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Desafios para 
mobilidade urbana no 
Brasil



Desafios da mobilidade urbana

• Crescimento das taxas de motorização

• Aumento das emissões de gases de efeito estufa e poluentes locais

• Aumento das colisões de trânsito

• Perdas econômicas para as cidades

• Aumento dos congestionamentos e do tempo de viagem

• Perda de qualidade de vida

• Acentuação da desigualdade social



Aumento na taxa de motorização

Fonte: Observatório das Metrópoles (2014).



Emissões de gases de efeito estufa

• 45% das emissões de GEE do setor 
de energia estão relacionados ao 
transporte

• Crescimento de 410% nas emissões 
no período 1970 - 2015

Fonte: SEEG Brasil (Observatório do Clima, 2015) e SMAC/COPPE (2011)

Rio de Janeiro: 

39% das emissões transp. rodoviário



Emissões de poluentes locais

• Segundo OMS, em 2012 cerca de 7 milhões de pessoas morreram em decorrência 
da poluição do ar no mundo. 

• Estima-se um excesso de 7 mil mortes prematuras por ano relacionadas a poluição 
do ar na RMSP, com custo financeiro podendo chegar a mais de 1 bilhão de dólares. 

• Veículos automotores são responsáveis por 63% das emissões de material 
particulado na região.

Fonte: OMS (2014), Saldiva e Vormittag (2013) e Santos Júnior (2015).



Colisões de trânsito

• Segundo OMS, mortes no trânsito 
por ano: 

Mundo: 1,24 milhões

Brasil:  42 mil 

• Segundo maior número de mortes 
per capita da  América Latina (23,4 
mortes por 100 mil hab.);

• Colisões de trânsito são a principal  
causa de morte de jovens (10-19 
anos) no mundo;

• No Brasil, ficam atrás apenas de 
mortes relacionadas à violência. 
Principal causa de morte entre 
jovens do sexo masculino.

Fonte: OMS (2015) com base em Roads Kill  Map e BBC Brasil (2017).



Perdas econômicas

• Com base nos dados do censo demográfico do IBGE, estima-se que em 
2010 o Brasil teve uma perda total de 2,6% do PIB nacional (R$ 99 bilhões) 
em horas de trânsito.

• Em 2014, a RMSP teve uma perda de 6,2% do PIB.  A RMRJ apresentou a 
maior perda dentre as regiões metropolitanas do país (8,1%).

Fonte: Vianna e Young (2015).



Longas distâncias viajadas diariamente

De 2004 a 2014, o número de pessoas 
que gastam mais de 1 hora em seus 

deslocamentos diários de casa ao 
trabalho cresceu de 11% para 17%

nas 10 maiores regiões metropolitanas 
do país. O crescimento foi ainda maior 

para populações de baixa renda.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Como prover acesso à cidade?



Planejamento urbano 
integrado de transporte 
e uso do solo



A mobilidade sustentável pode ser 
definida como o resultado de um conjunto 

de políticas de transporte que visa 
proporcionar acesso amplo e democrático 
ao espaço urbano, através da priorização 
de modos não motorizados e coletivos de 

transporte, que não gere segregações 
espaciais, socialmente inclusiva e 

ecologicamente sustentável. 

Fonte: Ministério das Cidades (2004) – Caderno MCidades nº 6

Mobilidade sustentável



Mobilidade sustentável

Princípios básicos da mobilidade sustentável:

• Uso racional da tecnologia: aprimoramento dos modos de 
transporte sustentáveis, sistemas de informação aos usuários e 
utilização de energia limpa;

• Gestão da demanda por transportes: regulação da utilização 
do transporte individual motorizado  e cobrança dos usuários 
compatível as externalidades negativas observadas nas cidades;

• Integração do planejamento de transporte e do uso do solo: 
planejamento urbano integrado, com ênfase na proximidade, 
que contribua para redução da necessidade e das distâncias de 
deslocamento e estimule uma maior divisão modal;

• Transparência e participação: comunicação transparente e 
incentivo a participação são essenciais para legitimar e viabilizar 
estratégias voltadas a mobilidade sustentável.

Fonte: Banister (2008).

David Banister
Diretor da Unidade de Estudos em Transporte

Universidade de Oxford



Mobilidade sustentável

Fonte: Banister (2008).

Abordagem tradicional: 
engenharia de transportes

Abordagem alternativa:  
mobilidade sustentável

Dimensão espacial Dimensão social

Mobilidade Acesso às atividades

Foco no tráfego, sobretudo no automóvel Foco nas pessoas, não importa se em veículos ou a pé

Ruas enquanto vias Ruas enquanto espaços públicos

Transporte motorizado Multimodalidade hierárquica com pedestres e ciclistas no topo

Previsão de tráfego Percepção de cidade

Avaliação econômica Análise multicritério (ambiental, social e econômica)

Baseado na demanda Baseado na gestão de viagens

Aceleração do tráfego Moderação da circulação

Minimização dos tempos de viagem Tempos de viagem razoáveis e confiáveis

Segregação do tráfego Integração entre pessoas e tráfego



Planejamento integrado

Fonte: Paulley e Pedler (2000).

“Ciclo básico dos 
transportes”



Nova agenda urbana



Objetivos de desen. sustentável



Política Nac. de Mob. Urbana Sustentável

Diretrizes (artigo 6º, Lei federal nº 12.587/2012)

I - Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas 
políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e 
gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos;

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

III - Integração entre os modos e serviços de transporte urbano; 

VI - Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores 
do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado.



Desenvolvimento 
orientado ao transporte 
sustentável (DOTS)



O que é o DOTS?

Pedestres

Bicicletas e outros 
modos ativos

Transporte Público

Transporte individual 
motorizado

Transporte de Carga



Padrão de Qualidade TOD (ou DOTS)

Padrão Ouro

85 – 100 pontos

Projetos que são referências internacionais em 

Desenvolvimento Orientado ao Transporte 

Sustentável (DOTS).

Padrão Prata

70 – 84 pontos

Projetos cujos objetivos estão alinhados às boas 

práticas em Desenvolvimento Orientado ao 

Transporte Sustentável (DOTS).

Padrão Bronze

55 – 69 pontos

Projetos que satisfazem a maioria dos objetivos 

de boas práticas em Desenvolvimento Orientado 

ao Transporte Sustentável (DOTS).



1. Caminhar 2. Pedalar 3. Conectar 4. T. Público 5. Misturar 6. Adensar 7. Compactar 8. Mudar

Princípios de DOTS



Caminhar

1. O ambiente é seguro e completo para o 

pedestre

• Calçadas e travessias

2. O ambiente dos pedestres é animado e 

vibrante

• Fachadas visualmente ativas e fisicamente permeáveis

3. O ambiente dos pedestres tem temperatura 

amena e é confortável

• Sombra e abrigo

“Criar vizinhanças que estimulem os moradores a andar a pé” 



Caminhar



Caminhar



Caminhar



Pedalar

1. A rede de ciclovias é segura e completa

• Rede de ciclovias

2. O estacionamento e a guarda de bicicletas é amplo e seguro

• Estacionamento de bicicletas nas estações de Transporte Público

• Estacionamento de bicicletas nos edifícios

• Acesso de bicicletas aos edifícios

“Priorizar o uso da bicicleta”



Pedalar



Pedalar



Pedalar



Conectar

1. Os trajetos a pé ou de bicicleta são curtos, diretos e 

variados

• Quadras pequenas

2. Os trajetos a pé ou de bicicletas são mais curtos do que 

de veículos motorizados

• Conectividade priorizada

“Criar redes densas de caminhos e vias”



Conectar



Conectar



Usar transporte público

1. Pode-se caminhar até o transporte de média e alta capacidade

• Distância e pé até as estações do sistema de transporte

“Oferecer sistemas de transporte público 

rápidos, frequentes e confiáveis”



Usar transporte público



Misturar

“Estimular o uso misto do solo”

1. A duração das viagens é reduzida ao fornecer usos 

diversos e complementares

• Usos complementares 

• Acesso à alimentação

2. Viagens casa-trabalho mais curtas para os grupos de 

menor renda

• Habitação social



Misturar



Misturar



Misturar



Adensar

“Aumentar a densidade no entorno das estações de 

transporte público de média e alta capacidade”

1. A densidade de moradias e empregos estimula o 

surgimento do transporte de média e alta 

capacidade e de serviços locais

• Densidade do uso do solo



Adensar





Compactar

“Reorganizar regiões para encurtar viagens casa-trabalho-casa”

1. Empreendimentos urbanos já existentes ou 

localizados em áreas previamente consolidadas da 

cidade

• Localização urbana

2. É conveniente viajar por toda a cidade

• Opções de transporte coletivo



Compactar
Fonte: LSE Cities, 2014.



Mudar

“Promover mudanças para incentivar o uso

do transporte público, caminhar ou pedalar ”

1. O solo ocupado por veículos motores é 

minimizado

• Estacionamento fora da via

• Densidade de acessos de carros

• Área de pistas de rolamento



Mudar



Mudar



Porque adotar o DOTS?

• Redução da emissão de GEE 

e poluentes locais

• Minimização de gastos 

energéticos e recursos naturais 

pela otimização do uso de 

infraestrutura urbana

• Conservação de áreas naturais 

e rurais pela contenção do 

espraiamento urbano

• Redução da poluição sonora

• Melhora do acesso ao 

transporte público

• Melhoria da saúde pública

• Melhoria da segurança 

viária

• Revitalização de bairros

• Contribuição para equidade 

social 

• Promoção do capital social 

e da participação cidadã

Ambiental Social Econômico

• Ativação de economias em 

escala local

• Aumento a produtividade pela 

redução do tempo de viagem

• Melhoria do acesso ao trabalho

• Valorização imobiliária

• Redução dos custos de viagem 

para população, negócios e 

empresas

• Redução do custo de 

infraestrutura nas cidades



Exemplos de planejamento DOTS

Finger plan
Copenhagen, Dinamarca

Planejamento urbano orientado pela 
infraestrutura ferroviária, 
proporcionando a criação de 
centralidades ao longo dos 
corredores, conectadas pela 
infraestrutura de transporte à região 
central da cidade.



Exemplos de planejamento DOTS

Plano Diretor Estratégico de São Paulo - SP
Aprovado em 2014, prevê uma série de diretrizes para orientar o desenvolvimento da cidade, 
dando ênfase ao entorno de estações e a corredores de transporte público.



Avaliação do potencial 
de DOTS em corredores 
de transporte público



Etapas para um política de DOTS

Politica Projeto

Monitoramento e Avaliação + Participação cidadã

A B C DMarco institucional e 

regulatório

Planejamento 

estratégico

Projetos urbanos a 

nível de bairro
Empreendimentos DOTS

Passo 1

Instituições responsáveis pelo DOTS

Passo 2

Regulações e incentivos para o DOTS

Passo 3

Condições do espaço urbano para projetos de  

DOTS

Passo 4

Análise da viabilidade de futuros projetos de 

DOTS

Passo 5

Definição de estratégias para uma política de 

DOTS

Passo 6

Diagnóstico detalhado a nível de Área de 

Estação

Passo 7

Concepção do projeto urbanístico

Passo 8

Estrutura de governança e financiamento do 

projeto

Passo 9

Pré-desenvolvimento

Passo 10

Aquisição de lotes

Passo 11

Projeto e construção

Passo 12

Venda e aluguel

E



Potencial de DOTS em corredores de TP

• Objetivo: avaliar corredores de 
transporte em relação ao seu 
potencial para projetos de 
Desenvolvimento Orientado ao 
Transporte (DOTS). 

• Público–alvo: técnicos e gestores 
públicos envolvidos no processo de 
planejamento (territorial e de 
transporte) de cidades e regiões 
metropolitanas no país.



Concepção da ferramenta

Revisão bibliográfica sobre tema
Revisão da proposta inicial com a 

equipe do ITDP e parceiros externos
Estudo do caso piloto

Levantamento de referências 
bibliográficas relacionadas ao tema, com 
destaque para publicações e pesquisas 
desenvolvidas pelo ITDP México e ITDP 

Global, e desenvolvimento de uma 
primeira proposta metodológica

Discussão da primeira proposta com a 
equipe do ITDP Brasil e ITDP Global, com 
apresentação da proposta para parceiros 

externos do ITDP Brasil e definição de 
uma segunda proposta metodológica, 
com algumas adequações realizadas à 

partir das contribuições feitas neste 
processo de revisão

Realização de um estudo de caso piloto 
no corredor de BRT TransCarioca, no Rio 
de Janeiro, tendo sido feitas adequações 
finais na proposta, frente aos resultados 

obtidos e contribuições de atores 
entrevistados durante a execução da fase 

2 da pesquisa. Ao final deste processo, 
chegou-se a proposta metodológica final.



Premissas

• Os dados associados aos temas abordados deverão ser de fácil aquisição, 

estando disponíveis para capitais de todo País;

• A ferramenta deve ser preferencialmente utilizada na fase de planejamento

do corredor de transporte (pré-viabilidade);

• A ferramenta deve ser utilizada para avaliação de corredores de transporte 

de média e alta capacidade (trem, metrô, BRT e VLT);

• A metodologia deve ser objetiva, visando produzir resultados de forma rápida 

em relação a um número eventualmente grande de estações em corredores 

de transporte.



Delimitação da área de estudo



Metodologia

• Método de ranqueamento multicriterial: ranqueamento de entidades 

diretamente comparáveis (Áreas de Estação de um corredor de transporte) 

através de temas e métricas comuns;

• Temas e métricas associadas, principalmente, aos princípios de DOTS;

• Metodologia dividida em duas fases para permitir avaliação consistente, que 

considere a análise de variáveis quantitativas e qualitativas que possam 

traduzir de forma mais aproximada possível a realidade sobre o tema.



Fases da avaliação

• Fase 1 – Condições do espaço urbano para o desenvolvimento de projetos 
de DOTS: análise de temas e métricas quantitativas associadas as condições 
do espaço urbano nas Áreas de Estação para o desenvolvimento de projetos 
de DOTS, visando a obtenção de uma pontuação final.

• Fase 2 - Percepção de atores qualificados sobre a viabilidade de projetos de 
DOTS: análise da percepção de atores qualificados (Poder Público, Inciativa 
Privada e Sociedade Civil) sobre a viabilidade política, econômica, social e 
técnica de projetos de DOTS nas Áreas de Estação Avaliadas.



Temas e métricas Fase 1

Tema Métrica Princípios



Temas e métricas Fase 1

Tema Métrica Princípios



Métricas Fase 1: Uso e Ocupação do Solo (20% pontos)

Densidade demográfica

Verificar a existência de Áreas de Estação com potencial 
para o adensamento populacional em comparação a 
valores de referência para a viabilização de sistemas de alta 
capacidade (*) e as condições locais das áreas urbanas (**). 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO

Densidade demográfica inferior ou igual ao valor de referência para viabilização de sistemas de média e alta 
capacidade e à média nas áreas urbanas do município. 5

Densidade demográfica inferior ou igual ao valor de referência para viabilização de sistemas de média e alta 
capacidade e superior à média nas áreas urbanas do município. 3

Densidade demográfica superior ao valor de referência para viabilização de sistemas de média e alta 
capacidade e inferior ou igual à média nas áreas urbanas do município. 1

Densidade demográfica superior ao valor de referência para viabilização de sistemas de média e alta 
capacidade e à média nas áreas urbanas do município. 0

(*) 9.000 hab/km² (ou 90 hab/ha) conforme proposto por UN-HABITAT (2003).

(**) Densidade demográfica média nas áreas urbanas obtida através da base dos Setores Censitários do IBGE.

Base de dados georreferenciada: Setores Censtitários IBGE 2010.



Pontuação Final Fase 1

Ponderação e Pontuação Final Fase 1

Para obtenção da pontuação final da Fase 1, os totais 
obtidos para cada tema são ponderados (coeficientes ftema) 
e somados, conforme a fórmula abaixo:

fUOS = 1 fSAB = 2,5 fCON = 2 fATV = 1 fDIV = 2



Estudo piloto Fase 1

BRT TransCarioca

45 estações

14 com Alto desempenho

19 com Médio desempenho

12 com Baixo desempenho

Áreas de Estação ou “trechos” do corredor 
que se destacaram na Fase 1 da pesquisa 

frente a política urbana municipal.



Estudo piloto Fase 1: Perfil das Áreas de Estações



Fase 2: Mapeamento das partes interessadas



Fase 2: Temas e Questões

- Equilíbrio entre Produção e Atração de Viagens na Área de Estação 

e Capacidade do Serviço de Transporte Público para o Adensamento 

- Relação da Legislação Urbana Vigente com Princípios de DOTS

e Inserção da Área de Estação no Plano Diretor e em Planos Setoriais

- Situação Legal de Áreas Não Edificadas ou Subutilizadas 

- Reconhecimento da área como uma centralidade 

- Expectativa positiva em relação a mudança nas condições 

de uso e ocupação do solo e dos padrões de mobilidade 

- Capacidade de articulação política 

- Capacidade de promoção de processos de planejamento participativos 

- Disponibilidade de recursos públicos para investimentos 

- Disponibilidade de recursos públicos para desenvolvimento de projetos de HIS 

- Potencial de mercado 



Questões Fase 2: Viabilidade Política 

Capacidade de articulação política

A capacidade de articulação política entre os poderes executivo e 
legislativo de um município e do governo municipal junto a outras 
esferas de poder (Estadual e Federal) é muito importante para a 
viabilização política de um projeto de DOTS. 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO GRAU DE VIABILIDADE

Existe boa articulação política do poder executivo, junto ao poder legislativo municipal e outras esferas de governo
(Estadual e Federal), capaz de viabilizar todas as medidas necessárias ao projeto de DOTS na Área de Estação.

Alto

Existe boa articulação política do poder executivo, junto ao poder legislativo municipal e outras esferas de governo
(Estadual e Federal), porém esta é capaz de viabilizar apenas parte das medidas necessárias ao projeto de DOTS
na Área de Estação.

Médio

Não existe boa articulação política do poder executivo junto ao poder legislativo municipal e outras esferas de
governo (Estadual e Federal).

Baixo



Avaliação potencial de DOTS na RMSP

• Objetivo: avaliação do potencial de DOTS nos 
corredores de transporte público planejados e em 
operação na Sub-região Oeste da RMSP. 

• Corredores de transporte: 

1. Linha 8 – Diamante / Expresso Oeste – Sul (CPTM)

2. Linha “Arco-Sul” (Rio Negro – Taboão) (CPTM)

3. Corredor Itapevi – São Paulo/Butantã (EMTU)

4. Corredor Itapevi – Cotia (EMTU)

5. Corredor Alphaville (EMTU)

• Municípios: Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, 
Osasco e Santana de Parnaíba.



Resultados Fase 1

Resultados

Corredores de Transporte da Sub-região Oeste

Total 8 Diamante Itapevi - São Paulo Itapevi - Cotia Alphaville Arco Sul

Quantidade 96 19 33 6 28 10

% Total 100% 20% 34% 6% 29% 10%

Classificação

Qtd.

Alto 30 8 16 1 2 3

Médio 19 2 9 5 0 3

Baixo 47 9 8 0 26 4

Validação

Invalidados Áreas 
Incompatíveis

28 9 8 0 11 0

Invalidados por Controle 
Total

46 9 8 0 26 3

%

Alto 31% 42% 48% 17% 7% 30%

Médio 20% 11% 27% 83% 0% 30%

Baixo 49% 47% 24% 0% 93% 40%

Validação

Invalidados Áreas 
Incompatíveis

29% 47% 24% 0% 39% 0%

Invalidados por Controle 
Total

48% 47% 24% 0% 93% 30%

Pontuação por 
Tema

20
Uso e Ocupação do Solo 

(UOS)
57% 61% 59% 58% 55% 45%

25 Saneamento Básico (SAB) 72% 77% 82% 73% 54% 80%

30
Conectividade do Espaço 

Urb. (CEU)
42% 55% 53% 63% 19% 35%

15
Condições Transp. Ativos 

(ATV)
50% 51% 60% 40% 33% 67%

10 Diversidade Social (DIV) 54% 44% 54% 23% 66% 52%



Corredores x densidade demográfica



Itapevi – São Paulo/Butantã

Resultado: 48% das Áreas de Estação obtiveram desempenho Alto (16), 
percentual superior ao obtido na rede transporte como um todo avaliada 
(31%).

•Uso e ocupação do solo: o desempenho positivo do corredor é reflexo de 
sua localização em uma região predominantemente consolidada em termos 
de ocupação urbana, o que fica evidente pelo desempenho superior ou igual 
à média em todos os temas avaliados na pesquisa. 

•Apesar disso, 25% das Áreas de Estação foram invalidadas em função da 
presença de usos incompatíveis associados a áreas militares (Qtl. do Exército 
Brasileiro – Grupo Bandeirantes -Jd. Silveira-Barueri e 4º Btl. de Infantaria 
Blindado), plantas de infraestrutura pública (Est. de Tratamento de Esgoto 
Barueri, SABESP) e cobertura vegetal.



Itapevi – São Paulo/Butantã

Parada 
Benedito de 

Abreu

Parada Prestes Maia – Parada 
Exército Brasileiro

Estação de 
Transferência Barueri

Parada General 
Florêncio

Parada Estação Comandante 
Sampaio – Terminal Yara

Parada Vitório 
Fornazaro

Parada Presidente 
Vargas



Recomendações

Incorporação da avaliação referente à 
Fase 2 de pesquisa na Sub-região Oeste 
da RMSP ao processo de elaboração de 

todo o PDUI metropolitano.

Replicação da pesquisa para as demais 
Sub-regiões da RMSP para que o 

conceito de DOTS possa ser incorporado 
de forma ampla.

Colaboração da EMPLASA no processo 
de planejamento dos corredores de 

transporte junto a EMTU, Metrô e CPTM.

Execução da Fase 2 na elaboração 
do PDUI da RMSP

Avaliação das demais sub-regiões 
da RMSP

Colaboração da Emplasa no 
planejamento de corredores



Para refletir...



Algum dos conceitos ou 
princípios apresentados estão 

incorporados às práticas 
atuais de planejamento da 

EMTU/SP?

Para refletir...



Quais seriam os principais 
desafios para incorporação dos 

conceitos e princípios 
apresentados às práticas atuais 
de planejamento da EMTU/SP?

Para refletir...



Obrigado!

Iuri Moura

Gerente de Projetos de Desenvolvimento Urbano, ITDP Brasil

iuri.moura@itdp.org
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