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TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

AN P

Os estudos e a experiência já comprovaram que os serviços de 
transporte público são importantes para o desenvolvimento das 
cidades e, devido à grande demanda dos cidadãos (alta prioridade) 
e ao seu caráter de serviço público básico, o poder público tem o 
dever de fornecê-los para a população (Ruiz-Montañez, 2017). 
Porém, o crescimento observado do transporte individual nas últi-
mas décadas, além dos problemas de congestionamento, questões 
ambientais e os referentes a acidentes de trânsito, apresentam outra 
adversidade, que é o comprometimento que podem causar na equi-
dade do uso do espaço público de circulação, vias e logradouros. A 
Lei de Mobilidade Urbana no Brasil (Lei nº 12.587/2012), por exem-
plo, visa contribuir para o acesso universal à cidade e para o desen-
volvimento urbano, ressaltando a sua importância no planejamento 
e na gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana 
proposto (Brasil, 2012).

Outro grande desafio é o seu financiamento, visto que é uma ati-
vidade bastante dispendiosa, e a cobrança da tarifa muitas vezes 
não é capaz de custear a operação por inteiro, principalmente no 
tocante a oferecer um serviço de qualidade para os usuários. 
Contudo, os custos para operar as redes de transporte são eleva-
dos, e as autoridades estão interessadas em entender os aumen-
tos contínuos. Provavelmente estamos diante de um novo fenô-
meno social, e a sustentabilidade financeira do transporte urbano 
deve estar no mesmo nível do planejamento urbano (Ruiz-Mon-
tañez, 2017).
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De acordo com S. Fei (2016), além da criação de um ambiente 
orientado para o trânsito que promova o uso e o desenvolvimento 
do transporte público, é importante a implementação de uma 
política econômica que incorpore subsídios aos transportes. Eles 
são utilizados em muitas cidades ao redor do mundo e um dos 
amplos argumentos para sua implementação é a redistribuição de 
renda para certos grupos menos favorecidos (Ubbels e Nijkamp, 
2002), pois, em determinados casos, apenas alguns grupos 
sociais o recebem pelo fato de muitas vezes não ser possível ofe-
recer os benefícios para a população como um todo devido à 
limitação de recursos. No entanto, uma lacuna na literatura, iden-
tificada por Cadena et al. (2016), é a avaliação limitada da equi-
dade dessas políticas e da escassa avaliação quantitativa de sua 
incidência distributiva.

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo identificar como as 
temáticas de equidade, financiamento e subsídios do transporte 
público estão sendo trabalhadas/estudadas nos últimos anos (a partir 
do ano de 2010), através da técnica de análise bibliométrica. O res-
tante do artigo está dividido/organizado da seguinte forma: a seção 2 
apresenta a metodologia aplicada para a realização do estudo; na 
seção 3 é realizada a análise bibliométrica (aplicação da metodologia); 
a seção 4 traz uma breve análise sistêmica; a seção 5 mostra as pes-
quisas no Brasil na área e, por fim, a seção 6 versa sobre as conclu-
sões deste trabalho.

METODOLOGIA

A bibliometria é utilizada para estudar ou medir a pesquisa e se dá 
através da análise de publicações científicas armazenadas ou indexa-
das em grandes bases de dados bibliográficos (Gutiérrez-Salcedo, M. 
et al., 2018). Ainda de acordo com os autores, a bibliometria contribui 
para o avanço da ciência uma vez que permite a avaliação do progres-
so de determinada área de estudo, identifica os principais atores 
científicos, identifica as fontes mais confiáveis de publicação científica 
e assim por diante.

Dentro de alguns trabalhos identificados na área de transportes 
que aplicaram esta técnica, tem-se Najmi, A. et al. (2017), que bus-
caram entender a rápida evolução do campo de transportes, quan-
titativa e qualitativamente; Tian, X. et al. (2018), que identificaram 
tendências e características da pesquisa de emissões de carbono 
no setor de transportes no período entre 1997-2016; Bergiante, N. 
C. R. et al. (2015), que mapearam a produção acadêmica nas áreas 
de modelos de negócios e transporte aéreo no período de 1990 a 
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2012; Carvalho et al. (2017), que analisaram as publicações entre 
os anos de 2008 e 2017 sobre transporte público em áreas urba-
nas, com foco em sistemas de transportes públicos; e Santos e 
Silva (2017), que analisaram as publicações relacionadas ao trans-
porte público e sustentabilidade.

Porém, de acordo com Najmi, A. et al. (2017), os estudos bibliomé-
tricos empregados no campo da engenharia de transportes ainda 
recebem pouca atenção, apresentando então uma lacuna de estudo 
na área. Nesse contexto, esta foi a metodologia escolhida para a 
realização deste trabalho, complementada com a realização de uma 
síntese dos artigos dos principais autores, conforme explanado nos 
próximos tópicos.

Coleta e seleção de dados

As bases de dados utilizadas para a coleta/busca de dados foram 
Science Direct, Scopus e Web of Science. As combinações de pala-
vras-chave utilizadas foram: “Subsidies” AND “Public Transport”, 
“Equity” AND “Public Transport”, e “Finance” AND “Public Transport”. 
O recorte temporal foi de artigos publicados a partir do ano de 2010 
até a data da realização deste trabalho (maio de 2018).

Como o foco deste trabalho é analisar os subsídios do transporte 
público coletivo urbano e as suas formas de financiamento, além de 
entender o seu papel na promoção de equidade social, alguns artigos 
com determinadas palavras identificadas previamente (airport, airline, 
port, low-carbon, ship, maritime e eletric) e os arquivos sem título 
foram excluídos. Devido a essas bases apresentarem muitos periódi-
cos em comum, através do software Mendeley, todos os títulos dupli-
cados foram eliminados.

Após esta primeira etapa, foi identificado um total de 1.122 artigos, 
distribuídos da seguinte maneira: 196 artigos no grupo 1 (“Subsi-
dies” AND “Public Transport”), 572 artigos no grupo 2 (“Equity” 
AND “Public Transport”) e 354 artigos no grupo 3 (“Finance” AND 
“Public Transport”). Em seguida, foram selecionados os artigos 
científicos publicados em periódicos de conceitos A1 e A2 de acor-
do com a avaliação Qualis Capes do quadriênio 2013-2016. Feito 
isso, a distribuição dos artigos passou a ser: 76 artigos no grupo 1, 
413 artigos no grupo 2, e 115 artigos no grupo 3. A figura 1 mostra 
o fluxograma do processo de coleta e seleção de dados aplicados 
neste artigo.
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Figura 1 
Fluxograma do processo de coleta e seleção de dados

ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA

Para a análise bibliométrica foram utilizados o software Mendeley e o 
pacote Excel 2010. A mesma foi dividida em subtópicos, que serão 
descritos a seguir.

Publicações por ano

Nesta análise, percebeu-se que, a partir do ano de 2010, houve uma 
tendência de crescimento no número de publicações até o ano de 
2016. Em termos numéricos, destacam-se os anos de 2016 e 2017, 
com 124 e 89 títulos respectivamente. O resultado pode ser visualiza-
do na figura 2.
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Figura 2 
Publicações por ano

Produtividade dos periódicos

Dentre os periódicos selecionados com base nos critérios, apenas 22 
deles foram identificados na pesquisa. Cinco deles tiveram participa-
ção expressiva, conforme pode ser visto na tabela 1. Eles apresentam 
considerável fator de impacto – métrica que calcula o número de cita-
ções por ano dividido pelo total de artigos publicados no mesmo 
período, dentre os que compõem a coleção de Web of Science –, com 
exceção apenas do periódico Research in Transportation Economics, 
que é de apenas 0,781.

Tabela 1 
Fator de impacto dos periódicos mais expressivos na pesquisa

Periódico Produtividade 
(nº de artigos)

Fator de 
impacto

Cities 60 2.449

Journal of Transport Geography 134 2.675

Research in Transportation Economics 103 0.781

Transport Policy 131 2.269

Transportation Research Part A: Policy and Practice 107 2.609

Outros 69 --

Fonte: Elsevier, 2018.

Produtividade dos autores

Através do software Mendeley, foram identificados 1.217 autores, seja 
com trabalho individual ou em grupo. A representação percentual dos 
autores por número de contribuição está apresentada na tabela 2.
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Tabela 2 
Produtividade dos autores

Nº de 
contribuições por autor

Nº de 
autores

% de 
autores

16 1 0,08%
11 1 0,08%
8 1 0,08%
7 2 0,16%
6 2 0,16%
5 3 0,16%
4 12 0,99%
3 37 3,04%
2 99 8,13%
1 1.060 87,10%
Total 1.217 100%

O quadro 1 mostra os autores que possuem cinco ou mais publicações 
e suas respectivas universidade e país de origem. Destaca-se a represen-
tatividade da University of Sidney, na Austrália, nesta área de estudo.

Quadro 1 
Produtividade dos autores, universidade e país

Autor Nº de artigos Universidade País
Boisjoly, Genevieve 5 McGill University Canadá
John, Stanley 5 University of Sidney Austrália
Lucas, Karen 6 University of Leeds Inglaterra
Currie, Graham 6 Monash University Austrália
Börjesson, Maria 7 Royal Institute of 

Technology (KTH)
Suécia

El-Geneidy, Ahmed 7 McGill University Canadá
Eliasson, Jonas 8 Royal Institute of 

Technology (KTH)
Suécia

Hensher, David 11 University of Sidney Austrália
Mulley, Corinne 16 University of Sidney Austrália

ARTIGOS SELECIONADOS DOS PRINCIPAIS AUTORES

Com o intuito de inserir um viés qualitativo neste trabalho, fez-se a seleção 
dos artigos dos autores com maior produtividade. Como alguns deles 
apresentaram publicações em comum, o número total de artigos foi de 63. 
Fez-se uma leitura dos títulos para ver se realmente eles tinham relação 
com os temas relacionados aos objetivos que motivaram essa pesquisa. O 
primeiro recorte foi de 42 artigos. Porém, após a leitura dos resumos, foram 
selecionados 29 deles, que foram os que apresentaram maior afinidade 
com esse propósito. O quadro 2 traz uma síntese desses artigos.
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Quadro 2 
Síntese dos artigos selecionados 

Autor(es) Procedimento  
Ferramentas

Software 
utilizado

Nº de 
citações

Mulley, C.; Walters, J. (2014) Teórico -- 3

Mulley, C. et al. (2016) Modelagem espacial Geographically  
Weighted Regression 7

Mulley, C.; Tsai, C-H. P. (2016) Modelo multinível -- 4

Mulley, C.; Weisbrod, G. (2016) Teórico -- 0

Olaru, D; Mulley, C.; Smith, B.;  
Ma, L. (2017)

Análise espacial e  
modelos de regressão

Geographically  
Weighted Regression 0

Gordon, C.; Mulley, C.; Nick, S.; 
Daniels, R. (2013)

Teórico -- 4

Tirachini, A.; Hensher, D. A.;  
Rose, J. M. (2014)

Modelos matemáticos -- 36

Hensher, D.; Li, Z. (2013) Teórico -- 23

Li, Z.; Hensher, D. (2012) Teórico -- 30

Eliasson, J.;  
Jonsson, L. (2011)

Construção de modelos para 
análise estatística -- 42

Eliasson, J. et al. (2013) Comparação de dados oficiais de 
trânsito -- 18

Eliasson, J. (2014) Teórico (Uso de dados oficiais) -- 18

Eliasson, J. (2016) Modelos logit ordenado e binário -- 2

El-Geneidy, A. et al. (2016) Uso de pesquisa OD e ANOVA -- 14

Verbich, D.;  
El-Geneidy, A. (2017)

Modelo de regressão binomial 
negativa -- 0

Legrain, A.; Buliung, R.;  
El-Geneidy, A. (2016)

Regressão linear e modelo 
gravitacional -- 3

Borjesson, M. et al. (2012) Teórico -- 97

Borjesson, M. et al. (2015) Entrevistas e análise fatorial Biogeme e SPSS 9

Borjesson, M.; Eliasson, J.;  
Hamilton, C. (2016)

Entrevistas e modelos logit SPSS 5

Borjesson, M.;  
Kristoffersson, I. (2018)

Teórico (dados de  
pesquisas anteriores) -- 1

Kristoffersson, I.; Engelson, I.; 
Borjesson, M. (2017)

Modelagem matemática -- 1

Delbosc, A.; Currie, G. (2011) Pesquisa domiciliar e análise fatorial -- 49

Lucas, K. (2012) Teórico -- 209

Lucas, K. (2016) Grupos focais e pesquisa qualitativa -- 11

Jones, P.; Lucas, K. (2012) Teórico -- 55

Lucas, K. (2011) Teórico - baseado em pesquisas -- 57

Stanley, J.; Levinson, D. (2016) Workshop -- 0

Stanley, J.; Smith, A. (2013) Teórico/Workshop -- 2

Stanley, J.; Mulley, C. (2010) Workshop -- 3
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Meio de  
transporte

Palavra-chave 
relacionada

Outros 
assuntos

Impactos do 
investimento 

em transporte 
público

Relaciona 
transporte e 

equidade

Avalia  
fontes de 

financiamento

Estuda os 
impactos  

das tarifas

Terrestres Equity - - - X -

BRT e trem Equity X - X -

BRT Equity X - X -

Terrestres Finance X - - -

Terrestres Finance X

Metrô Finance X

Terrestres Subsidies X

Carro Finance X

Carro Finance X

Carro Finance X

Carro Finance X

Carro Finance X

Carro Finance X X

Terrestres Finance X X

Metrô e  
Ônibus Finance X

Finance X

Carro X

Terrestres Finance X X

Carro Finance X

Carro Finance X

Carro Finance X X

Terrestres Finance X X

Terrestres Finances X

Terrestres Subsidies X

Terrestres Finance X

Terrestres Finance X X

--- Finance X

--- Finance X X

--- Finance X
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Houve uma grande diversidade nas palavras-chave dos artigos sele-
cionados, apresentando um total de 111. As maiores frequências 
foram: congestion charge (12), acceptability (7), equity (5), PPP (4) e 
transport policy (4). Elas apresentam relação com as palavras-chave 
iniciais da pesquisa. Porém, não englobam a temática de financia-
mento, mesmo tendo a maioria dos trabalhos sido fruto da pesquisa 
das palavras-chave “Finance” AND “Public Transport”.

As publicações sobre o tema “congestion charge” discutiram principal-
mente a questão da aceitabilidade do público (Borjesson, M. et al. (2012) 
e Eliasson, J.; Jonsson, L. (2011)) e os impactos previstos e os alcança-
dos após a implementação do projeto (Borjesson, M. et al. (2012), Bor-
jesson, M.; Eliasson, J.; Hamilton, C. (2016), Eliasson, J. et al. (2013)).

Sobre o tema “equity” destacam-se as discussões a respeito da equidade 
e transportes (El-Geneidy, A. et al. (2016), Lucas, K. (2011), e a respeito dos 
impactos e consequências sociais nas decisões de transporte (Delbosc, 
A.; Currie, G. (2011), Jones, P.; Lucas, K. (2012), Mulley, C.; Weisbrod, G. 
(2016) e Stanley, J.; Mulley, C. (2010)) e da acessibilidade da população de 
baixa renda aos sistemas de transporte em relação ao seu custo (Delbosc, 
A.; Currie, G. (2011) e Legrain, A.; Buliung, R.; El-Geneidy, A (2016)).

Sobre financiamento e custos de transportes, foram identificados os 
trabalhos de Stanley, J.; Mulley, C. (2010), Stanley, J.; Levinson, D. 
(2016) – avaliações de custo-benefício dos transportes –, Mulley, C.; 
Walters, J. (2014) – financiamento inovador de transportes –, e de 
Stanley, J.; Levinson, D. (2016) – que estudaram a lacuna benefício/
financiamento de serviços de transportes.

PESQUISAS NO BRASIL
Esta análise bibliométrica resultou em um elevado número de publica-
ções, porém a produção brasileira não se destacou após a aplicação 
dos critérios pré-estabelecidos para seleção de trabalhos de desta-
que. Identificada esta lacuna, fez-se uma pesquisa nos trabalhos de 
pós-graduação nacional e de órgãos do governo para analisar a ver-
tente local dos estudos sobre as temáticas estudadas.

Uma importante alternativa de financiamento implantada no Brasil a nível 
nacional é o vale transporte, que foi implantado de forma obrigatória no ano 
de 1987 através da Lei nº 7.619. Esse é um subsídio custeado pelo empre-
gador que garante parte do deslocamento casa-trabalho-casa ao emprega-
do de forma antecipada. O beneficiário tem uma parcela equivalente a 6% 
de seu salário básico ou vencimento descontado para o seu custeio (Dias, 
2010). Porém, o trabalhador informal não recebe esse tipo de subsídio e 
essa realidade brasileira não pode ser desconsiderada pelas autoridades 
públicas. Assim, é de suma importância o aprofundamento em estudos e 
desenvolvimento de políticas públicas com o objetivo de os subsídios de 
transporte público abrangerem uma maior parcela da população.
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No entanto, os estudos nesta área não estão muito avançados no 
Brasil, havendo muitos enfoques que ainda podem ser explorados por 
pesquisadores e profissionais da área. Por ocasião deste artigo, foram 
selecionados seis trabalhos; embora o mais antigo deles seja do ano 
de 2008, não houve muitas discussões envolvendo este tema ao 
longo dos anos. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
através do trabalho de Carvalho et al. (2013), iniciou um importante 
debate sobre a necessidade da redução das tarifas do transporte 
público paralelamente a ser imprescindível encontrar uma forma de 
financiamento desse subsídio. Os resumos destes trabalhos estão 
explanados no quadro 3.

Os artigos abaixo elencados trabalham os temas de financiamento e 
tarifa do transporte público de diferentes maneiras, mas todos mos-
tram o financiamento do transporte público e/ou a redução da tarifa 
como imprescindíveis, necessitando estudos voltados para essas 
temáticas. O campo de pesquisa ainda apresenta lacunas, tais como 
a análise de como deve ser feita a implementação de fontes de recei-
tas extra-tarifárias na realidade de nossos municípios e qual a melhor 
política de subsídios a ser adotada, de forma a alocar os recursos 
extras que possam ser arrecadados.

Quadro 3 
Síntese dos trabalhos brasileiros identificados

Autor/a(es/as) Objetivo Conclusão

LO FIEGO, S. V. 
(2008)

Apresentar uma proposta para 
análise do comparador público 
de projetos de Parcerias 
Público-Privadas (PPP) no 
âmbito do Programa de PPP 
do Estado do Rio de Janeiro, 
direcionado ao setor de 
transporte público.

Na análise de projetos políticos 
em transportes urbanos, apenas 
a avaliação financeira é 
insuficiente, pois deixa de 
identificar a totalidade dos fluxos 
gerados pelo projeto.

DIAS, J. M. P. 
(2010)

Analisar diferentes formas de 
financiamento operacional de 
sistemas de transporte público 
para propor uma alternativa ao 
aplicado hoje no município do 
Rio de Janeiro.

A implantação de um benefício 
do tipo de “versement transport” 
da França viria a contribuir para 
uma melhoria na operação do 
transporte coletivo urbano, com 
reflexos altamente positivos na 
qualidade do serviço prestado, 
com aumento da mobilidade e 
ganhos reais nos custos 
operacionais.

Continua
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Quadro 3 (continuação)

Autor/a(es/as) Objetivo Conclusão

CARVALHO, C. 
H. R.; PEREIRA, 
R. H. M. (2012)

Apresentar a evolução real – 
descontada a inflação – das 
tarifas médias dos sistemas de 
ônibus e da renda das famílias 
entre 1995 e 2008, analisando 
seus efeitos sobre a demanda 
desse serviço por parte dos 
passageiros pagantes nas nove 
maiores cidades brasileiras 
(Belo Horizonte, Curitiba, 
Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, 
Recife, Rio de Janeiro, Salvador 
e São Paulo). 

Sugere-se a formação de fundos 
extra-tarifários como estratégia de 
conduzir a redução das tarifas 
cobradas pelos serviços e a 
promoção de integração tarifária 
do sistema. Destaca-se, ainda, a 
adoção de medidas de combate 
ao serviço ilegal de transporte 
urbano, a promoção de fontes 
alternativas de recursos, como a 
cobrança de taxas de transporte, 
contribuição de melhoria, o selo 
pedágio, a taxa de acessibilidade, 
os títulos de privatização etc.

CARVALHO, C. 
H. R. et al. (2013)

Contribuir com o debate sobre 
redução das tarifas do 
transporte público (TPU) no 
Brasil, apresentando dados e 
informações acerca de modelos 
de financiamento do TPU 
adotados no Brasil e em outros 
países. Além disso, são 
apresentados exemplos e 
alternativas de fontes de 
recursos extra-tarifários que 
poderiam contribuir para o 
financiamento desses serviços 
com vistas à redução do preço 
das tarifas, sobretudo.

O modelo adotado de 
financiamento da operação 
quase que exclusivamente via 
arrecadação tarifária, praticado 
em todos os municípios, mostra-
se inadequado ao objetivo de se 
alcançar um transporte público 
de alta qualidade e baixo custo 
para o usuário. Coloca-se a 
necessidade de outros 
segmentos da sociedade, 
beneficiários do transporte 
público, contribuírem para o seu 
financiamento.

PEREIRA, R. H. 
M. et al. (2015)

Estimar os efeitos do 
envelhecimento populacional 
sobre o preço das passagens 
do transporte público nas 
próximas quatro décadas na 
Região Metropolitana de São de 
Paulo (RMSP), a maior região 
metropolitana do país.

Os resultados indicam que, no 
médio e longo prazos, o 
crescimento previsto na 
proporção de passageiros com 
gratuidades (envelhecimento da 
população) poderia ocasionar 
aumento no sobrepreço da 
tarifa, com elevação de seu valor 
em cerca de 10% e de 20%, 
caso seja mantido o mecanismo 
de subsídios cruzados.

RIBEIRO, G. E. 
(2015)

Investigar as formas de regulação, 
remuneração e financiamento do 
ônibus paulistano desde a 
Constituição de 1988, na gestão 
Luiza Erundina, quando se propôs 
a tarifa zero, até os dias de hoje, 
para avaliar qual forma de 
regulação é melhor para o 
cidadão, preservando a 
viabilidade econômico-financeira 
dos empresários e município.

A licitação do serviço de 
transporte público deve ser 
estruturada exclusivamente para 
os cidadãos com a menor 
remuneração possível aos 
prestadores do serviço. Isso 
facilitaria a atender as 
necessidades do sistema de 
reprodução da força de trabalho.
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CONCLUSÕES

Como principais conclusões da análise bibliométrica realizada, tem-se 
que o conjunto de palavras-chave “equity” AND “public transport” foi 
o que apresentou o maior número de publicações, porém os artigos 
selecionados para análise, de acordo com os critérios de autores e 
periódicos mais relevantes, pertenciam à pesquisa das palavras-cha-
ve “finance” AND “public transport”. Na apreciação dos artigos cien-
tíficos selecionados dos principais autores, destaca-se entre os sub-
temas trabalhados: taxas de congestionamento, equidade e 
financiamento, e custos dos transportes.

Em se tratando de Brasil, não houve destaque nas publicações iden-
tificadas na análise bibliométrica. Ainda na segunda busca, poucos 
trabalhos foram identificados, mostrando que existem lacunas na área 
para serem exploradas por pesquisadores e profissionais. Embora 
muitos trabalhos já tenham sido realizados em diversas nações, paí-
ses em desenvolvimento apresentam diferenças econômicas e sociais 
que influenciam na maneira de operar os sistemas, o que muitas 
vezes requer uma análise do mesmo problema, mas com diferente 
abordagem.

Por fim, este artigo contribuiu para um primeiro entendimento das 
publicações sobre estas temáticas e deu direcionamento de pesqui-
sas com esse mesmo objeto de estudo. Assim, recomenda-se como 
um próximo passo a realização/aplicação da técnica de revisão siste-
mática, de modo a obter informações mais sólidas sobre as aborda-
gens destas publicações, bem como utilizar a técnica metodológica 
“snowball” ou “bola de neve”, que é “uma forma de amostra não pro-
babilística utilizada em pesquisas sociais onde os participantes ini-
ciais de um estudo indicam novos participantes que por sua vez 
indicam novos participantes e assim sucessivamente, até que seja 
alcançado o objetivo proposto” (Baldin e Munhoz, 2011). Fazendo 
dessas técnicas ferramentas para a pesquisa, aumenta-se o leque de 
informações e favorece-se um estudo mais aprofundado na temática 
e objeto de interesse do pesquisador.
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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 transito 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 533 municípios, com 60.000 ou mais habitantes em 2014, 
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;  

metro ferroviário; trânsito e mobilidade urbana.

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