cálculo da elasticidade, utiliza-se 
o modelo duplo-log. A equação pode ser especificada como:
lnGVP – β0 + β1 lnR + β2 lnGTP + β3 DSE + 
+ β4 DCO+ β5 DNE+ β6 DNO+ β7 D3SM + β8 QMoradores + u (7)

Os resultados do modelo foram obtidos utilizando as estimativas tradi-
cionais do modelo clássico de regressão linear (MCRL) ressalvando-se 
os devidos testes, diagnósticos e correções dos problemas associados 
à violação das premissas do MCRL, a saber, homocedasticidade, 
ausência de autocorrelação dos resíduos, ausência de multicolinearida-
de exata, dentre outras.5

6. RESULTADOS

Nesta seção são descritos os resultados do modelo proposto, obti-
dos com a utilização do software Stata 13.0. Realizaram-se trata-
mentos adequados com os dados das variáveis,6 a análise dos 
métodos e dos problemas diagnosticados no modelo, bem como 
dos coeficientes obtidos nas estimações, tanto de forma agregada 
para o país quanto separadamente por região. Observaram-se 
aspectos como a constância da variância do erro e normalidade 
dos dados. Para corrigir o problema de heterocedasticidade,7 
estimou-se o modelo pelo método de erro padrão robusto à hete-
rocedasticidade. Todos os testes, feitos em cada modelo, indica-

5.  Para aprofundar o assunto sobre modelos de regressão linear aplicados a dados de corte transversal 
sugere-se a leitura de Gujarati e Porter (2011). Informações sobre dados e detalhes das estimativas 
e testes contatar autores pelo e-mail: fernando.esag@gmail.com.

6.  Por exemplo, para estimação dos modelos econométricos, foram cortadas 10.886 observações das 
55.596 disponíveis, pois as mesmas não apresentavam nenhum registro de gasto com transporte. 
Finalmente, após supressão de casos extremos (outliers) de renda, restou uma amostra de 43.925.

7.  Identificado pelo teste de White.
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ram que os resíduos são distribuídos de forma assintoticamente 
normal para todos os modelos.

6.1. Resultados preliminares

Como passo inicial, o modelo foi estimado para o Brasil de maneira 
agregada, sem controle pelas regiões. A tabela 4 resume os principais 
resultados, tomando-se como variável dependente os gastos com 
veículo próprio.

Os coeficientes estão aderentes às teorias já levantadas anteriormen-
te. A elasticidade-renda é positiva e maior que 1, a elasticidade-
substituição entre GTP e GVP mostra-se negativa de valor -0,4224, e 
a variável binária que separa as faixas de renda apresenta um incre-
mento positivo na elasticidade-renda para as famílias com renda 
superior a três salários mínimos.

Tabela 4 
Coeficientes estimados para o Brasil

Item Coeficiente Erro padrão 
robusto

Teste t

Quantidade de moradores 0,03791 0,0066605 5,68

LN renda 1,4861 0,0229101 64,87

LN GTP -0,4221 0,0050811 -83,14

Dummy mais de três salários 0,2161 0,0376707 5,74

Constante -7,1591 0,154484 -46,35

Nº de obs: 43925     R2 = 0.3391

1. Significativos a 1%.
Fonte: Elaboração própria.

A variável “quantidade de moradores” apresentou efeito positivo, já 
esperado, com um coeficiente de 0,0379, ou seja, cada morador a 
mais nos domicílios aumenta os gastos com transporte privado em 
3,79%, em média, no Brasil.

A elasticidade-renda foi de 1,48, este resultado é próximo ao encon-
trado por Jiming Ha (2006) para a China, de 1,51. Isto sugere que o 
brasileiro vê o transporte privado como um bem superior. A estimativa 
da elasticidade-substituição mostra que de aumento 1% nos GTP são 
seguidos de uma queda de 0,422% nos GVP.

Sob a ótica inversa, um aumento de 1% no gasto com transporte 
privado requer que as famílias brasileiras deixem de gastar 2,4% em 
transporte público. Com base no orçamento familiar do brasileiro típi-
co uma redução de tarifa que represente uma queda de 1% no gasto 
com transporte público pode representar uma redução de 2,4% em 
gasto com transporte privado.
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6.2. Análise dos resultados regionais

A seguir estão listados o resumo e análise dos resultados obtidos para 
a regressão de cada região do Brasil. Na tabela 5 estão os coeficien-
tes estimados nas regressões e seus graus de significância resumidos 
para todas as regiões do Brasil.

A variável “quantidade de moradores”, tal qual na regressão agregada 
para o Brasil, apresentou significância de mais de 99%, exceto na 
região Norte. A região de valor mais alto foi a Sudeste, onde cada 
morador a mais implica em aumento de 13% nos GVP. No menor 
resultado, da região Norte, esta proporção é de 3,1% para cada mora-
dor no domicilio.

Tabela 5 
Coeficientes estimados e indicadores de significância para as regiões do 
Brasil

Variável Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Constante -6,8461 -6,0221 -8,7111 -6,745 -5,2051

Quantidade de 
moradores

0,0313 0,0331 0,1301 0,125 0,0841

LN da renda 1,4371 1,2611 1,6881 1,474 1,2581

LN GVP -0,4031 -0,3641 -0,4541 -0,362 -0,4961

Dummy mais 
de três salários

-0,0951 0,3261 -0,0571 0,1121 0,3321

1. Significativos a 1%; 2. Significativos a 5%; 3. Significativos a 10%.
Fonte: Elaboração própria.

A variável “LN da renda” foi significativa para todas as regiões do país. 
Seus valores, maiores que 1 em todos os casos, apontam para uma 
demanda elástica por transporte privado em relação a renda.

Na região Sudeste, mais populosa e de maior renda média no país, a 
elasticidade-renda encontrada é bastante elevada, de 1,68, a maior 
dentre as regiões. No Sul e no Norte os valores foram parecidos, de 
1,47 e 1,43, respectivamente. No Nordeste e Centro-Oeste os coefi-
cientes foram os mais baixos, o que demonstra uma menor elasticida-
de-renda nestas regiões. No entanto, a variável binária, para mais de 
três salários mínimos, mostrou-se significativa nas regiões Nordeste e 
Centro-Oeste.

A variável “LN GTP”, por sua vez, referente aos gastos com transpor-
te coletivo ou público, apresentou coeficientes estatisticamente signi-
ficativos para todas as regiões. No Nordeste, a segunda região mais 
populosa do Brasil, e de menor renda média, de R$ 1.712,88 por 
domicílio (IBGE, 2010), houve registro de elasticidade-substituição, 
com um coeficiente de -0,36. Na região Sul, o coeficiente teve valor 
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estatisticamente igual. Nas demais, variou de -0,40 no Norte a -0,49 
no Centro-Oeste.

Para mensurar o efeito da substituição de gasto, não só em termos 
percentuais, mas também monetários, foi feito o cálculo para valores 
em reais. Neste caso, o que 1% a mais nos gastos com transporte 
público e o respectivo coeficiente de alteração nos GVP causa no 
orçamento dos domicílios analisados para cada região. Conforme 
ilustra a tabela 6, a mudança em reais nos GVP é maior que a variação 
nos gastos com transporte público, para todas as regiões do Brasil e 
no Brasil como um todo.

Tabela 6 
Efeito substituição medido em reais (da época da pesquisa)

Região Aumento de  
1% em GTP

Diminuição  
em GVP Economia Relação  

ganho/custo

Brasil R$ 0,51 R$ 1,36 R$ 0,85 2,68

Norte R$ 0,53 R$ 1,00 R$ 0,48 1,91

Nordeste R$ 0,46 R$ 0,75 R$ 0,29 1,63

Sudeste R$ 0,68 R$ 1,69 R$ 1,01 2,48

Sul R$ 0,40 R$ 1,87 R$ 1,47 4,68

Centro-Oeste R$ 0,40 R$ 2,05 R$ 1,64 5,06

Fonte: Elaboração própria.

Assim, é possível assumir que, em caso de aumento nos GTP de, por 
exemplo, 1%, que resultaria em aumento de R$ 0,51, a família brasi-
leira economizaria, em média R$1,36 nos gastos com transporte pri-
vado, valor que é 168% maior que os custos iniciais, gerando uma 
economia resultante de R$ 0,85.

Ou seja, o modelo apresenta indícios de que as famílias no Brasil 
aceitam pagar mais por transporte privado que por transporte público, 
com algumas diferenças entre regiões. No Centro-Oeste, por exem-
plo, um incremento nos gastos com transporte público geraria uma 
economia monetária cinco vezes maior no GVP. No Nordeste essa 
proporção cai para 1,63. Na média brasileira, a diminuição no GVP é 
2,68 vezes maior que o aumento nos GTP.

6.3. Comparação dos resultados regionais

Uma breve verificação do quanto os coeficientes encontrados nas 
regressões são estatisticamente diferentes entre as regiões. Para isso, 
usou-se, em cada modelo, uma das regiões como base.

A tabela 7 aponta as diferenças regionais para o coeficiente do loga-
ritmo natural da renda, com as colunas correspondendo às regiões 
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tomadas como base, e, nas linhas, há o coeficiente da diferença em 
cada variável, dada a região-base da regressão.

Tabela 7 
Diferença e significância do coeficiente LN renda entre as regiões do 
Brasil

LN renda Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Norte 0,17641 -0,25061 -0,0365 0,17872

Nordeste -0,17641 -0,42711 -0,21291 0,0022

Sudeste 0,25061 0,42711 0,21411 0,42931

Sul 0,0365 0,21291 -0,21411 0,21522

Centro-Oeste -0,17872 -0,0022 -0,42931 -0,21522

1. Significativos a 1%; 2. Significativos a 5%; 3. Significativos a 10%.
Fonte: Elaboração própria.

Pode-se distinguir que o Sudeste apresentou resultados maiores que 
as demais regiões e que essa diferença é estatisticamente significati-
va, de acordo com o modelo estimado. Por outro lado, as regiões 
Nordeste e Centro-Oeste, já apontadas na tabela 5 como tendo os 
menores coeficientes para LN da renda, possuem diferenças significa-
tivas em relação as demais regiões, exceto entre si.

Em relação à elasticidade-substituição, na tabela 8 estão demonstra-
das as diferenças regionais para o coeficiente encontrado pela variá-
vel do logaritmo natural dos gastos com transporte público. Como na 
tabela 8, as colunas representam as variáveis tomadas como base em 
cada regressão, e as linhas, os coeficientes encontrados para as dum-
mies multiplicadas pela variável logaritmo natural dos gastos com 
transporte público (TC).

Tabela 8 
Diferença e significância do coeficiente LN público entre as regiões do 
Brasil

LN dos gastos 
com TC

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Norte -0,03892 0,05131 -0,04032 0,09301

Nordeste 0,03892 0,09021 -0,0014 0,13191

Sudeste -0,05131 -0,05131 -0,09171 0,04162

Sul 0,04032 0,0014 0,09171 0,13341

Centro-Oeste -0,09301 -0,13191 -0,04162 -0,13341

1. Significativos a 1%; 2. Significativos a 5%; 3. Significativos a 10%.
Fonte: Elaboração própria.
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Mais uma vez, a região Sudeste apresenta diferenças estatisticamen-
te significativas em relação a todas as demais regiões, juntamente 
com o Norte e Centro-Oeste. As regiões Sul e Nordeste não apresen-
tam diferença significativa entre si. No Sul a elasticidade-substituição 
absoluta é menor percentualmente que nas demais regiões.

Para as demais variáveis, a que apresenta menos diferenças estatisti-
camente significativas entre as regiões é a dummy que separa a renda 
em maior ou menor que três salários mínimos. Pode-se relacionar esta 
pouca diferença pelo fato do coeficiente ter apresentado significância 
apenas nas regiões Nordeste e Centro-Oeste.

Enfim, os resultados encontrados confirmam as hipóteses levanta-
das de que, no Brasil e nas regiões, a elasticidade-renda é maior que 
1. A elasticidade-substituição, embora menor que 1 em termos 
absolutos, tem sinal negativo, o que revela que os gastos são efeti-
vamente substitutos.

Além disso, foram detectadas diferenças entre as regiões brasileiras 
para algumas variáveis. O Sudeste, por exemplo, apresenta diferen-
ças significativas em relação ao restante do país para todas elas. E o 
Centro-Oeste possui uma elasticidade-substituição elevada diante do 
restante do Brasil, onde, por valores monetários as famílias aceitam 
pagar, em suas cestas de consumo, até cinco vezes mais por trans-
porte privado que por transporte público.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os resultados encontrados na análise do modelo econométrico, 
detectou-se o efeito da variação percentual da renda sobre os gastos 
com transporte, e o efeito de uma variação percentual do transporte 
público e privado para o Brasil e para as regiões brasileiras. Também 
foi verificada a diferença entre as famílias dadas a faixa de renda e a 
região de moradia, conforme apontavam as hipóteses embasadas na 
teoria microeconômica e nos dados disponíveis acerca do tema do 
transporte, no Brasil e no mundo.

A revisão dos dados referentes aos gastos com transporte pelas 
famílias no Brasil e no mundo apontou que as famílias brasileiras 
estão entre as que mais despendem com transporte no mundo, e 
que houve um crescimento nas últimas décadas do peso deste item 
em diversos países, tal como ocorre no Brasil. Além disso, foi rela-
cionado um histórico dos motivos e variáveis que levaram o trans-
porte a apresentar o peso orçamentário atual para os domicílios 
brasileiros, a situação do transporte urbano no país e as possíveis 
direções futuras do mesmo.
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Com o objetivo de mensurar o efeito da renda sobre as despesas, foi 
identificada uma demanda por transporte privado no Brasil elástica 
em relação à renda. Entre as famílias com rendimento superior a três 
salários mínimos, essa elasticidade é ainda maior, demonstrando tam-
bém que diferentes faixas de renda apresentam diferenças significati-
vas na relação da renda com os gastos em transporte. Este resultado 
complementa aqueles apontados pela literatura citada.

Por outro lado, a elasticidade-substituição indica que um maior uso 
de transporte público tem um custo de oportunidade equivalente a 
2/5 em termos de gastos com veículos próprios. As famílias brasilei-
ras, em média, economizariam em seus gastos totais caso aumentas-
sem os dispêndios com transporte público. Considerando os pressu-
postos microeconômicos de que os consumidores tomam suas 
decisões racionalmente, de acordo com suas preferências, pode-se 
pressupor que os brasileiros aceitam, em média, pagar mais por 
transporte privado que por transporte público. E que esta proporção 
é maior ou menor de acordo com a região em que vivem.

Neste estudo pode-se inferir que estímulos à utilização de transporte 
público teriam um impacto relevante sobre o orçamento familiar, 
aumentando o poder de compra das famílias e reduzindo congestio-
namentos e externalidades negativas.
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AN P

Os acidentes de trânsito no Brasil matam cerca de 45 mil pessoas ao 
ano e deixam mais de 300 mil pessoas gravemente feridas (ipea, 
2015). além dos traumas causados às vítimas e familiares, os aciden-
tes de trânsito representam altos custos monetários (tabela 1) para a 
sociedade. em 2014, por exemplo, os acidentes nas rodovias federais 
somaram mais de r$ 12 bilhões em perdas econômicas. nesse âmbi-
to, não é difícil perceber que a diminuição da letalidade e frequência 
das ocorrências pode gerar ganhos significativos para a sociedade.

Tabela 1 
Custo por acidente

Acidente por severidade Custo por acidente (R$)

acidentes com danos materiais (aDM) 23.000

acidentes com feridos 90.000

atropelamentos 90.000

acidentes com vítimas fatais 647.000

Fonte: Ipea (2015).

as melhorias na operação e na segurança de trânsito, segundo a 
aashto (2010), podem ter efeitos que se anulam. ao mesmo tempo, 
tratamentos sob a ótica da segurança viária podem reduzir a capaci-
dade de uma via, aumentar o tempo de viagem ou acarretar outros 
custos operacionais. É importante que, antes da implantação de pro-
jetos de engenharia, sejam ponderados custos e benefícios.

Do ponto de vista econômico, pode-se considerar as melhorias na 
segurança das interseções como investimentos de médio a longo 
prazo. as consequentes reduções no número de acidentes provocam 
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um efeito cascata nas despesas do estado como, por exemplo, na 
diminuição de gastos com atendimentos hospitalares, perda de horas 
de trabalho, danos à propriedade pública etc. Deste modo, a análise 
econômica das intervenções ajuda a convencer os gestores públicos 
de como essas obras podem trazer economia de recursos financeiros 
a partir de investimentos na segurança de interseções críticas.

nesse contexto, este trabalho visa propor e avaliar um plano de ação 
para maximizar o desempenho da segurança viária de uma interseção 
semaforizada em Fortaleza. De forma detalhada, selecionar uma interse-
ção crítica na malha urbana de Fortaleza; realizar um diagnóstico acerca 
dos fatores contribuintes para a ocorrência de acidentes; propor e avaliar 
economicamente projetos de medidas de engenharia que visem corrigir 
as deficiências da interseção analisada em relação à segurança viária.

DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS

neste trabalho, foi adotado o método sugerido pelo Ceftru (2002), no 
“Manual de procedimentos para tratamento de locais críticos de aci-
dentes de trânsito”, o qual pode ser dividido em três módulos básicos, 
de acordo com a figura 1 abaixo.

Figura 1 
Método de análise e tratamento dos locais críticos sugerido pelo 
CEFTRU (2007)

no módulo 1, há uma identificação dos locais críticos, necessária para 
o estabelecimento de prioridades de implantação de plano de ações. 
Foram utilizadas as informações cedidas pela autarquia Municipal de 
Trânsito e Cidadania de Fortaleza (aMC), a qual pontuou os 20 cruza-
mentos semaforizados e não semaforizados mais críticos entre os 
anos de 2004 a 2015. O ranqueamento foi baseado no método de 
controle de qualidade da taxa (CQT), modelo probabilístico que leva 
em consideração os níveis de exposição da interseção (fluxo veicular). 
Dessa forma, estima-se uma taxa crítica (Tcr), que funciona como 
parâmetro de determinação do quão crítico é a interseção se compa-
rada com a taxa de severidade calculada por meio da uPs.

O módulo 2 trata da investigação das possíveis causas dos acidentes e 
da proposição de tratamentos a serem implementados, através da análi-
se do histórico de ocorrências, seus detalhamentos e um check-list em 
campo. Cada tipologia de acidente pode estar atrelada a uma gama de 
hipóteses de causas e tratamentos que poderão mitigar a problemática 

Módulo 1
identificação dos  

locais críticos

Módulo 2
investigação dos 

fatores contribuintes

Módulo 3
Tratamento do  

local crítico
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de segurança na entidade estudada. são realizadas análises dos aciden-
tes no espaço, como os diagramas de acidentes e de condições, os 
quais fornecem informações acerca das condições físicas das vias e de 
características mais específicas dos acidentes, como posicionamento 
dos envolvidos, dia, hora, severidade, entre outros.

no módulo 3, são avaliadas medidas de engenharia de modo a melho-
rar o desempenho da segurança viária. selecionado o projeto a ser 
implantado, é necessário o levantamento de custos de sua implantação 
(materiais e serviços) e manutenção frente a sua viabilidade econômica 
em relação aos benefícios que este poderia trazer ao reduzir a frequên-
cia e severidade dos acidentes. Quanto aos possíveis benefícios, 
monetarizaram-se os acidentes que poderiam ser evitados se o trata-
mento fosse implementado através do levantamento dos crash modifi-
cation factors (CMF) por severidade, além de seus custos sociais.

CRASh MODIFICATION FACTORS (CMF)

Os CMF representam uma mudança relativa em relação a frequência 
de acidentes de uma entidade devido a modificações em suas carac-
terísticas físicas e operacionais. servem como estimativas do efeito 
da implantação de tratamentos de segurança. De acordo com aashto 
(2010), valores de CMF abaixo de 1,00 indicam que o tratamento 
reduziu a frequência média estimada de acidentes em relação às con-
dições iniciais da entidade. a mudança percentual na frequência de 
acidentes está descrita na equação 1 abaixo:
redução percentual de acidentes = 100 x (1,00 – CMF) (1)

segundo aashto (2010), os CMF referentes a cada tratamento podem 
ser multiplicados para estimativa de seu efeito combinado na entida-
de. assume-se que os tratamentos considerados na análise agem de 
forma independente. na equação 2, está disposta a estimativa do 
efeito combinado de vários projetos:
CMFcombinado = CMF1 x CMF2 x CMF3 x CMF4 x ... x CMFn (2)

a confiabilidade dos CMF pode ser representada pelo seu erro padrão 
e intervalos de confiança. Quanto menor for o erro do CMF, mais con-
fiável sua estimativa. O erro padrão pode também ser utilizado para 
calcular os limites superiores e inferiores do intervalo de confiança 
desejado de acordo com a equação 3 abaixo:
iC = CMFn ± eP (3)

Onde,
iC: intervalo de confiança;
CMFn: Crash modification factor referente ao tratamento n;
eP: erro padrão.
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INDICADORES ECONôMICOS

a avaliação econômica da viabilidade de sua implementação é reali-
zada por meio da verificação de três indicadores econômicos:
1.  B/C (quociente benefício/custo): indica o quanto é economizado em 

relação a cada real investido. espera-se que este seja maior que 1;
2.  VPL (valor presente líquido): retorno financeiro total líquido econo-

mizado no tempo vigente do projeto sendo considerada uma taxa 
de desconto (em torno de 12%);

3.  TIR (taxa interna de retorno): taxa pela qual o valor presente líquido 
seria r$ 0,00. espera-se que este seja maior que a taxa de opor-
tunidade de capital.

O conjunto de indicadores acima pode estar atrelado ao intervalo de 
confiança dos CMF, o qual representaria cenários otimistas (limite 
superior) e pessimistas (limite inferior).

ESTUDO DE CASO
a interseção selecionada para o estudo foi a da avenida Duque de 
Caxias com a rua vinte e Quatro de Maio como mostram as figuras 2 
e 3. a escolha foi baseada no critério de taxa crítica.

Os acidentes coletados para a identificação dos locais críticos estão 
contidos no período de 2004 a 2015 e foram fornecidos pela aMC - 
autarquia Municipal de Trânsito, serviços Públicos e Cidadania de 
Fortaleza por meio do siat-FOr (sistema de informações de acidentes 
de Fortaleza). analisando as figura 4 e 5, percebe-se que os acidentes 
que causaram apenas danos materiais (aDM) contabilizaram em média 
57% do total dos ocorridos, sendo seguidos pelos acidentes com feri-
dos (aCF) - 35,4%, e atropelamentos (aTr) - 7,7%. Houve um pico no 
número de acidentes com danos materiais no ano de 2015.
Figuras 2 e 3 
Interseção av. Duque de Caxias x r. 24 de Maio

Fonte: Google Earth.



63

Tratamento de uma interseção crítica de acidentes de trânsito em Fortaleza

Figuras 4 e 5 
Distribuição dos acidentes por severidade

Fonte: Autores.

Os acidentes envolvendo danos materiais, em média, possuem maior 
contribuição, sendo acompanhados por abalroamentos com feridos e 
atropelamentos. analisando a tabela 2, foi observada grande variação 
devido à natureza aleatória e rara dos acidentes de trânsito, os quais 
tendem a regredir à sua média.

Tabela 2 
Análise descritiva acidentes por severidade de 2004-2015

ADM ACF S/ PED ATR AVF (fatal)

Total 37 23 5 0

Média 3,08 1,92 0,42 0

variância 6,62 1,90 0,44 0

as figuras 6 e 7 mostram que, dos abalroamentos, os mais frequentes 
envolvem automóveis individuais, motocicletas e ônibus; e, das coli-
sões, as mais frequentes são do tipo traseira, laterais e transversais; 
assim como atropelamentos, mas em menor proporção.
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Figuras 6 e 7 
Distribuição dos acidentes por modal e tipo

Fonte: Autores.

INvESTIGAÇãO DOS FATORES CONTRIbUINTES

a análise dos BO foi uma das formas usadas para estudar os fatores 
contribuintes para a ocorrência de acidentes na interseção analisada 
já que possibilitou investigação das características mais específicas 
dos acidentes.

através da análise da figura 8, a qual representa a compilação das 
ocorrências registradas nos BO, percebe-se que grande parte dos aci-
dentes é constituída por colisões entre veículos automotores e motoci-
cletas. as colisões transversais ocorreram próximo às trajetórias confli-
tantes, no centro da interseção. Colisões laterais e traseiras ocorreram 
nas aproximações dos semáforos e próximas às mudanças de direção.
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Figura 8 
Diagrama de acidentes

Por meio do diagrama de condições, na figura 9, foi possível identificar 
diversas características físicas e operacionais da interseção analisada.

Figura 9 
Diagrama de condições

Fonte: Autores.
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Foram realizados registros fotográficos de elementos relevantes rela-
cionados à geometria, sinalização viária, meio ambiente, entre outros. 
alguns comerciantes locais foram entrevistados por terem familiarida-
de com a área de estudo. Pelo que foi apreendido nas entrevistas, 
existe uma frequência semanal de acidentes, envolvendo principal-
mente motocicletas e carros de passeio. segundo a maioria dos 
entrevistados, a causa principal das ocorrências é o avanço ao sinal 
vermelho, e a solução poderia ser maior educação por parte dos con-
dutores e uma maior fiscalização.

DIAGNÓSTICO E RECOMENDAÇÕES

Os acidentes foram agrupados por tipo, e foram identificados fatores 
contribuintes para ocorrência de acidentes na interseção estudada, 
além do levantamento de possíveis medidas corretivas da problemá-
tica. Observa-se que o quadro 1 abaixo é a compilação das análises 
realizadas nesta etapa e do conhecimento do fenômeno de acidentes 
pela equipe.

Quadro 1 
Tipos de acidentes, causas prováveis e medidas corretivas

Tipo Possíveis causas Medidas corretivas

Colisão 
transversal

(1) sinalização horizontal e vertical 
insuficiente.

(2) semáforo com tempo de 
amarelo ou vermelho total 
insuficiente para a travessia ou 
tempo de ciclo muito longo.

(3) Desrespeito ao semáforo 
vigente.

(1) sinalização horizontal e 
vertical, utilizando tintas, 
tachas e tachões refletivos.

(2) redimensionamento dos 
tempos de ciclo.

(3) Dispositivos eletrônicos de 
controle de avanço de 
semáforo.

(4) geometria da interseção 
visando melhorar a 
visibilidade e induzir à 
diminuição das velocidades 
de travessia.

Colisão lateral (1) sinalização horizontal 
insuficiente.

(2) Mudanças de faixa próximas 
das conversões.

(1 e 2) sinalização horizontal e 
vertical, utilizando tintas, 
tachas e tachões refletivos.

Colisão traseira (1) semáforo com tempo de amarelo 
ou vermelho total insuficiente 
para a travessia completa ou 
tempo de ciclo longo.

(2) Travessias irregulares por parte 
dos pedestres e motoristas, 
causando desacelerações 
bruscas.

(1) redimensionamento dos 
tempos de ciclo.

(2) Dispositivos eletrônicos de 
controle de avanço de 
semáforo.

(2) sinalização para pedestres.

Continua
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Quadro 1 (continuação)

Tipo Possíveis causas Medidas corretivas

atropelamento (1) sinalização horizontal e vertical 
precárias junto a centros de 
grande movimentação.

(2) visibilidade precária para o 
condutor e o pedestre.

(3) Largura excessiva, expondo o 
pedestre ao risco de 
atropelamento, associada ao 
desenvolvimento de altas 
velocidades.

(4) Travessias irregulares e 
desrespeito à sinalização por 
parte dos pedestres e motoristas.

(1 e 2) sinalização horizontal e 
vertical, utilizando tintas, 
tachas e tachões 
refletivos.

(2 e 3) geometria da interseção, 
visando melhorar a 
visibilidade dos motoristas 
e induzir à diminuição das 
velocidades de travessia.

(4) Dispositivos de controle de 
travessia, como balizadores.

(3 e 4) ilhas de refúgio e 
semáforo para pedestres.

TRATAMENTO DO LOCAL CRíTICO

a partir das recomendações referidas no item anterior, foram elabora-
dos os projetos conceituais para a interseção, os quais contaram com 
um esboço das soluções de engenharia representado pelas figuras 10 
e 11. na tabela 3 estão dispostos os custos de implantação atrelados 
aos projetos propostos.

Tabela 3 
Custo de implantação dos tratamentos na interseção

Item Especificações do serviço Preços (R$)

1.0 Fotossensores 18.781,12

2.0 sinalização horizontal e vertical 3.782,42

3.0 semáforos 27.880,00

4.0 geometria da interseção 8.343,37

5.0 Limpeza geral 6.390,00

Total 65.176,91

ao longo da vida útil do projeto, seriam necessários investimentos em 
manutenção (tabela 4) dos dispositivos instalados como: repintura de 
faixas, reforma de placas, manutenção dos fotossensores e manuten-
ção dos semáforos de pedestres.

Tabela 4 
Custo de manutenção dos projetos

Intervenção
Ano

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total 0,00 -6.390 -9.059 -6.390 -9.059 -6.390 -9.059 -6.390 -9.059 -6.390 -55.720
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Figuras 10 e 11 
Esboços para a interseção av. Duque de Caxias x r. 24 de Maio

AvALIAÇãO ECONôMICA

a fase de avaliação econômica do projeto determina se o projeto é viável 
ou não de ser realizado. entende-se como viáveis aqueles projetos que 
apresentam de forma geral um retorno maior que o investimento. Foram 
inicialmente determinados os benefícios de cada intervenção (quadro 2) 
na redução de acidentes por meio dos CMF, agregados com o valor 
monetário de cada acidente evitado. O valor utilizado para o custo de 
capital foi de 12% ao ano. Com esse valor foi possível monetizar ano a 
ano os benefícios durante os 10 anos de vida útil do projeto. agregando 
os benefícios aos valores de custos de implantação e manutenção cita-
dos anteriormente foi calculado o fluxo de caixa do projeto.
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De acordo com aashto (2010), a faixa de redução dos acidentes segue 
um grau de confiança que varia entre a perspectiva otimista, moderada 
e otimista de acordo com os limites superiores e inferiores dos CMF 
combinados utilizados para cada grau de severidade.

Quadro 2 
CMF de cada intervenção por severidade

Intervenção Fonte

Travessias semaforizadas e faixas de pedestres elvik (2010)

Melhorias gerais na sinalização horizontal e visibilidade elvik (2010)

Tachas com elemento retrorrefletivo elvik (2010)

Balizadores de contenção elvik (2010)

Fotosensor izadpanah et al., 2015

ilha de refúgio elevada com travessia demarcada Zegeer et al., 2002

Deste modo, os projetos foram analisados seguindo esse mesmo 
método, possibilitando a obtenção de três possíveis cenários futuros 
para cada grau de severidade (quadro 3). Tais valores combinados 
foram obtidos pela multiplicação dos valores encontrados na literatura 
para cada tipo de intervenção e para os diversos tipos de severidades.

Quadro 3 
CMF combinados para cada grau de severidade

Severidade Moderado Otimista Pessimista

aDM 0,15 0,06 0,31

aCF 0,25 0,05 1,19

aTr 0,23 0,03 0,87

avF 0,13 0,04 0,45

CONCLUSÕES

Foram apresentadas três perspectivas de estimação dos benefícios 
pelas quais tornou-se possível a visão abrangente da situação, numa 
perspectiva moderada, otimista e pessimista. um ponto a ser desta-
cado é que os custos de acidentes considerados são apenas mone-
tários e não consideram custos sociais e emocionais, pela dificuldade 
de mensuração.

ressaltamos que para que haja uma melhor estimativa dos benefícios 
gerados, é necessário o aprimoramento do banco de dados do siat-
FOr em relação ao detalhamento dos acidentes, de forma a possibi-
litar uma melhor análise dos fatores contribuintes de acidentes e a 
consequente melhoria com a implantação dos projetos de engenharia 
que tratam as suas causas.
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Tabela 6 
Resumo dos indicadores para os cenários otimista, pessimista e 
moderado

Indicadores econômicos ANTP

Pessimista Moderado Otimista

B/C 1,7 17,4 21,2

Tir 30,00% 360,00% 440,00%

vPL r$ 43.989,00 r$ 1.615.967,00 r$ 2.001.068,00

segundo a perspectiva moderada, o benefício em relação ao custo do 
projeto foi de aproximadamente 17 reais de economia para cada real 
investido, a Tir de 360%, que é um valor considerado muito bom e o 
vPL de r$ 1,6 milhão de reais. na perspectiva otimista os valores de 
vPL e a Tir aumentam para 2,0 milhões de reais e 450% e o custo-
benefício do projeto para aproximadamente 21 reais. a visão da pers-
pectiva pessimista mostrou um vPL baixo em relação aos outros 
cenários, entretanto ainda com perspectivas de melhora do sistema. 
Pela figura 12 pode-se perceber a diferença no fluxo de caixa dos 
diferentes cenários e o baixo custo de manutenção atrelado.

Figura 12 
Fluxo de caixa para cenários otimista, pessimista e moderado
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em geral, os estudos mostraram que há um relevante potencial de 
melhoria no desempenho da segurança viária caso o projeto proposto 
venha a ser implantado. neste caso, faz-se necessário o monitora-
mento dos reais efeitos dos projetos por meio de estudos observacio-
nais “antes e depois”.
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BICICLETA E INTEGRAÇÃO MODAL

AN P

As grandes cidades de países em desenvolvimento apresentam, em 
geral, problemas de mobilidade e acessibilidade urbanas, os quais 
prejudicam a circulação de pessoas e mercadorias. Como agravante, 
nas últimas três décadas, vêm sendo intensificados os congestiona-
mentos viários, a utilização inadequada do espaço urbano, bem como 
o aumento nos índices de poluição, seja sonora ou ambiental. Tais 
fatores, em conjunto, contribuem para a emergência de uma progres-
siva queda na qualidade de vida urbana.
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A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) se afigura como um 
exemplo esclarecedor desses processos, uma vez que os crescentes 
índices de motorização têm acentuado as externalidades decorrentes 
dos congestionamentos viários, como acidentes e os custos decorren-
tes dos tempos elevados de viagens. Ademais, a parcela da população 
que mais sofre com estas externalidades é o estrato populacional mais 
pobre, reforçando a lógica de que no transporte também se reprodu-
zem as mesmas iniquidades socioeconômicas vigentes no país.

O governo do Estado de Minas Gerais, em consonância com as reco-
mendações da Política Integrada de Mobilidade Metropolitana, que 
integra o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI-RMBH), tem o intuito de pro-
mover a construção/modernização de treze terminais metropolitanos 
de transporte, buscando, assim, incrementar a acessibilidade às cen-
tralidades metropolitanas, de modo a consolidar a integração da rede 
de transporte metropolitano.

Nesse contexto, considerando que a utilização em maior escala da bici-
cleta integrada ao transporte público é uma alternativa para minimizar os 
problemas de mobilidade urbana presentes nas cidades dos países em 
desenvolvimento (a exemplo dos municípios que compõem a RMBH), 
somado ao fato de que os projetos dos terminais metropolitanos em 
questão não contemplam a construção de infraestruturas de suporte ao 
ciclista, este artigo tem como objetivo identificar, analisar e comparar o 
potencial de integração entre a bicicleta e o sistema de transporte públi-
co coletivo por ônibus nos terminais Ibirité, Ressaca (Contagem), Sarze-
do e São Benedito (Santa Luzia), todos integrantes da RMBH.

Para tanto, foram elaborados e aplicados questionários que visavam 
identificar o perfil socioeconômico e comportamental dos usuários de 
bicicletas e do transporte público nas regiões estudadas. Também se 
utilizou a técnica de preferência declarada (TPD), de modo a possibi-
litar a identificação da disposição dos usuários para realizar a integra-
ção entre a bicicleta e o transporte público nestas regiões. Nesse 
sentido, para a aplicação da TPD foram considerados três atributos: 
a presença de ciclovias/ciclofaixas nos percursos até os terminais; a 
presença de bicicletários nos terminais; e a possibilidade de transpor-
tar a bicicleta nos ônibus. Assim, procura-se não somente mostrar 
que a utilização da bicicleta se torna uma alternativa viável dentro de 
um modelo integrado intermodal de transportes, mas também propor 
a elaboração e a aplicação de uma metodologia relativamente sim-
ples, que possibilita identificar as preferências de usuários habituais e 
potenciais usuários de bicicletas, o que, em última análise, fornece 
subsídios à tomada de decisão, em especial, dos poderes públicos, 
sobre o (re)planejamento de sistemas intermodais de transportes.



75

A bicicleta como meio de transporte integrado a terminais metropolitanos na ...

A (I)MOBILIDADE URBANA NA RMBH: REFLEXÕES E 
ALTERNATIVAS

A partir de meados do século XX, as principais cidades dos países 
capitalistas periféricos vivenciaram um crescimento urbano acelera-
do, fruto, principalmente, da adoção de um modelo econômico volta-
do ao incentivo à industrialização. Nesses países, essa era foi marca-
da pela exploração da força de trabalho, extensas jornadas e baixos 
salários, o que tornou o processo de acumulação de capital incapaz 
de acompanhar a especulação imobiliária. Diante desse cenário, o 
déficit habitacional nas áreas centrais se tornou um problema, fomen-
tando então uma urbanização periférica marcada pela ocupação de 
áreas que carecem de equipamentos urbanos e infraestrutura.

Na RMBH, assim como em outras regiões metropolitanas brasileiras, 
esse processo foi reforçado ao longo das últimas três décadas, uma 
vez que a morfologia da região vem sendo (re)modelada a partir do 
crescimento de aglomerações urbanas pautadas em padrões de dis-
persão e descontinuidade, geralmente associada a modelos de siste-
mas de transportes rodoviários, em que, não obstante a presença de 
modalidades de transporte público coletivo, prepondera o uso do 
transporte motorizado individual. O uso crescente desses modos de 
transporte fez com que algumas cidades da RMBH se desenvolves-
sem radialmente em torno do perímetro do núcleo metropolitano (Belo 
Horizonte) ou linearmente ao longo de grandes corredores viários, 
fazendo prevalecer a mobilidade pendular diária. Esse fenômeno afeta 
essencialmente os mais pobres que, em geral, trabalham nas regiões 
centrais, sendo obrigados a se deslocarem para as mesmas diaria-
mente, criando-se, obrigatoriamente, fluxos de entrada e saída de 
pessoas da periferia para o centro e vice-versa.

Em particular, a atratividade do core metropolitano da RMBH é bas-
tante significativa, levando em conta o dinamismo econômico de Belo 
Horizonte comparativamente aos demais municípios metropolitanos. 
Exemplificando esse elevado grau de centralidade, Lobo, Cardoso e 
Matos (2009), focalizando a variável movimento pendular a partir de 
dados extraídos dos Censos Demográficos de 1980 e 2000, observa-
ram que, no decorrer do período, houve um expressivo aumento do 
número de pessoas residentes nos municípios da periferia metropoli-
tana que declararam trabalhar ou estudar em Belo Horizonte (de 
82.307 em 1980 para 266.501 em 2000).

Nesse cenário de crescimento acelerado (e desordenado), sobretudo no 
vetor norte da RMBH, é necessário incentivar a busca por alternativas de 
transportes menos impactantes na rede viária, desestimular o uso exces-
sivo do automóvel e ainda reorganizar a utilização do espaço urbano, de 
forma a garantir que os deslocamentos, quando necessários, sejam 



Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 39 - 2017 - 2º quadrimestre

76

realizados da forma mais racional possível. Essa abordagem de planeja-
mento de transportes assume ainda que a integração entre diferentes 
modos de transporte deve ter tratamento preferencial, em detrimento de 
intervenções específicas de expansão da infraestrutura existente. Uma 
dessas alternativas perpassa a utilização da bicicleta como solução a ser 
(potencialmente) integrada a sistemas de transporte público urbano.

A bicicleta como alternativa

Segundo Castro et al. (2013), as principais causas do aumento gradativo 
na demanda de mobilidade nos grandes centros urbanos são a dispersão 
urbanística, a descentralização das atividades e dos serviços e o cresci-
mento da renda familiar. Isso acarreta no aumento do tráfego, principal-
mente do transporte particular, o que torna o transporte público mais lento 
e menos confiável, desestimulando usuários em potencial. Nesse contex-
to, a bicicleta apresenta-se como uma alternativa para promover a mobili-
dade urbana, já que é um veículo econômico, não poluente, flexível nos 
deslocamentos e um grande impulsionador para a saúde do usuário.

A consciência ecológica e de sustentabilidade que vem sendo adquiri-
da pela sociedade ao longo das últimas décadas tende a substituir a 
rígida imagem de veículo de lazer, à qual a bicicleta vem sendo asso-
ciada, pela importância e valor social desse modo de transporte para o 
funcionamento eficiente dos sistemas de transporte atuais. Boa parte 
dos programas e das recomendações sobre sistemas de transporte 
urbano apontam a bicicleta como uma das opções mais adequadas e 
sustentáveis para deslocamentos, sobretudo os de curta distância.

Para Soares (2013), no entanto, quando relacionada à integração 
intermodal, a bicicleta, que é viável para pequenas e médias distân-
cias, ao ser integrada a outros modos de transporte, permite atingir 
vários destinos, inclusive em escala metropolitana.

Entretanto, conforme alertam Pezzuto e Sanches (2004), os fatores 
que influenciam o indivíduo a optar ou não pela bicicleta como meio 
de transporte podem variar de acordo com a região e com os costu-
mes, fazendo-se necessário investigar o potencial de disposição dos 
usuários a realizarem quaisquer tipos de integração intermodal.

Seguindo esta premissa, Soares et al. (2011) analisaram o potencial de 
integração entre a bicicleta e o metrô em Recife, capital pernambucana. 
Neste estudo, foram analisadas três estações e, para tal, considerou-se 
7,5 km como uma distância confortável para o uso da bicicleta, em aten-
dimento ao recomendado pela literatura. Ao todo, foram entrevistadas 
174 pessoas, das quais 20 não sabiam andar de bicicleta. Os resultados 
obtidos na pesquisa mostraram que os quesitos sexo, faixa etária e ocu-
pação não são fatores determinantes na adesão ou não da integração da 
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bicicleta com o transporte público. Observou-se também um maior 
potencial de adesão à integração pelos entrevistados com menores 
renda e grau de instrução. Com relação aos problemas colocados como 
obstáculos à integração, foram observados a falta de segurança pública, 
a falta de banheiros e vestiários nas estações, a falta de ciclovias, o impe-
dimento de levar a bicicleta no metrô, a falta de bicicletários e a falta de 
condições seguras de trânsito até a estação. Após a realização da pes-
quisa, percebeu-se que há demanda para a integração entre a bicicleta e 
o metrô da cidade, mas ainda faltam programas de incentivo.

Tobias et al. (2013) também realizaram estudos congêneres para avaliar o 
potencial de integração entre o BRT (Bus Rapid Transit) da cidade de 
Belém (Pará) e a bicicleta. Após a aplicação de questionários, balizados na 
técnica de preferência declarada, observou-se que 50% dos entrevistados 
utilizariam a bicicleta integrada com o BRT, porém seria necessária a 
implantação de bicicletários, já que, para 90% dos entrevistados, este foi 
considerado um fator importante. Por fim, a maioria dos entrevistados 
considerou importante a integração entre a bicicleta e o transporte público.

Isto posto, é fundamental que seja dado à bicicleta o tratamento ade-
quado ao papel que desempenha nos deslocamentos diários da 
população. A integração entre a bicicleta e os modos de transporte 
coletivo constitui um dos maiores desafios do transporte urbano 
moderno, dependendo de dois grandes objetivos: incluir a bicicleta 
como modo de transporte habitual nas viagens por motivo trabalho 
nas cidades e reforçar modos coletivos como principais meios de 
transporte para viagens médias e longas das populações, em especial 
nos médios e grandes centros urbanos.

TERMINAIS METROPOLITANOS DE TRANSPORTE

A RMBH conta com o já mencionado Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI-RMBH), o qual 
tem como objetivo desenvolver um planejamento metropolitano que inte-
gre conhecimento no curto, médio e longo prazos, capaz de analisar, criti-
car e monitorar ações dos diversos agentes que interferem no espaço 
metropolitano. O plano aborda quatro eixos temáticos integradores: aces-
sibilidade, seguridade, urbanidade e sustentabilidade. A análise integrada 
desses eixos – que pressupõem, dentre outros aspectos, ampliar as con-
dições e meios de acesso a uma variedade de serviços, equipamentos e 
centralidades da RMBH, promover condições de seguridade através da 
inserção do indivíduo no processo de desenvolvimento da metrópole e 
buscar um crescimento econômico sustentável com minimização de 
impactos – motivou o governo do Estado de Minas Gerais a construir/
modernizar terminais metropolitanos de transporte amparados em 
sistemas multimodais.
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Trata-se de uma tentativa de reduzir os tempos de espera e de via-
gens, diminuir o número de veículos nos corredores viários e em cir-
culação no centro da capital e ampliar as alternativas de itinerários 
dos usuários do sistema de transporte público. O sistema inicial, 
apoiado fundamentalmente no modo ônibus, deverá ser formado por 
linhas troncais e alimentadoras, integradas fisicamente através de 
terminais de integração e estações de transferência e, tarifariamente, 
através de bilhetagem eletrônica. A escolha dos locais de instalação 
dos terminais se deu em função da minimização de gastos com desa-
propriações e custos com as obras e menores impactos em áreas 
residenciais. O projeto, com financiamento público, abrange a cons-
trução de dez terminais, a reforma de outros três, a adequação dos 
acessos viários dos entornos e a realização de desapropriações.

Contudo, um dos elementos mais caros do sistema é o acesso de ôni-
bus alimentadores aos terminais. Nesse sentido, se uma parcela das 
viagens aos terminais pode ser realizada utilizando um modo de trans-
porte não motorizado, como a caminhada ou a bicicleta, tal procedi-
mento tende a reduzir esses custos, além de diminuir congestionamen-
tos nos arredores dos terminais. A esse respeito, tendo em conta que o 
limite de tempo considerado aceitável para que o indivíduo chegue a 
um terminal é de 20 minutos, a competitividade da bicicleta em relação 
a outros modos, nas viagens urbanas de até 7,5 km (limite teórico como 
o raio ideal das viagens ciclísticas urbanas), constitui forte argumento 
para se adotar políticas em favor desse veículo. Assim, para uma velo-
cidade média de 15 km/h, isto seria correspondente a uma viagem com 
duração máxima de 30 minutos, não desconsiderando ainda que bici-
cletas sejam capazes de cobrir uma distância aproximadamente cinco 
vezes maior que uma caminhada de mesma duração (Brasil, 2007).

Para que tais proposições sejam contempladas, investigar o potencial 
de integração entre a bicicleta e o transporte coletivo por ônibus em 
alguns dos terminais previstos é foco deste trabalho, de modo não 
somente a produzir novos conhecimentos sobre o tema, mas também 
subsidiar o poder público de informações que auxiliem na tomada de 
decisões sobre a adoção de práticas mais sustentáveis no tocante à 
mobilidade urbana intrametropolitana.

Ademais, segundo dados das duas últimas Pesquisas Domiciliares de 
Origem e Destino da RMBH, realizadas em 2002 e 2012, o número de 
viagens de bicicleta aumentou significativamente em 32 dentre os 34 
municípios metropolitanos ao longo do período em questão (ver tabela 
1, que contabilizou as viagens realizadas integralmente por bicicleta por 
município de origem). Destes, 24 municípios apresentaram crescimento 
superior a 100%, incluindo os quatro municípios em estudo, com des-
taque para Sarzedo e Ibirité, que apresentaram, respectivamente, 
762% e 303% de incremento no número de viagens diárias de bicicleta.
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Tabela 1 
Viagens de bicicleta na RMBH (2002 e 2012)

Município (Origem) 2002 2012 Variação (%)

Baldim 191 937 391,2

Belo Horizonte 19.133 28.248 47,6

Betim 6.745 13.129 94,6

Brumadinho 368 444 20,5

Caeté 327 1.041 218,7

Capim Branco 809 786 -2,8

Confins 412 1.832 344,3

Contagem 5.901 16.489 179,5

Esmeraldas 1.985 4.955 149,6

Florestal 451 1.718 281,0

Ibirité 814 3.281 303,1

Igarapé 364 1.707 368,8

Itaguara 516 1.871 262,7

Itatiaiuçu 299 864 189,3

Jaboticatubas 279 788 182,6

Juatuba 510 1.803 253,8

Lagoa Santa 2.747 4.065 48,0

Mário Campos 242 1.034 326,6

Mateus Leme 652 1.219 87,0

Matozinhos 2.736 4.911 79,5

Nova Lima 383 1.905 397,6

Nova União 89 272 206,6

Pedro Leopoldo 11.528 13.938 20,9

Raposos 49 0 -100,0

Ribeirão das Neves 4.328 7.297 68,6

Rio Acima 271 859 216,6

Rio Manso 31 169 448,1

Sabará 939 2.091 122,5

Santa Luzia 1.114 3.270 193,6

São Joaquim de Bicas 629 2.104 234,4

São José da Lapa 440 1.182 168,6

Sarzedo 336 2.898 762,0

Taquaraçu de Minas 0 212 211,5

Vespasiano 1.043 2.446 134,4

Total de viagens 66.696 129.887 94,7

Fonte: FJP, Pesquisa OD/2002; Segem/ARMBH, Pesquisa OD/2012.
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Breves notas sobre os municípios contemplados com os 
terminais metropolitanos

Os terminais a serem analisados e comparados neste trabalho estão 
localizados em quatro cidades distintas componentes da RMBH, sendo 
elas Contagem, Ibirité, Santa Luzia e Sarzedo, como ilustrado na figura 1.

A escolha destes terminais metropolitanos se deve ao fato de estarem 
(construídos ou previstos para serem construídos) em municípios que 
apresentaram importantes incrementos no uso da bicicleta no intervalo 
de realização das duas últimas Pesquisas Domiciliares de Origem e 
Destino (2002 e 2012). Além disso, buscou-se investigar municípios 
com volumes populacionais distintos, de maneira a verificar se o tama-

Figura 1 
Localização das cidades estudadas na RMBH
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nho da população é um fator que influencia nos padrões de preferên-
cias dos ciclistas. Importa ressaltar que os municípios foram classifica-
dos por porte, ou seja, pelo seu número total de habitantes, 
baseando-se na definição adotada pelo IBGE a partir do Censo Demo-
gráfico de 1991, que considera: i) cidades de pequeno porte – com 
população inferior a 100.000 habitantes; ii) cidades de médio porte – 
com população entre 100.000 e 500.000 habitantes; iii) cidades de 
grande porte – com população superior a 500.000 habitantes. Assim, 
foi selecionado um município de pequeno porte; dois municípios de 
médio porte (embora separados em dois estratos: acima de 100.000 
até 200.000 habitantes e acima de 200.000 até 300.000 habitantes); e 
um município de grande porte. Por fim, procurou-se alcançar uma rela-
tiva representatividade espacial na RMBH. Desse modo, os quatro 
municípios escolhidos estão bem distribuídos no território metropolita-
no, contemplando os seus eixos sul/sudoeste, oeste e norte/nordeste, 
além de corresponderem a aproximadamente 1/3 de todos os terminais 
com investimentos previstos pelo governo do Estado.

O terminal Ressaca, a ser construído no bairro de mesmo nome, estará 
localizado no município de Contagem que, por sua vez, está situado a 
oeste de Belo Horizonte. Trata-se do município com a 3ª maior popula-
ção do Estado de Minas Gerais, com 603.442 habitantes. O município 
apresenta 74% da população com rendimento mensal inferior a dois 
salários mínimos, segundo dados do Censo Demográfico de 2010 
(IBGE, 2010). Apesar de Contagem apresentar um elevado dinamismo 
econômico, vinculado a um grande e diversificado parque industrial, a 
região possui uma elevada demanda por viagens intermunicipais, em 
especial as com destino a Belo Horizonte, onde se concentram maiores 
ofertas de trabalho, lazer e estudos. Assim, se torna importante a insta-
lação do terminal Ressaca que, distando aproximadamente 14 km de 
centro de Belo Horizonte e 11 km do centro de Contagem, poderá con-
tribuir para proporcionar uma oferta mais democrática de serviços de 
transporte para os indivíduos de menos posses e que vivem mais dis-
tantes dos polos onde se concentram mais oportunidades.

O município de Santa Luzia, onde está localizado o terminal São Bene-
dito (inaugurado em junho de 2014), está em 13º lugar entre as cidades 
mais populosas de Minas Gerais (202.942 habitantes em 2010), estan-
do localizado a nordeste da capital mineira. O distrito de São Benedito 
(que abriga o terminal), por sua vez, dista aproximadamente 18 km de 
Belo Horizonte e apresenta elevados índices de exclusão social e 
pobreza, a exemplo do próprio município-sede, apesar de ser a área 
que detém a maior concentração populacional e de atividades comer-
ciais de Santa Luzia. Desse modo, uma utilização integrada do terminal 
São Benedito poderia minimizar as dificuldades de acesso que atingem 
a parcela da população que tem menos posses.
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O terminal Ibirité situa-se no município de mesmo nome, localizado a 
sudoeste da capital, e com estimativa populacional de 173.873 habitan-
tes em 2015, segundo o IBGE. Ibirité vem apresentando, nos últimos 
anos, um relativo crescimento populacional, somado a uma renda per 
capita mensal considerada baixa. O município apresenta pouco dinamis-
mo econômico, o que impulsiona a maior parte da população a buscar 
oportunidades de emprego em municípios vizinhos, principalmente, em 
Belo Horizonte. Como agravante, as regiões industriais de Belo Horizon-
te e Contagem contribuem para que novos moradores sejam atraídos 
para o município, já que as regiões do Barreiro, em Belo Horizonte, e do 
Riacho, em Contagem, estão conurbadas com o noroeste do município 
de Ibirité. Assim, se reafirma a necessidade da utilização intensiva do 
terminal para que a população de Ibirité possa ter acesso a diversas 
opções de lazer, estudo e trabalho em escala metropolitana.

Finalmente, o município de Sarzedo, onde está situado o terminal que 
leva o mesmo nome, está localizado a sudoeste de Belo Horizonte e, 
em 2010, tinha uma população estimada de 29.889 habitantes, sendo 
a renda per capita mensal da maioria da população considerada baixa 
(IBGE, 2010). Segundo a Prefeitura de Sarzedo, o terminal metropolita-
no, inaugurado em julho de 2014, atende diariamente a um público de 
aproximadamente 17 mil usuários, assegurando o deslocamento da 
população mais carente para oportunidades de trabalho, estudo e lazer.

POTENCIAL DE INTEGRAÇÃO ENTRE A BICICLETA E OS 
TERMINAIS METROPOLITANOS

Para que se pudessem coletar informações sobre a população nas regi-
ões de entorno dos terminais em questão, bem como sobre as preferên-
cias a respeito da integração entre a bicicleta e o sistema de ônibus, 
foram elaborados e aplicados dois tipos questionários, sendo o primeiro 
para indivíduos que fazem uso da bicicleta regularmente e o segundo 
para aqueles que não fazem uso. Essa metodologia foi adotada para que 
fosse possível traçar o perfil daqueles que seriam os possíveis usuários 
da bicicleta integrada ao transporte público nos terminais estudados.

Ambos os questionários contemplam questões sobre a situação socioeco-
nômica dos entrevistados, como sexo, faixa etária, renda e grau de esco-
laridade. Nos questionários também havia questões sobre a percepção 
dos entrevistados sobre infraestrutura cicloviária e a qualidade ambiental 
das regiões no entorno dos terminais, como topografia, presença ou 
ausência de ciclovias/ciclofaixas, segurança, pavimentação e iluminação 
das vias públicas. Os questionários que foram aplicados para os usuários 
da bicicleta também incluíam questões sobre frequência, motivação para 
uso, horário e tempo gasto nos deslocamentos utilizando bicicleta.

Na região do terminal de São Benedito foram aplicados 124 questionários 
em setembro de 2013. Na área de entorno do terminal Ibirité foram aplica-
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dos 134 questionários nos meses de março e maio de 2014. No terminal 
Sarzedo totalizaram 129 questionários aplicados entre abril e junho de 
2014. No terminal Ressaca, por fim, foram 127 questionários, aplicados em 
abril e maio de 2015. Todos os questionários foram aplicados para pesso-
as que moram, trabalham e/ou estudam na região dos terminais, sendo 
respeitado um raio de 7,5 km a partir do centroide da área de cada termi-
nal. Tal distância foi determinada para que se respeitasse o limite conside-
rado como confortável para viagens ciclísticas diárias (Sebban, 2003).

Perfil dos entrevistados

Nos municípios em estudo, o grau de adesão habitual à utilização da 
bicicleta não se mostrou homogêneo. Dentre os entrevistados nas 
proximidades do terminal Ibirité, 57% fazem uso da bicicleta no dia a 
dia e 43% não fazem uso. Já no terminal Ressaca, 50% fazem uso e 
50% não fazem. No terminal Sarzedo, 38% dos entrevistados fazem 
uso da bicicleta e 62% não fazem uso. No terminal São Benedito, 
37% fazem uso e 63% não fazem uso.

Os resultados obtidos a partir do grupo de perguntas de caráter 
socioeconômico – correspondente à primeira parte do questionário – 
estão organizados na tabela 2, formando, então, o perfil dos entrevis-
tados para cada terminal.

Tabela 2 
Perfil dos entrevistados

Terminal Sexo Escolaridade Renda  
familiar

Relação  
com a região 

Ibirité Masculino 76% Ensino  
fundamental

45% 2 a 4 salários 
mínimos

43% Residentes 81%

Ressaca Masculino 73% Fundamental/ 
Médio

40% 2 a 4 salários 
mínimos

39% Residentes 73%

Sarzedo Masculino 65% Ensino médio 47% 2 a 4 salários 
mínimos

40% Residentes 72%

São 
Benedito

Masculino 56% Ensino médio 47% 2 a 4 salários 
mínimos

43% Residentes 56%

Com relação à porcentagem de homens e mulheres entrevistados, é pos-
sível observar valores distantes dos apresentados no Censo Demográfico 
de 2010, principalmente nos terminais de Ibirité, Ressaca e Sarzedo. Essa 
inconsistência pode ser um indicador de que, no cenário urbano atual, os 
homens estariam mais propensos ao uso da bicicleta do que as mulheres. 
Tal diferença na aceitabilidade entre esses dois grupos de entrevistados 
também foi observada por Providelo e Sanches (2009), após realizarem 
uma pesquisa nas cidades de São Carlos e Rio Claro, em que os homens 
se mostraram mais favoráveis ao uso da bicicleta do que as mulheres.
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É também possível observar que as características socioeconômicas 
das amostras estudadas são muito similares, configurando, então, um 
cenário onde a distribuição de renda é precária e o nível de escolari-
dade é relativamente baixo. Esses dois fatores são altamente influen-
tes no uso ou desuso da bicicleta no meio urbano, uma vez que, em 
tese, uma população com menor poder de compra estaria mais sus-
cetível a investir em veículos mais econômicos (Brasil, 2007). Além 
disso, o desenvolvimento de uma consciência ambiental através da 
construção formal de conhecimento – sobretudo no ambiente escolar 
– pode ser decisivo para popularizar a utilização da bicicleta.

Os entrevistados que não utilizam a bicicleta no dia a dia foram 
questionados sobre o motivo de não o fazerem e a opção mais 
escolhida foi “outros motivos”. Dentre eles, os mais citados foram: 
medo de utilizar a bicicleta, não gostar de andar de bicicleta, falta 
de tempo, distância a ser percorrida, possuir veículo motorizado 
individual e falta de motivação. O fato de não possuir uma bicicleta 
apresentou-se também como significativo, representando 28% das 
respostas no terminal São Benedito e 35% das respostas no termi-
nal Sarzedo.

Ademais, na figura 2 encontram-se as respostas dos entrevistados de 
cada terminal quando questionados se utilizariam a bicicleta de 
maneira integrada ao ônibus. Além desses resultados, é importante 
destacar também a porcentagem de não usuários de bicicleta que se 
mostraram favoráveis à integração: 43% em Ibirité, 51% no Ressaca, 
51% em Sarzedo e 53% no São Benedito. A princípio, tais dados 
mostram que a disposição à integração entre bicicleta e ônibus não 
tem uma relação direta com o uso frequente ou não da bicicleta.

Figura 2 
Aceitabilidade da integração proposta
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Observa-se ainda na figura 2 que os índices de aceitabilidade da bici-
cleta de modo integrado ao ônibus variaram significativamente de uma 
cidade para outra, tendo a cidade de Contagem, que abriga o terminal 
Ressaca, uma população mais disposta a realizar a integração (68%). 
Em contrapartida, Sarzedo apresentou um percentual de aceitabilidade 
da integração abaixo de 50%. Apesar das cidades terem características 
socioeconômicas similares, essa diferença pode ser explicada pelas 
proporções populacionais e territoriais do município de Contagem. 
Como já dito anteriormente, a cidade possui a 3ª maior população de 
Minas Gerais e, comparada às outras cidades em estudo, também é 
maior em extensão territorial. Isso faz com que as relações cotidianas 
do espaço urbano de Contagem sejam mais parecidas com as da capi-
tal mineira, enfrentando-se maiores problemas com congestionamen-
tos, acidentes de trânsito, precariedades dos transportes públicos, 
violência e poluição, fazendo com que a população esteja mais aberta 
a soluções alternativas, buscando amenizar tais precariedades.

É importante reforçar que, ainda que menos da metade da população 
de Sarzedo esteja disposta a realizar a integração, um percentual de 
45% de aceitabilidade é significativo. Nesse sentido, caso haja uma 
potencial migração (para a bicicleta) de 45% de usuários de ônibus ou 
de usuários cativos de modos privados (motorizados), poderia se 
observar um grande impacto positivo no transporte e no tráfego urba-
nos, havendo, por exemplo, ônibus e vias públicas com menores 
índices de ocupação, o que promoveria maior qualidade de vida urba-
na. Portanto, políticas públicas, programas e campanhas voltadas 
para o incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte seriam 
fundamentais também para a cidade de Sarzedo.

Usuários habituais de bicicleta

Para que se pudesse conhecer o perfil dos entrevistados que utilizam a 
bicicleta rotineiramente, foram feitas algumas perguntas sobre frequên-
cia, motivo, horário e duração dos deslocamentos feitos com a bicicleta, 
cujas respostas que mais se destacaram estão agrupadas na tabela 3.

Tabela 3 
Perfil “majoritário” dos usuários de bicicleta

Terminal Frequência de uso Motivo Horário Tempo médio gasto

Ibirité 1 ou 2  
vezes semanais

37% Lazer/
esporte

76% Manhã 36% Mais de  
1 hora

38%

Ressaca 5 ou mais  
vezes semanais

58% Lazer/
esporte

69% Tarde 27% mais de  
1 hora

65%

Sarzedo 1 ou 2  
vezes semanais

39% Lazer/
esporte

71% Tarde 51% 16 a 30 
minutos

31%

São 
Benedito

1 ou 2  
vezes semanais

48% Lazer/
esporte

63% Manhã 41% 16 a 30 
minutos

32%
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Os resultados apontam para uma percepção dos entrevistados acerca 
da bicicleta como uma opção exclusivamente de lazer ou de práticas 
esportivas, evidenciados não só pelo motivo da viagem (majoritário 
em todos os municípios em estudo), mas pela frequência de uso de 
uma ou duas vezes na semana (geralmente no sábado ou domingo) e 
também pelo horário do dia no qual ela é mais utilizada.

No entanto, é importante destacar que o uso da bicicleta nos horários 
de pico, bem como a sua utilização por motivo trabalho para os des-
locamentos representaram, respectivamente, 25% e 22% no terminal 
Ibirité; 24% e 24% no terminal Ressaca; 33% e 18% no terminal Sar-
zedo, e 37% e 30% no terminal São Benedito. Nesse contexto, é 
possível observar que há uma parcela significativa de entrevistados 
que utiliza a bicicleta como um meio de transporte urbano cotidiano. 
Assim, esta parcela poderia ser ampliada caso as condições de uso 
da bicicleta nas vias públicas fossem melhoradas por meio da implan-
tação de infraestruturas adequadas.

Por outro lado, diferentemente dos outros terminais, o terminal Ressaca 
apresentou frequência de uso semanal predominante de cinco ou mais 
vezes, seguindo uma lógica completamente diferente da esperada para 
uma população que considera a bicicleta uma ferramenta de lazer e/ou 
esporte. Esse resultado é consonante com o que já fora exposto, com 
relação às peculiaridades socioespaciais da cidade de Contagem, 
podendo ser um indicador de que entre os quatro municípios analisa-
dos, este seria o de maior demanda por melhorias na infraestrutura.

Os entrevistados também foram questionados se, ao realizarem os 
deslocamentos com a bicicleta, o fazem integralmente com este modo 
ou se o fazem de forma integrada. Em todos os terminais, a resposta 
majoritária indicou que os deslocamentos são realizados integralmente 
com a bicicleta, sendo um percentual de 96% no terminal Ibirité, 82% 
no terminal Ressaca, 88% no terminal Sarzedo e 78% no terminal São 
Benedito. Noutros termos, possivelmente em função da falta de estímu-
los à integração intermodal nesses municípios, a maioria dos usuários 
da bicicleta a utilizam sem quaisquer outros modos integrados. Além 
disso, como a maior parte dos entrevistados faz uso da bicicleta para a 
prática de esportes e/ou lazer, é esperado que boa parte dos desloca-
mentos aconteça integralmente com a bicicleta.

Infraestrutura cicloviária e qualidade ambiental

As questões voltadas para a avaliação da infraestrutura cicloviária nas 
regiões dos terminais solicitavam aos entrevistados que classificassem 
cinco atributos a partir de quatro gradações, a saber: não há problema; 
pequeno problema; razoável problema; e grande problema. Os resultados 
com as respostas que mais se destacaram se encontram na tabela 4.
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A partir desses dados, é possível perceber que, de maneira geral, as 
quatro cidades estudadas são carentes de infraestrutura cicloviária 
adequada, uma vez que apresentaram parcelas significativas de classi-
ficação dos seus respectivos espaços viários como “razoável proble-
ma” ou “grande problema” para os atributos apresentados. Além disso, 
observa-se que, com relação ao atributo iluminação, houve divergência 
entre os resultados, com a amostra de entrevistados se mostrando 
dividida (obtendo percentuais próximos de 50%), sem caracterizar, 
portanto, uma maioria significativa. Tal divergência pode ser explicada 
pelo fato de que a maioria dos deslocamentos por bicicleta acontece 
durante o dia, como observado na tabela 3, não sendo possível, então, 
observar falhas no sistema de iluminação pública, o que influencia dire-
tamente no padrão de respostas relativas a este atributo.

O atributo topografia foi analisado separadamente por se tratar de um fator 
relativamente subjetivo para análise das dificuldades de deslocamento, 
uma vez que pode ser exaltado ou ignorado de acordo com percepções 
individuais. Os não usuários, por exemplo, mostraram que a topografia, ou 
melhor, a (expectativa de) fadiga devido ao esforço gasto para locomover-
se em uma região muito acidentada, é um problema em potencial para o 
deslocamento por bicicleta. Porém, os usuários frequentes de bicicleta não 
compartilham da mesma opinião. Isso se deve principalmente à rotina e 
aos hábitos diferenciados de cada grupo, uma vez que um indivíduo que 
já está habituado a praticar exercícios físicos regularmente tende a não 
ficar exausto tão facilmente quanto uma pessoa sedentária. Vale ressaltar 
que, em junho de 2015, o índice de sedentarismo do cidadão brasileiro 
chegou a 45,9% (Brasil, 2015), fator que pode ter alguma relação com a 
percepção dos entrevistados para classificarem este atributo. Além disso, 
como parte do território da RMBH apresenta relevo bastante acidentado, 
em especial no seu vetor sul, sendo tal situação inclusive reforçada pela 
mídia, parte significativa dos não usuários de bicicleta tende a classificar 
quaisquer áreas da região como acidentadas, sobretudo quando o trans-
porte cicloviário é colocado em discussão.

Finalizando a porção do questionário referente à infraestrutura, os 
entrevistados tiveram ainda que apontar quais são as maiores dificulda-
des que enfrentariam se utilizassem a bicicleta para se deslocar até os 
terminais em estudo. De maneira geral, os dois problemas mais citados 
foram falta de respeito dos motoristas e a ausência de ciclovias, com 
os índices (ainda que diferenciados por terminal) de, respectivamente, 
23% e 19% no terminal Ressaca; 18% e 22% no terminal Sarzedo; e 
68% e 60% no terminal São Benedito. No terminal Ibirité, a ausência de 
ciclovias (58%) e a falta de respeito dos motoristas (50%) foram mais 
citados pelos usuários de bicicleta, enquanto a circulação compartilha-
da com o tráfego geral (55%) e a ausência de policiamento e fiscaliza-
ção (53%) foram mais citados pelos não usuários de bicicleta.
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Técnica de preferência declarada

Para que se pudesse avaliar o potencial de integração da bicicleta com 
os terminais Ibirité, Ressaca, Sarzedo e São Benedito, a parte final dos 
questionários se apoiou na técnica de preferência declarada (TPD).

A técnica de preferência declarada foi criada no ano de 1970, com o 
objetivo de investigar as preferências dos pesquisados e se baseia em 
intenções, mais do que no comportamento observado (Goldner e 
Andrade, 2004). A aplicação da técnica de preferência declarada 
apresenta alguns cenários hipotéticos e cada um contempla uma 
combinação de atributos, resultando na indicação do cenário de 
maior potencial de ocorrência (Castro et al., 2013).

Assim, nos questionários foi utilizada a TPD para avaliar qual seria o 
comportamento/grau de aceitabilidade dos entrevistados, em cada 
região estudada, em relação a uma possível integração bicicleta-ôni-
bus. Para tanto, foram considerados três atributos: I) presença de 
ciclovias/ciclofaixas nos trajetos até os terminais; II) presença de bici-
cletários nos terminais; III) possibilidade de levar a bicicleta no trans-
porte público, neste caso, o ônibus (que se afigura como o único 
modo de transporte público coletivo presente/previsto nos terminais 
em análise). Estas variáveis foram transformadas em oito cenários 
distintos, os quais foram apresentados aos entrevistados em dois 
cartões, com quatro cenários em cada um deles. Em cada um dos 
cenários havia a alternância da presença/ausência dos atributos, 
sendo solicitado também que os entrevistados ordenassem os cená-
rios de acordo com suas preferências.

Dentre outros atributos possíveis, selecionaram-se os três que os 
autores julgaram mais factíveis de serem implantados no estudo de 
caso em tela. Convém ressaltar que, neste estudo, optou-se pela 
não utilização de mais atributos, o que, certamente, tornaria a pes-
quisa ainda mais rica. Castro et al. (2013), por exemplo, utilizaram a 
segurança pública como um atributo para viabilizar a integração 
entre a bicicleta e o metrô em Belo Horizonte. Martens (2007), ao 
descrever a experiência holandesa, ressalta a importância da intro-
dução de um sistema de bicicletas de aluguel nas proximidades de 
terminais de transporte, de modo a fomentar a integração com o 
transporte público. Providelo e Sanches (2006), por sua vez, estima-
ram a importância relativa dos atributos velocidade dos veículos, o 
tempo de viagem e as condições do pavimento. Acredita-se, contu-
do, que a inserção de outros atributos (além dos três aqui escolhi-
dos) e, por conseguinte, de mais cenários, tornaria inviável a realiza-
ção da pesquisa direta com os entrevistados, tendo em conta que o 
tempo médio das entrevistas, que neste trabalho foi de cerca de 15 
minutos, tenderia a ser ainda mais elevado. Além disso, observou-se 
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que muitos entrevistados mostraram-se impacientes ao responder 
ao questionário, não somente pela duração da sua realização, mas 
também em razão da necessidade de entendimento do tipo de abor-
dagem/metodologia adotado. Por fim, a importância da agilidade da 
aplicação do questionário também está associada ao fato dos entre-
vistados terem sido abordados em terminais de transporte e/ou em 
vias públicas, o que gera, inevitavelmente, a interrupção momentâ-
nea das suas viagens e/ou atividades.

Isto posto, para a escolha dos atributos investigados neste trabalho, 
julgou-se que a presença de ciclovias/ciclofaixas é, praticamente, 
condição sine qua non para estimular o uso da bicicleta, sobretudo 
em cidades com carência desse tipo de infraestrutura. A propósito, no 
caso belo-horizontino, existem programas governamentais de incenti-
vo à construção de rotas cicláveis, a exemplo do Programa PedalaBH. 
Outrossim, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH 
também é dotado de programas congêneres, porém em âmbito 
metropolitano, o que facilitaria a realização de investimentos necessá-
rios à integração suscitada. Além disso, a existência de bicicletários 
nos terminais também seria passível de investigação, não somente 
por se tratar de uma infraestrutura que requer investimentos relativa-
mente baixos, mas também por ser um atributo já presente em, pelo 
menos, um terminal de transporte em Belo Horizonte. Finalmente, no 
tocante à possibilidade de levar as bicicletas nos ônibus, há legislação 
própria que permite que se transportem bicicletas tanto no trem 
metropolitano (metrô de superfície) quanto no sistema de BRT de Belo 
Horizonte – denominado BRT/Move – em dias e horários específicos.

Para análise dos resultados, utilizou-se um programa computacional 
denominado Logit Multinomial com Probabilidade Condicional – 
LMPC (Souza, 1999). Através deste, os parâmetros são calibrados 
pela máxima verossimilhança, usando o método de ajuste de Newton-
Raphson (Ben-Akiva e Lerman, 1985).

Os dados de saída estão apresentados na tabela 5 e demonstram que 
nos terminais Ressaca e Sarzedo as respostas obtidas para todos os 
atributos foram coerentes e viabilizaram o experimento (teste t > 1,96 
e valor de Rho entre 0,2 e 0,4). Para os terminais Ibirité e São Benedi-
to, por seu turno, as respostas obtidas para os atributos “ciclovia/
ciclofaixa” e “bicicletário” foram coerentes e viabilizaram o experi-
mento (teste t > 1,96 e valor de Rho entre 0,2 e 0,4), porém, os valores 
obtidos em relação a “levar a bicicleta” não atenderam aos requisitos 
mínimos. A provável justificativa para tal fato é que a maioria dos 
entrevistados não compreende adequadamente o conceito, já que 
levar a bicicleta no transporte público é uma situação ainda distante 
da realidade local e até mesmo nacional.
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Tabela 5 
Resultado do LMPC

Terminal Atributo Coeficiente Erro Teste t IC.(t=2,5%)

Ibirité Ciclovia/ciclofaixa 2,3848 0,2441 9,7696 [1,897 ; 2,873]

Bicicletário 1,4747 0,2045 7,2100 [1,066 ; 1,884]

Levar a bicicleta 0,2884 0,1863 1,5486 [-0,084 ; 0,661]

Ressaca Ciclovia/ciclofaixa 1,6664 0,1207 13,8019 [1,425 ; 1,908]

Bicicletário 1,2306 0,1097 11,2226 [1,011 ; 1,450]

Levar a bicicleta 0,3523 0,1037 3,3962 [0,145 ; 0,560]

Sarzedo Ciclovia/ciclofaixa 2,5034 0,2027 12,3505 [2,098 ; 2,909]

Bicicletário 1,9157 0,1834 10,4463 [1,549 ; 2,282]

Levar a bicicleta 0,6683 0,1607 4,1581 [0,347 ; 0.990]

São 
Benedito

Ciclovia/ciclofaixa 1,4561 0,1572 9,2620 [1,142 ; 1,770]

Bicicletário 0,8386 0,1399 5,9925 [0,559 ; 1,118]

Levar a bicicleta 0,0745 0,1365 0,5455 [-0,199 ; 0,347]

A partir desses dados, obtiveram-se as equações resultantes do 
experimento:
Terminal Ibirité

U = 2,3848C + 1,4747B + 0,2884L
Terminal Ressaca

U = 1,6664C + 1,2306B + 0,3523L
Terminal Sarzedo

U = 2,5034C + 1,9157B + 0,6683L
Terminal São Benedito

U = 1,4561C + 0,8386B + 0,0745L

Onde:
U: Utilidade
C: Atributo “Presença de ciclovias/ciclofaixas”
B: Atributo “Presença de bicicletários”
L:  Atributo “Possibilidade de levar a bicicleta no veículo de transporte 

público”

Após a análise dos resultados da TPD, pôde-se observar que, em 
todos os terminais, o atributo mais importante é a presença de ciclo-
vias/ciclofaixas nos trajetos que levam até os terminais, seguido da 
presença de bicicletários e pela possibilidade de levar a bicicleta no 
transporte público (figura 3). Desse modo, pode-se inferir que o cená-
rio ideal, segundo os entrevistados, tem a presença de ciclovias/
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ciclofaixas nos trajetos até os terminais e bicicletários nos terminais. 
O baixo percentual no que se refere a levar a bicicleta no transporte 
público pode se dever, em parte, à dificuldade dos entrevistados em 
compreender o conceito de levar a bicicleta nos ônibus, conforme já 
mencionado anteriormente.

Figura 3 
Importância relativa de cada atributo na resposta dos usuários

A partir dos resultados obtidos pôde-se calcular o percentual de 
adesão ao uso da bicicleta integrada ao sistema de transporte 
público por ônibus nos terminais em estudo. Para isso, utilizou-se 
o modelo Logit Multinomial e, com os dados da TPD, levantou-se 
a probabilidade de adesão dos entrevistados a cada um dos cená-
rios. Os resultados apresentados na tabela 6 evidenciam que a 
população seria adepta à integração desde que fossem ofertados 
todos os elementos sugeridos (ciclovias/ciclofaixas, bicicletários e 
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a possibilidade de levar a bicicleta no ônibus), e também haveria 
grande disposição se fossem ofertados apenas ciclovias/ciclofai-
xas e bicicletários.

Tabela 6 
Cenários analisados e o percentual de adesão ao uso da bicicleta 
integrada ao sistema ônibus nos terminais Ibirité, Ressaca, Sarzedo e 
São Benedito

Cenário Percentual de adesão à integração

Ciclovia Bicicletário Levar a 
bicicleta  

no ônibus

Terminal 
Ibirité

Terminal 
Ressaca

Terminal 
Sarzedo

Terminal  
São 

Benedito

X X X 46% 38% 53% 29%

X X 35% 27% 27% 27%

X X 11% 11% 8% 13%

X 8% 8% 4% 12%

X X 0% 7% 4% 7%

X 0% 5% 2% 6%

X 0% 2% 1% 3%

0% 1% 1% 3%

Todavia, mesmo quando ofertados os três atributos, observou-se 
uma probabilidade de adesão relativamente baixa ao uso da bici-
cleta integrada no terminal São Benedito (29%) e no terminal Res-
saca (38%), comparativamente aos demais terminais. Como já 
evidenciado na tabela 4, a região do terminal São Benedito mos-
trou grandes problemas relacionados à topografia, sob a ótica dos 
entrevistados, sendo também a única região que classificou todos 
os atributos relativos à infraestrutura como “razoável/grande pro-
blema” por, pelo menos, 60% dos respondentes. Todos esses 
resultados, analisados em conjunto, mostram que, para induzir os 
potenciais usuários de bicicleta a fazer a integração proposta, são 
necessários investimentos em outros aspectos além daqueles 
levantados na TPD, os quais sejam também capazes de proporcio-
nar segurança aos ciclistas. Já no terminal Ressaca, a adesão 
menos expressiva pode ser interpretada como uma maior distribui-
ção nas preferências dos cenários, estando a população ainda 
disposta a realizar a integração mesmo que os três atributos não 
fossem ofertados. Tal resultado corrobora as ilações sobre o caso 
do município de Contagem, evidenciando que a sua população 
talvez esteja mais flexível em relação aos potenciais usuários dos 
outros municípios em estudo, pelo fato de estarem mais sensíveis 
à busca por modos alternativos de transporte.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intermodalidade entre bicicletas e outros modos de transporte público 
se apresenta como uma alternativa eficiente e sustentável no que diz 
respeito à mobilidade urbana, ao meio ambiente e à saúde humana. Esta 
intermodalidade já se encontra consolidada em várias cidades do 
mundo, porém, no Brasil, a maioria das cidades ainda necessita de infra-
estrutura viária, segurança pública e conscientização da população.

Este estudo teve como objetivo comparar o potencial da utilização em 
maior escala da bicicleta como meio de transporte integrado aos ter-
minais metropolitanos na RMBH. Para tanto, analisou-se o potencial 
de integração da bicicleta com os terminais Ibirité, Ressaca, Sarzedo 
e São Benedito.

Pode-se concluir, então, que há uma tendência crescente na disposição à 
integração da bicicleta com o transporte público por ônibus nestes termi-
nais, mas as condições de segurança e infraestrutura ainda são insatisfa-
tórias para os deslocamentos com bicicletas nas regiões estudadas.

Nota-se, por outro lado, que parece haver uma possível relação entre o 
tamanho da população de um município e a sua predisposição à reali-
zação da integração entre a bicicleta e o sistema de transporte por 
ônibus, uma vez que nos municípios mais populosos os percentuais de 
aceitabilidade à integração ora proposta foram mais expressivos.

Os resultados aqui expostos e discutidos evidenciam a importância 
do investimento em rotas cicloviárias na região dos terminais, uma 
vez que se trata de elementos de infraestrutura com maior capaci-
dade de resolver os problemas de conforto e segurança relaciona-
dos ao deslocamento por bicicleta. Este estudo reafirma a necessi-
dade da adoção de novas políticas públicas de gestão da 
mobilidade urbana na RMBH, por meio do (re)planejamento e do 
gerenciamento dos sistemas de transporte e tráfego (e respectivas 
infraestruturas), os quais estejam adequados para que os desloca-
mentos dos ciclistas possam ser mais rápidos e seguros. Os resul-
tados obtidos para estes terminais podem, em última análise, ser 
estendidos para outras regiões que receberão terminais metropolita-
nos, em especial aqueles que tenham perfis socioeconômicos e 
espaciais semelhantes aos terminais estudados.
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Sistema de Informações da Mobilidade Urbana

O Sistema de Informações da Mobilidade Urbana desenvolvido pela 
ANTP, em parceria com o BNDES, consiste em banco de dados e 
informações especialmente desenhado para permitir, aos setores 

públicos federal, estaduais e municipais, o adequado 
acompanhamento das várias facetas  

de caráter econômico e social envolvidas na dinâmica do  
transporte e trânsito urbanos dos municípios brasileiros  

com população superior a 60 mil habitantes.

O Sistema de Informações da Mobilidade Urbana foi desenvolvido 
para agregar mais de 150 dados básicos dos 438 municípios, 
com 60.000 ou mais habitantes em 2003, obtidos por meio de 

questionário enviado pela ANTP e preenchidos pelos responsáveis 
do transporte e trânsito municipais e metropolitanos. A abrangência 
das áreas consideradas são as seguintes: ônibus municipais; ônibus 

metropolitanos; metroferroviário; trânsito e mobilidade urbana.

Consulte o Sistema de Informações da Mobilidade Urbana  
no site da ANTP - www.antp.org.br
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Ônibus e meio ambiente

AN P

o poder público do município do Rio de Janeiro realizou diversas 
intervenções na infraestrutura urbana, algumas destas relacionadas 
às vias de acesso e ao serviço de transporte da cidade. uma destas 
intervenções foi a racionalização das linhas de ônibus na zona sul. tal 
racionalização foi dividida em duas fases, com cinco etapas cada, nos 
meses de outubro a dezembro de 2015 e janeiro e fevereiro de 2016. 
um dos objetivos dessa intervenção foi utilizar de modo mais eficien-
te os corredores bRs, trazendo maior fluidez ao trânsito e reduzindo 
o tempo de viagem dos passageiros (smtR, 2016a). Para isso, 25 
novas linhas foram criadas, 26 foram modificadas e 51 foram extintas 
(tabela 1) (smtR, 2016c).

Tabela 1 
Linhas de ônibus criadas, modificadas e extintas no município

Linhas criadas Linhas modificadas Linhas extintas

112 11 119 317

218 201 121 318

508 213 (antiga 413) 123 332

517 409 125 354

Circular 1 410 126 360

Circular 2 422 127 382

Continua
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Tabela 1 (continuação)

Linhas criadas Linhas modificadas Linhas extintas

integrada 1 433 128 401

integrada 2 434 132 405

integrada 6 456 136 420

integrada 8 457 143 421

sP580 464 154 423

sP integrada 8 472 155 425

sP513 473 157 438

sV 455 474 161 501

integrada 9 275 (antiga 475) 162 502

troncal 1 483 170 504

troncal 2 284 (antiga 484) 172 505

troncal 3 485 173 511

troncal 4 486 177 512

troncal 5 497 178 535

troncal 6 498 180 569

troncal 7 503 183 570

troncal 8 509 184 573

troncal 9 513 190 574

troncal 10 548 305 957

- 580 314 -

Fonte: Elaboração própria a partir de SMTR, 2016c.

segundo o PDtu (2003), a taxa de imobilidade no município do Rio 
de Janeiro é de aproximadamente 47% e a diferença entre o tempo 
médio de viagem entre transporte coletivo e transporte individual é de 
cerca de 40 minutos. assim, realizar estas oportunidades de melhoria 
no sistema de transporte público coletivo representa um grande desa-
fio para que o município do Rio de Janeiro se torne sustentável (san-
tos & Ribeiro, 2015).

Com este trabalho, objetiva-se avaliar o desempenho ambiental da 
racionalização das linhas de ônibus do município do Rio de Janeiro, 
por meio da comparação de dois cenários de mobilidade urbana. o 
primeiro cenário considera operação das linhas de ônibus antes da 
racionalização (julho de 2015) e o segundo cenário considera opera-
ção após a racionalização (julho de 2016). os objetivos específicos 
são: (1) identificar os principais atributos e indicadores utilizados para 
avaliação de desempenho ambiental em transporte, por meio de uma 
revisão bibliográfica, (2) identificar os níveis de referência para cada 
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atributo e (3) coletar dados referentes às operações dos ônibus para 
o cálculo dos indicadores e das medidas.

a delimitação espacial da pesquisa compreende a área territorial do 
município do Rio de Janeiro, se limita temporalmente aos anos 2015 
e 2016 e foca na fase de operação dos ônibus. os níveis de referência 
utilizados são as metas voluntárias federais e estaduais de redução de 
gases de efeito estufa e os limites de emissão de poluentes atmosfé-
ricos para veículos pesados estabelecidos pelo governo federal. Por 
se tratar de uma avaliação de desempenho com níveis de referência 
estabelecidos nas esferas federal e estadual, o ponto de vista do estu-
do é governamental.

após esta introdução, este artigo está dividido em quatro seções. na 
seção um apresenta-se o embasamento teórico da pesquisa. na 
seção dois apresentam-se a metodologia adotada no estudo para a 
escolha dos atributos e indicadores, bem como o cálculo destes. na 
seção três, apresentam-se os resultados, suas análises e compara-
ções. Por fim, na seção quatro, têm-se as conclusões, limitações e 
sugestões para trabalhos futuros.

1. AvALIAçãO De DeseMPenhO AMbIentAL

na avaliação de desempenho ambiental em transporte, devem-se 
considerar os aspectos sociais, econômicos e ambientais para avaliar 
o atendimento ao requisito da sustentabilidade do sistema, utilizando 
o critério das metas e limites, visando a redução dos impactos 
ambientais. esta avaliação de desempenho ambiental está relaciona-
da com a eficácia, já que se avalia o quão bem o sistema atinge as 
metas e padrões estabelecidos pelo poder governamental. Quanto 
aos atributos, estes descrevem características do sistema e tendem a 
representar ideias genéricas, de difícil medição. além disso, sua inter-
pretação varia com os diversos pontos de vista.

Já os indicadores descrevem matematicamente ideias específicas do 
sistema, descrevendo o atributo segundo um ponto de vista. Castillo 
e Pitfield (2009) sugerem que os indicadores devem possuir os 
seguintes atributos: mensurabilidade, facilidade de disponibilidade de 
dados, rápida capacidade de atualização dos dados disponíveis e 
facilidade de interpretação. em relação a cenários de transporte, os 
indicadores podem ser utilizados ex ante (para a previsão), ex post 
(para avaliação) ou em tempo real (para monitoramento) (Gudmunds-
son & sorensen, 2012). Castillo & Pitfield (2009) afirmam ainda que os 
indicadores servem para facilitar a comparação entre cenários. Já as 
medidas representam os atributos por meio de relações lógicas e/ou 
matemáticas entre os indicadores.
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os atributos selecionados para este estudo foram: gases de efeito 
estufa (Gee), poluição atmosférica e consumo de energia (a sele-
ção é descrita na subseção 2.1). Quanto às emissões de Gee no 
brasil, a Política nacional de mudanças do Clima (Lei Federal nº 
12.187 de 2009) estabeleceu a meta voluntária de redução de 
emissões em 38,9% em relação ao cenário business as usual em 
2020 (ano-base 2005). Já o estado do Rio de Janeiro, por meio do 
Decreto de metas Públicas de Redução de emissões de Gases de 
efeito estufa e adaptação à mudança do Clima (Decreto nº 43.216 
de 2011), estabeleceu a meta voluntária de redução de emissões 
Gee provenientes de diversos setores, entre eles o setor energéti-
co, no qual está incluso o setor de transportes. a meta de redução 
de 30% foi fixada com ano base em 2010 e horizonte em 2030. 
segundo o inventário de emissões de Gases de efeito estufa do 
estado do Rio de Janeiro (sea, 2010), as emissões no setor de 
transporte, especificamente provenientes do modo rodoviário, 
foram de 12.442 Gg em 2010. Considerando a meta de redução de 
30% do estado, isso significaria uma redução de emissões de 
186,63 Gg por ano.

em relação às emissões de poluentes atmosféricos, a Resolução 
Conama nº 403 de 2008 estabelece os limites de emissão para veícu-
los pesados de ciclo Diesel (tabela 2). Quanto à energia, a internacio-
nal energy agency estimou que a energia consumida pelo transporte 
de passageiros em 2050 deveria ser 4,4 kWh per capita por dia, em 
um cenário que daria 80% de chance de limitar o aumento da tempe-
ratura global de 2ºC (Holden et al, 2013).

Tabela 2 
Limites de emissão em g/kWh da fase P7 do Proconve

Poluentes atmosféricos NOx CO MP HCNM

ensaio esC/eLR 2 1,5 0,02 n.a.

ensaio etC 2 4 0,03 0,55

Fonte: Elaboração própria a partir da Resolução Conama nº 403 de 2008.

2. MetODOLOgIA

nesta seção apresentam-se a metodologia adotada no estudo para 
escolha, bem como o cálculo dos indicadores e das medidas.

2.1. escolha dos indicadores ambientais

segundo Castillo & Pitfield (2009), a escolha de indicadores de 
transporte sustentável apresenta dois desafios. o primeiro é esco-
lher os indicadores mais adequados dentro do conjunto de indicado-



101

avaliação de desempenho ambiental da racionalização das linhas de ônibus do...

res possíveis e o segundo é discernir quão representativos são os 
indicadores escolhidos, já que estes são uma abstração do sistema 
real. o método adotado para justificar a escolha dos indicadores 
ambientais utilizados no estudo foi a revisão bibliográfica sistemáti-
ca (Rbs), elaborada por oliveira et al. (2016), a partir de tranfield, 
Denyer & smart (2003). as etapas do método a serem seguidas são 
ilustradas na figura 1.

a proposta de revisão é buscar os atributos e indicadores mais utili-
zados para análise de cenários de mobilidade urbana sustentável 
por meio de artigos publicados nos últimos cinco anos. Para sinteti-
zar os dados, os indicadores sugeridos em cada artigo foram anali-
sados e alocados em grupos de acordo com os sete atributos iden-
tificados: gases de efeito estufa (Gee), poluição atmosférica, 
consumo de energia, poluição sonora, uso de recursos, uso e ocu-
pação do solo e outros. após a alocação, foram escolhidos os três 
atributos observados com mais frequência na revisão: poluição 
atmosférica, consumo de energia e Gee. a partir disso, foram esta-
belecidos os indicadores utilizados neste estudo para a comparação 
e avaliação dos cenários (tabela 3).

Figura 1 
Procedimento de revisão bibliográfica sistemática adotada neste estudo

Fonte: Oliveira et al. (2015).
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Tabela 3 
Avaliação de desempenho ambiental

Atributos Indicadores Unidade Medidas Unidade

Gases de 
efeito estufa 
(Gee)

emissão de Co2 kg Co2 
eq/mês

emissão total de  
Co2 eq

t Co2 eq

emissão de CH4

emissão de n2o

Poluição 
atmosférica

emissão de Co Kg/mês emissão de Co g/kWh

emissão de noX emissão de noX

emissão de mP Comb emissão de mP Comb

emissão de HCnm emissão de HCnm

Consumo de 
energia

Consumo de 
combustível

l/mês Consumo diário  
per capita de energia

kWh/ 
pass.dia

Fonte: Elaboração própria.

2.2. Cálculos dos indicadores

a coleta de dados foi realizada por meio do acesso ao site transparência 
da mobilidade da Prefeitura do município do Rio de Janeiro, de responsa-
bilidade da secretaria municipal de transportes, em que são disponibiliza-
das ao público informações relativas às operações do serviço de ônibus da 
cidade. os documentos intitulados “Relatório diário de operação - RDo 
das linhas dos consórcios intersul, internorte transcarioca e santa Cruz” 
apresentam, por ordem crescente do número da linha dos consórcios, os 
dados referentes a distância mensal percorrida (km), quantidade de via-
gens pagas, quantidade de gratuidades total e quantidade de passageiros 
transportados (figura 2). Para o levantamento de dados, a secretaria muni-
cipal de transportes monitora a frota de ônibus da cidade por meio de GPs 
instalados nos veículos (smtR, 2016b). além disso, os valores de consu-
mo médio mensal dos ônibus (l/km), principalmente o de maio de 2015, 
foram obtidos pelo site da Fetranspor na seção mobilidade urbana, na 
qual são disponibilizados ao público dados referentes ao setor.

Figura 2 
Imagem parcial da primeira página de uma RDO (jul/16)

Fonte: SMTR, 2016d.
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outros dados necessários para o cálculo dos indicadores e medidas 
foram extraídos do 2º inventário nacional de emissões atmosféricas 
por Veículos automotores Rodoviários 2013 (ano-base 2012). segundo 
o inventário, os fatores foram calculados seguindo a fase P7 do Procon-
ve. Já os fatores de emissão de Co, nox, mP provenientes da combus-
tão do biodiesel (g/bph) foram obtidos em um estudo do ePa (2002) e 
os fatores de caracterização dos Gee foram obtidos em Houghton et al 
(1996). estes dados são apresentados nas tabelas 4 e 5.

Tabela 4 
Fatores de emissão dos gases de efeito estufa e dos poluentes atmosféricos

Fator Combustível Fator de 
emissão

Unidade

Gás de efeito estufa Co2 Diesel 2,603 kg/l

biodiesel 2,431 kg/l

CH4 Diesel 0,060 g/km

n2o Diesel 0,03 g/km

Poluente atmosférico Co Diesel 0,44 g/km

biodiesel 0,96 g/bph-hr

nox Diesel 2,103 g/km

biodiesel 4,87 g/bph-hr

nmHC Diesel 0,033 g/km

mP 
Combustão

Diesel 0,02 g/km

biodiesel 0,11 g/bph-hr

mP Pneu não se aplica 0,59 g/km

mP Pista não se aplica 0,038 g/km

Fonte: Elaboração própria a partir de MMA (2013) e EPA (2002).

Tabela 5 
Outros dados necessários para os cálculos de emissões

Dado Valor Unidade

Densidade energética do diesel mineral 0,848 tep/m³

Densidade energética do biodiesel 0,792 tep/m³

Quilometragem por litro (ônibus urbano - ciclo diesel) 2,3 km/l

Fonte: Elaboração própria a partir de MMA (2013).

Para o cálculo dos indicadores foi necessário primeiramente calcular a 
distância percorrida total na operação dos ônibus em cada mês, soman-
do a distância percorrida de todas as linhas de ônibus. Posteriormente, 
calculou-se o consumo de combustível diesel s10 b7 e os respectivos 
volumes de diesel mineral e biodiesel misturado ao diesel mineral (7%), a 
partir da distância percorrida total e o consumo médio dos ônibus.
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Para o cálculo do indicador de emissão de Gee (Co2, CH4 e n2o) foi 
utilizada a equação (1) seguindo a abordagem bottom-up do iPCC.

GEE = (FE/1000) x Rend x CC x FC (1)
em que:
Gee: emissão do gás de efeito estufa [kg/mês];
Fe: fator de emissão do Gee [g/km];
Rend: rendimento médio dos ônibus [km/l];
CC: consumo de combustível [l] e
FC: fator de caracterização do Gee [kg Co2eq/kg].

Para o cálculo do indicador de emissão de poluentes atmosféricos 
(Co, nox, mP Comb, HCnm) foi utilizada a equação (2) seguindo a 
abordagem bottom-up do iPCC.

Pol.Atm = (FE/1000) x Rend x CC (2)

em que:
Pol.atm: emissão do poluente atmosférico [kg/mês];
Fe: fator de emissão do poluente atmosférico [g/km];
Rend: rendimento médio dos ônibus [km/l] e
CC: consumo de combustível [l].

Para o cálculo do indicador de consumo de combustível foi utilizada 
a equação (3).

CC = Dist x CM (3)

em que
CC: consumo de combustível [l/mês];
Dist: distância total percorrida no mês [km] e
Cm: consumo médio dos ônibus [l/km]

2.3. Cálculos das medidas

Para o cálculo da medida de emissão total de Co2 eq foi utilizada a 
equação (4).

M.GEE = (GEE CO2 + GEE CH4 = GEE N2O)/1000 (4)

em que:
m.Gee: emissão total dos Gee [t Co2 eq];
Gee Co2: emissão de Co2 [kg Co2 eq];
Gee CH4: emissão de CH4 [kg Co2 eq];
Gee n2o: emissão de n2o [kg Co2 eq];



105

avaliação de desempenho ambiental da racionalização das linhas de ônibus do...

Para o cálculo da medida de emissão de poluentes atmosféricos (Co, 
noX, mP Comb, HCnm) foi utilizada a equação (5).
M.Pol.Atm = Pol.Atm/CC (5)
em que:
m.Pol.atm: emissão de poluente atmosférico [g/kWh];
Pol.atm: emissão de poluente atmosférico [g];
CC: consumo de combustível [kWh];

Para o cálculo da medida de consumo diário per capita de energia foi 
utilizada a equação (6). os fatores de conversão entre tep, mJ e kWh 
foram utilizados para este cálculo.
E = CC x DE/Pass x Dia (6)
em que:
e: consumo diário per capita de energia [kWh/pass.dia];
CC: consumo de combustível [l];
De: densidade energética [mJ/l];
Pass: quantidade de passageiros transportados no mês [pass] e
Dia: número médio de dias em um mês [dias].

3. COMPARAçãO e AnáLIse DOs CenáRIOs

a abordagem deste trabalho optou pela comparação e avaliação de dois 
cenários de mobilidade urbana sustentável, ou seja, por meio da compa-
ração das mudanças relativas entre os indicadores e a avaliação das 
medidas em relação às metas. uma queda no valor dos indicadores é um 
fator positivo, porém isso não significa que somente o cenário posterior 
é sustentável e outro não (Holden et al., 2013). significa que o segundo 
cenário está mais próximo do desenvolvimento sustentável e contribui 
mais para o atingimento de metas sustentáveis do que o primeiro.

a racionalização das linhas de ônibus provocou uma redução de 6,5% da 
quilometragem total percorrida pelas linhas. a quilometragem percorrida 
nos meses de julho de 2015 e julho de 2016 é apresentada na tabela 6.

Tabela 6 
Quilometragem total percorrida pelas linhas de ônibus no município

Mês Julho de 2015 Julho de 2016

Quilômetros percorridos [km] 55.884.695 52.260.058

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos RDOs (SMTR, 2016d).

em relação ao indicador de emissão de Gee, o mês de julho de 2016 
apresentou uma queda de 3.879.542 kg Co2 eq/mês nas emissões de 
Co2, de 1.343 kg Co2 eq/mês nas emissões de CH4 e de 17.564 kg 
Co2 eq/mês nas emissões de n2o, em comparação a julho de 2015 



Revista dos transportes Públicos - antP - ano 39 - 2017 - 2º quadrimestre

106

(figura 3). Quanto à medida de emissão de Gee, há uma diminuição 
total de 3.898 t Co2 eq. isso corresponde a uma queda de 6,48% em 
relação a julho de 2015 e representa 0,2% da quantidade de emissões 
que devem ser reduzidas ao ano segundo a meta estadual, conside-
rando apenas o setor de transportes (modo rodoviário).

Figura 3 
Emissões de GEE, em kg CO2 eq/mês

Fonte: Elaboração própria.

em relação às emissões de poluentes atmosféricos, o mês de julho de 
2016 apresentou uma queda de 2.653 kg/mês nas emissões de Co, de 
13.045 kg/mês nas emissões de nox, de 2.483 kg/mês nas emissões 
de mP e de 114 kg/mês nas emissões de HCnm, em comparação a 
julho de 2015 (figura 4). Quanto à medida de emissão de poluentes 
atmosféricos, o resultado é apresentado na tabela 7. a medida mais 
baixa, em relação ao padrão, é das emissões de HCmn, enquanto a 
medida de emissões de mP está acima do padrão (0,03g/kWh).

Figura 4 
Emissões totais de poluentes atmosféricos, em kg/mês

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 7 
Emissões de poluentes atmosféricos referentes a julho de 2016, em g/kWh

Poluente g/kWh

Co 0,1805

noX 0,8877

mP 0,1690

HCnm 0,0077

Fonte: Elaboração própria.

em relação ao indicador de consumo de combustível na operação dos 
ônibus, o mês de julho de 2016 apresentou uma queda 1.497.338 l/
mês, em comparação a julho de 2015, o que representa uma queda 
de 6,94% (figura 5). Quanto à medida de consumo diário per capita de 
energia, foram consumidos 0,075 kWh/pass.dia na operação das 
linhas de ônibus em julho de 2016, o que representa 1,7% do limite 
estabelecido pela internacional energy agency.

Figura 5 
Consumo de combustível, em l/mês

Fonte: Elaboração própria.

4. COnCLusãO

a racionalização das linhas de ônibus provocou uma redução da 
quilometragem percorrida devido à redução dos percursos e, 
consequentemente, uma redução no consumo de combustível. 
Como as emissões dos gases de efeito estufa, as emissões dos 
poluentes atmosféricos e consumo energético estão relacionados 
diretamente a esse consumo, todos os três indicadores apresen-
taram uma redução.

em relação às emissões de gases de efeito estufa, a queda de 0,2% 
das emissões é uma contribuição aparentemente baixa para o alcan-
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ce das metas voluntárias federais. Porém, ao considerar que essa 
queda provém de uma única intervenção no setor de transportes 
(modo rodoviário) e que se limita apenas ao município do Rio de 
Janeiro e não a todo o estado, é possível considerar essa queda rele-
vante e é uma contribuição para as metas voluntárias estaduais.

em relação às emissões de poluentes atmosféricos, ressalva-se que 
não foram realizados testes em laboratório, como estabelecido pelo 
Conama, mas sim uma estimativa. essa estimativa é mais representa-
tiva, pois o resultado engloba todas as ineficiências do sistema, como 
engarrafamentos e marcha lenta, enquanto os ensaios em laboratório 
são realizados sob condições controladas, menos próximas a um 
cenário real. Por conta disso, não é possível estabelecer uma avalia-
ção entre os resultados obtidos por meio dos cálculos e os padrões 
do Proconve. entretanto, o resultado dos indicadores demonstra que 
as emissões diminuíram e que, no caso do mP, é necessário reforçar 
o controle deste poluente e a importância do Programa interno de 
autofiscalização da Correta manutenção da Frota quanto a emissão 
de fumaça preta (ibama Portaria nº 85 de 1996).

em relação ao consumo de energia, o consumo per capita diário de 
energia é significativamente menor (1,7%) do que o estabelecido pela 
internacional energy agency. É um resultado significante, pois o trans-
porte é uma das atividades mais energo-intensivas, principalmente o 
modo rodoviário.

uma limitação do estudo foi a ausência de análises de custos e aná-
lise social, focando apenas na análise ambiental. outra limitação foi a 
ausência da lista da frota de ônibus com e sem ar condicionado, já 
que o rendimento varia com ausência ou presença deste. assim, os 
resultados apresentam-se menos representativos.
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As redes de transportes subterrâneos precisam de sistemas de segu-
rança contra incêndios dimensionados de acordo com normas espe-
cíficas de projeto para instalação apropriada, sendo monitorados e 
testados periodicamente para que, quando solicitados em um evento 
de emergência, possam desempenhar seu papel de forma imediata. 
estão inclusos nesse sistema: alarmes de incêndios, painéis, disposi-
tivos de comunicação (internos e com o Corpo de Bombeiros), sprink-
lers e hidrantes, detectores de fumaça e calor, sensores, dampers, 
extintores de incêndio, detecção de intrusão, sinalização de saída, 
planos de evacuação etc. (Agrawal & Andrejic, 2009).

também faz parte do sistema estabelecer os requisitos mínimos que 
apresentarão um grau razoável de segurança contra incêndios e seus 
riscos associados ao ambiente metroviário, relacionados à evacua-
ção. os projetos das rotas de evacuação em condição de emergência 
deverão ser determinados para evacuação dos ocupantes dos trens e 
das estações para um local seguro. Quanto à ventilação de emergên-
cia, deve-se providenciar um ambiente sustentável ao longo da rota 
de evacuação, por um determinado período indicado em norma.

Além desse sistema integrado, existem também os procedimentos de 
emergência, que são desenvolvidos para abordar especificamente os 
diversos tipos de emergência que podem ser verificados na operação do 
sistema, sendo um dos mais críticos o evento de incêndio em um trem.

Sistemas de ventilação e objetivo do trabalho

Segundo Carvel (2004), sistemas de ventilação em túneis já existem 
há anos, mas apenas recentemente foram considerados como uma 
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medida de segurança contra incêndios. o mesmo autor afirma ainda 
que a ventilação mecânica foi originalmente desenvolvida para minas 
e adaptada para túneis, com o objetivo de inserir ar fresco e dispersar 
os poluentes (como fumaça de trens a vapor), porém não era consi-
derada como um dispositivo de segurança contra incêndios.

Partindo dessa premissa, o presente trabalho tem por objetivo apre-
sentar, de forma simplificada, como se determina o sistema de venti-
lação de configuração automática para a segurança contra incêndios, 
quando acionado para atuar em um determinado evento de incêndio.

Para isso, serão apresentadas as atividades do projeto e modelagem, 
predecessores à configuração do sistema Scada, que determinam os 
requisitos que o sistema deve alcançar uma vez que é acionado, 
sendo estes requisitos especificados através da determinação de 
planos e estratégias de segurança, os quais servirão de base para 
configuração total do sistema a ser operado.

Para minimizar riscos para os usuários em ambientes de estações 
ferroviárias é necessário o atendimento à normatização técnica.

Observações sobre a NFPA 130

A NfPA 130 é uma norma americana para o trânsito em vias fixas e 
sistemas ferroviários de passageiros da Associação Nacional de Pro-
teção a incêndios (National fire Protection Association). É comumen-
te adotada para se estabelecer o que necessita ser providenciado em 
sistemas de segurança a incêndio em ferrovias. Sua aplicação exige 
interpretações extensivas e alguns requisitos, como controle de fuma-
ça em túneis, expressos com objetivos a serem atingidos ao invés de 
uma forma prescrita. A eficácia do sistema automático de ventilação 
necessita, portanto, ser demonstrada por uma combinação de cálcu-
los de tempos de evacuação e alcance dos locais seguros das esta-
ções e túneis, e modelos de simulação computacional em uma dimen-
são para túneis (1D – SeS, subway environment simulation) e três 
dimensões para estações (3D – CfD, computional fluid dynamics).

A NfPA 130 permite soluções alternativas para todos os requisitos 
prescritos, desde que seja fornecido um mesmo nível de segurança 
comparado com uma solução similar a ser demonstrada. Portanto, 
cada sistema de metrô pode definir o grau de segurança a ser atingi-
do, avaliando os custos de cada solução, comparado com outras 
soluções que atendem ao nível de segurança necessário, sendo sele-
cionadas as soluções que mais se adequam às condições locais, 
evitando aquelas de difícil implantação e/ou de custos mais altos.

Além de cobrir os requisitos de evacuação, a norma também inclui 
detecção de incêndios, supressão de incêndios, energia elétrica (tanto 
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primária como emergencial) e o desenvolvimento de estratégias de 
emergência, para garantir que qualquer evento de emergência seja 
eficientemente resolvido por uma equipe de pessoas treinadas, de 
acordo com manuais de instruções precisos.

É importante citar que a NfPA 130 exige que os sistemas de ventila-
ção de emergência possam atingir sua capacidade plena três minutos 
após iniciados os procedimentos de evacuação de emergência, no 
momento em que é acionado o sistema Scada (Supervisory Control 
and Data Acquisition). ele é o responsável pela automação dos siste-
mas de emergência através da utilização de software, para monitorar 
e supervisionar as variáveis e os dispositivos de sistemas de controle 
conectados através de controladores (drivers) específicos.

CONCEITOS DE PROJETO DE VENTILAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Premissas a adotar e determinação do incêndio de projeto

o projeto do sistema de ventilação de emergência está relacionado neces-
sariamente a um incêndio de projeto, que idealiza uma ocorrência real de 
um incêndio, sendo este a interação do incêndio de projeto com o ambien-
te em que ele pode ocorrer, neste caso, em túneis (NCHrP, 2011).

Afirmar precisamente o cenário de incêndio é uma tarefa extremamen-
te complicada, considerando-se a gama de variáveis existentes, entre 
as quais podem-se destacar as apresentadas no quadro 1.

Quadro 1 
Cenário de incêndio

tipo, tamanho e local da fonte de ignição

tipo de combustível

Densidade do combustível

tipo de incêndio

taxa de crescimento do incêndio

Pico da taxa de liberação de calor

Sistema de ventilação de túneis

Condições ambientais exteriores

Sistema de supressão de incêndio

intervenção humana

Fonte: Elaboração própria.

Dessa forma, o projetista deve adotar um determinado número de 
premissas para que o projeto possa fornecer condições de salvar 
vidas e manter a integridade geral da estrutura dos túneis e estações, 
sob a ótica dos possíveis cenários.
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Para alcançar um ambiente sustentável para os usuários, com 
atendimento às normas técnicas, deve-se primeiramente determi-
nar a curva de crescimento do incêndio (figura 1), os tempos de 
evacuação em emergências e o tempo de resposta do sistema 
(conforme a NfPA 130).

Figura 1 
Gráfico de crescimento do incêndio

Fonte: NCHRP (2011).

Avaliação de evacuação em estações e túneis

De acordo com a norma NfPA 130, deve-se realizar a análise de eva-
cuação de todas as estações e túneis planejados em uma rede de 
metrô para que sejam avaliados os tempos de evacuação, de forma a 
garantir a segurança dos passageiros. Nas análises são consideradas 
as áreas públicas da estação.

os cálculos e recomendações para evacuação segura em áreas públi-
cas se baseiam em critérios de projeto dispostos na seção 5 e no 
anexo C da NfPA 130. o trecho retirado da norma, apresentado a 
seguir, demonstra os objetivos a serem alcançados e utilizados como 
premissa nas modelagens para determinação da configuração do 
sistema de ventilação de emergência apropriado para cada estação, 
focando na localização e capacidade dos meios de evacuação (esca-
das, escadas rolantes, corredores etc.):
–  tempo de evacuação da plataforma: é obrigatório ter uma capaci-

dade de evacuação suficiente para evacuar em quatro minutos ou 
menos a carga de ocupantes da plataforma da estação;

–  tempo de evacuação para um local seguro: o projeto da estação 
permitirá evacuar desde o ponto mais remoto na plataforma até um 
lugar seguro em seis minutos ou menos.
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Considerando o caso de túneis, na seção 6 da norma, as principais 
exigências são:
–  em vias subterrâneas ou fechadas, a distância máxima entre saí-

das não deverá exceder 762 m (2.500 pés);
–  É permitido usar passagens transversais no lugar de escadarias 

para saída de emergência para a superfície onde vias em túneis 
forem divididas por paredes preparadas para suportar, no mínimo, 
duas horas de incêndio ou onde as vias sejam em túneis duplos;

–  As seguintes exigências se aplicam quando forem usadas passa-
gens transversais no lugar de escadarias para saída de emergên-
cia: as passagens transversais não deverão ter distância entre si 
de mais de 244 m (800 pés), e as passagens transversais não 
deverão ficar a mais de 244 m (800 pés) da estação ou do embo-
que do túnel.

vale ressaltar que em túneis a norma não determina o tempo de eva-
cuação, uma vez que o importante é o alcance de um local seguro. 
em túneis, a estratégia de evacuação é seguir na direção inversa do 
sentido em que o sistema de ventilação “empurra” a fumaça.

Modelagem SES – 1D

A modelagem SeS foi desenvolvida para permitir que os projetos de 
ventilação considerem uma nova compreensão do comportamento 
da fumaça em túneis, e para prever o desempenho dos ventiladores 
quando sujeitos aos produtos quentes da combustão e as suas for-
ças de empuxo dentro do túnel e dos poços de ventilação. A mode-
lagem permite:
–  descrever a geometria de um túnel, ou de uma rede de túneis, com 

qualquer combinação de movimentos de veículos e dispositivos de 
ventilação;

–  definir a localização, a taxa de crescimento e as dimensões finais 
de um ou mais incêndios dentro do túnel;

–  controlar a temperatura do ar no interior do túnel, a transferência 
de calor para os revestimentos do túnel e o desempenho modifica-
do dos ventiladores.

Carvel (2004) menciona que uma das ferramentas mais utilizadas para 
se projetar sistemas de ventilação em redes de túneis é o modelo 
SeS. esse modelo consiste em uma modelagem 1D utilizando o 
número de froude (Azevedo Netto, 1998) para prever as condições de 
ventilação e evitar o backlayering, fenômeno em que a fumaça e os 
gases tóxicos se movimentam no sentido oposto ao sentido da venti-
lação, conforme ilustra a figura 2. A figura 3 apresenta a ventilação 
sem a ocorrência deste fenômeno.
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Figura 2 
Túnel pouco ventilado, causando o backlayering

Fonte: Kennedy e Parsons (1996).

Figura 3 
Túnel suficientemente ventilado, prevenindo o backlayering

Fonte: Kennedy e Parsons (1996).

A análise completa em uma dimensão (1D) da atuação do sistema em 
todos os túneis de uma rede deve ser feita para se determinar que 
medidas de controle de fumaça serão adotadas durante uma emer-
gência de incêndio. Qaasim (2002) comenta que a modelagem SeS é 
feita para se estabelecer o padrão de fluxo de ar, com o objetivo de 
se determinar as condições de contorno em túneis, utilizadas para os 
cálculos das necessidades de ventilação.

o calor e a fumaça gerados a partir de um incêndio começam rapida-
mente a encher o túnel com fumaça de alta propagação. A modelagem 
SeS deve ser realizada para se determinar a velocidade crítica, que é a 
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velocidade mínima da massa de ar necessária para evitar, no local do 
incêndio, o backlayering acima do local de ocorrência do incêndio (con-
forme figura 2), no sentido oposto à direção do fluxo de ar ventilado. Se 
a velocidade do ar fornecido for inferior à velocidade crítica definida 
para o local do fogo, ocorre o backlayering, podendo resultar em infil-
tração de fumaça nas rotas de evacuação dos passageiros, trazendo 
riscos à vida dos mesmos. Quando alcançada a velocidade crítica, o 
calor e a fumaça são direcionados para a seção de saída do túnel no 
sentido oposto aos deslocamentos de evacuação. o fluxo de ar neces-
sário para produzir a velocidade crítica é chamado de fluxo crítico, 
sendo derivado da multiplicação da velocidade crítica pela área anular 
entre o trem e o túnel (seção transversal do túnel).

esta velocidade deve ser controlada, pois alguns critérios devem ser 
observados, tais como:
–  velocidades do ar superiores a 11 m/s podem dificultar a caminha-

da dos passageiros em evacuação;
–  se a velocidade do ar for inferior à velocidade crítica definida, ocor-

rerá o backlayering, e a fumaça e gases aquecidos se moverão na 
direção contrária e colocarão em perigo a segurança dos passa-
geiros que estiverem em situação de evacuação.

essa modelagem é realizada em 1D pois o importante é entender o 
comportamento da fumaça no sentido longitudinal do túnel. Porém, 
Kennedy e Parsons (1996) confirmam que a metodologia de modela-
gem deve ser aprimorada quando o túnel em avaliação tem dimen-
sões consideráveis de altura ou largura. Para esses casos, é mais 
apropriada uma avaliação em três dimensões (CfD) para verificação 
do comportamento da fumaça.

Modelagem CFD – 3D

A dinâmica dos fluidos computacional (CfD) foi desenvolvida para 
simulação e análise de fenômenos envolvendo escoamento de fluidos 
e transferência de calor (versteeg & malalasekera, 1995). essa técnica 
de modelagem pode ser aplicada em diversos casos, muitos deles 
voltados para área de transportes, como por exemplo: aerodinâmica 
de veículos, hidrodinâmica de navios e, no caso deste trabalho, simu-
lação de um evento de incêndio em uma estação metroviária.

A partir da modelagem CfD é possível simular a dispersão de fumaça, 
padrões de temperatura e visibilidade em um evento de incêndio (Qaa-
sim, 2002), verificando o comportamento e auxiliando a determinação 
das estratégias de ventilação para manter o ambiente sustentável para 
evacuação de passageiros. Para tanto, é construído um modelo tridi-
mensional da estação metroviária, como apresentado na figura 4.
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Figura 4 
Modelo 3D para simulação de um evento de incêndio usando CFD

Fonte: Hu et al. (2013).

A dispersão de fumaça pode ser analisada considerando-se diferen-
tes formas de visualização da estação metroviária, conforme apresen-
tado nas figuras 5 e 6.

Figura 5 
Planta da dispersão de fumaça em uma modelagem CFD

Fonte: Weng et al. (2014).
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Figura 6 
Vista transversal da dispersão de fumaça em uma modelagem CFD

Fonte: Kang (2006).

Quanto aos padrões de temperatura e visibilidade, a modelagem CfD 
fornece uma gama de resultados, de acordo com as situações esco-
lhidas como, por exemplo, com ou sem o sistema de exaustação 
acionado. os resultados são apresentados como ilustrações com 
diferentes padrões de cores, que representam a distribuição de calor 
e temperatura (figuras 7 e 8) e os níveis de visibilidade (figuras 9 e 10).
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Figura 7 
Distribuição de calor e temperatura na planta da área da plataforma

Fonte: Hu et al. (2013).

Figura 8 
Distribuição de calor e temperatura em um corte transversal na área da 
plataforma

Fonte: Hu et al. (2013).
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Figura 9 
Níveis de visibilidade na planta da área da plataforma

Fonte: Hu et al. (2013).

Figura 10 
Níveis de visibilidade em um corte transversal na área da plataforma

Fonte: Hu et al. (2013).
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esta modelagem do evento de incêndio é muito útil para verificação das 
estratégias de ventilação em estações e em túneis, principalmente consi-
derando grandes dimensões de altura ou largura. este critério de avaliação 
de desempenho é obrigatório para que projetos sejam compatíveis com a 
NfPA 130. os resultados do acúmulo de fumaça são apresentados em 
momentos específicos a partir do início dos procedimentos de evacuação, 
verificando a garantia de ambiente sustentável nas rotas de fuga.

De forma mais objetiva, a principal característica da modelagem CfD 
é demonstrar se a estratégia de ventilação dentro das estações pode 
atingir os objetivos já apresentados anteriormente, para uma evacua-
ção compatível com a norma NfPA130, ou seja, deve haver capacida-
de de saída suficiente para evacuar os ocupantes da plataforma da 
estação em quatro minutos, e a estação deve ser projetada de modo 
a permitir a evacuação do ponto mais remoto da plataforma a um 
local seguro em seis minutos ou menos.

Se esses dois critérios forem cumpridos, a modelagem CfD será utilizada 
para demonstrar que existem rotas de fuga sustentáveis e que locais segu-
ros (livres de fumaça) podem ser encontrados dentro da estação. Caso 
contrário, se os critérios não puderem ser cumpridos, uma modificação do 
tempo poderá ser permitida com base em uma análise de engenharia uti-
lizando as técnicas de CfD, a partir da modelagem da geometria da esta-
ção e da simulação do sistema de ventilação de emergência.

SISTEMA SCADA APLICADO à VENTILAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Além da especificação de todas as estratégias alinhadas com os obje-
tivos a serem atingidos, relativos à segurança dos passageiros em um 
procedimento de evacuação em caso de emergência, devem ser anali-
sadas as rotas de fuga dos túneis e estações, e as capacidades de 
evacuação dos dispositivos instalados (largura de escadas, escadas 
rolantes, portas, passarelas dentro dos túneis e qualquer dispositivo 
que influencie nos tempos de evacuação de passageiros até o alcance 
do local seguro). Devem-se considerar as condições de contorno dos 
túneis, velocidades críticas a serem atingidas pelo sistema de ventila-
ção, determinados pela modelagem SeS, e os volumes necessários de 
extração de fumaça para a garantia das rotas sustentáveis de evacua-
ção nas estações, determinados pela modelagem CfD. feito isso, 
pode-se então partir para a configuração do sistema automatizado de 
ventilação de emergência de uma rede de túneis e estações.

Deve-se considerar, também, que o sistema é integrado e totalmente 
reversível, isto é, todos os ventiladores devem ser capazes de operar 
em ambas as direções de ventilação (insuflação e exaustão), confor-
me preconizado na NfPA 130. isso pode ser facilmente verificado 
quando se precisa direcionar a fumaça em qualquer um dos sentidos 
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de um túnel, onde será acionado o sentido que facilite a evacuação 
dos passageiros, direcionando a fumaça para o sentido contrário da 
evacuação, conforme demonstrado no esquemático da figura 11.

Figura 11 
Esquemático do funcionamento da rede de ventilação em emergência

Fonte: http://www.geocontrol.es.

Devido às várias localizações possíveis de um incêndio numa rede de 
túneis, existem diversas estratégias de ventilação dependentes de 
fatores tais como o sentido de evacuação, o nível de elevação do 
túnel, tamanho e localização do incêndio. os sistemas de túneis 
modernos muitas vezes empregam sistemas de monitoramento muito 
precisos, permitindo que os responsáveis determinem a melhor res-
posta com rapidez e eficiência.

o funcionamento do sistema de ventilação do túnel será ditado por tabe-
las de modo de operação e executado a partir do centro de controle de 
operações. A elaboração detalhada dessas tabelas, para os cenários de 
operações de emergência, é feita a partir de interações entre os sistemas 
de ventilação das estações, até que os parâmetros mínimos sejam atin-
gidos para cada seção de túnel do sistema. Uma tabela de modo de 
operação determina, para cada caso de incêndio, o que o sistema Scada 
vai executar. essa série de tarefas a ser executada inclui: a determinação 
dos ventiladores que operarão em exaustão, os ventiladores que opera-
rão em insuflação e os que não é necessário operar. o sistema também 
determina que reguladores (dampers) irão estar abertos ou fechados, 
garantindo o fluxo de ar direcionado para cada tipo de emergência.

o projeto de dutos do sistema de ventilação e o projeto de poços de ven-
tilação devem ser considerados para determinação das taxas de fluxo 
necessárias, sendo também necessário especificar os locais dos dampers 
de via (reguladores em que a ventilação será direcionada nos túneis). No 



revista dos transportes Públicos - ANtP - Ano 39 - 2017 - 2º quadrimestre

124

local onde o modo de operação designado foi classificado como inade-
quado para atingir o volume de fluxo para a velocidade crítica, ventiladores 
adicionais serão ligados para tentar atingir a velocidade necessária.

o sistema Scada também pode controlar o fechamento de portas, para 
garantia de locais seguros em estações ou túneis, bem como o aciona-
mento de ventiladores de pressurização de câmara, acionamento de 
alarmes, mudança de direção das escadas rolantes de estações (para 
auxílio nas rotas de evacuação) e qualquer dispositivo que seja deter-
minado no projeto de segurança contra incêndios e emergência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

o foco desse artigo foi demonstrar como é determinado e projetado 
todo o sistema de segurança contra incêndios em estações metrovi-
árias, considerando-se todas as variáveis de entrada para se configu-
rar o sistema automatizado de ventilação de emergência, o qual deve 
entrar em operação na ocorrência de um evento.

Para isso foi apresentada a norma NfPA 130, que define detalhes e 
critérios para as atividades de evacuação de estações e túneis, pos-
sibilitando a modelagem para determinação das vazões de ventilação 
necessárias para garantir um ambiente de evacuação sustentável e, 
consequentemente, a partir desses dados, configurar como respon-
derá o sistema quando acionado.

esse sistema de ventilação será controlado por um sistema Scada, 
regulado para funcionamento em modo de emergência em até três 
minutos após o acionamento, realizando as tarefas predeterminadas 
em projeto, tais como: inversão de ventiladores e escadas, fechamen-
to ou liberação de portas etc. o funcionamento desse sistema será 
baseado nas tabelas de modo de operação, que irão determinar quais 
tarefas serão executadas quando um determinado incidente ocorrer.

essa engenharia de sistemas é um processo iterativo e colaborativo que, 
conforme demonstrado, pode resultar em um sistema eficiente e seguro.
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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - Santarém
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Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de 

São Paulo
Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Metrop. de Passag.

de Curitiba e Reg. Metrop.
Sindicato dos Permissionários Autônomos do Transporte Suplementar 

de Passageiros de Belo Horizonte e Região Metropolitana
Sindicato Interestadual Indústrias de Materiais e Equipamentos 
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Sinergia Estudos e Projetos Ltda.
Socicam Administração, Projetos e Representação - SP
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Tacom - Engenharia Projetos Ltda.
Termini Ltda.
TTC - Engenharia de Tráfego e de Transportes S/c Ltda.
Urbanização de Curitiba S/A
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Recife/PE 
27 a 29/11/2017

Frente Nacional 
de Prefeitos

www.fnp.org.br
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Nacional de Secretários e 
Dirigentes de Mobilidade 
Urbana

Recife/PE 
28 e 29/11/2017

ANTP -  
Fórum Nacional

contato@antp.org.br

Solenidade de Premiação - 
Prêmio ANTP ABRATI

Brasília/DF 
05/12/2017

ANTP / ABRATI contato@antp.org.br

67ª Reunião do Fórum 
Mineiro de Secretários

Belo Horizonte/MG 
07/12/2017 

ANTP -  
Fórum Mineiro

contato@antp.org.br
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