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As cidades para os pedestres
Poder público estimula aquisição de veículos, mas investimentos não acompanham 
esse crescimento. O resultado são congestionamentos, aumento do tempo gasto 
entre trajetos e o sucateamento do serviço de transporte público
FLáviA LoPEs
Repórter

O trânsito nas principais cidades 
brasileiras contraria um principio 
básico previsto na Constituição: 

o direito de ir e vir. Distâncias não são 
mais medidas em quilômetros, mas em 
horas. O tempo que poderia ser utilizado 
em atividades de lazer, entretenimento e 
no maior convívio com a família é gasto 
no asfalto, deixando o motorista exposto 
à poluição, acidentes, estresse, ansiedade 
e tendo que arcar com crescentes gastos 
que vão desde combustíveis até 
despesas médicas.

Nos últimos dez anos, a frota de veículos 
no Brasil mais que dobrou, passando de 
35,5 milhões em 2002 para 83,5 milhões 
em 2012 (aumento de 135%), enquanto a 
população cresceu 11% no mesmo perío-
do (ver quadro na página 36). Fatores 
como aumento de renda da população e 
incentivos do Governo para a compra de 
veículos transformaram o trânsito das ci-
dades e, consequentemente, a forma 
como as pessoas habitam esses espaços. 
Os investimentos do poder público não 
acompanharam esse crescimento e o re-

sultado são congestionamentos, aumen-
to do tempo gasto entre trajetos e o su-
cateamento do serviço de transporte 
público nos municípios.

Em 2008, o Governo adotou medidas 
para ampliar o consumo no país e 
fortalecer as indústrias, entre elas, a 
redução do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) de automóveis. O 
incentivo, somado ao crescimento do 
número de brasileiros que migraram para 
a Classe C, à facilidade de acesso ao 
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O trânsito caótico no início da noite em Juiz de Fora (MG) se reflete nas 
cidades de médio e grande porte em todo o país
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crédito e à ampliação dos prazos para 
pagamento, resultou em mais de 30 
milhões de novos veículos nas ruas, só 
nos últimos quatro anos, segundo o 
Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran).

Para o consultor do portal Mobilize Brasil 
- Mobilidade Urbana Sustentável e mestre 
em Planejamento Urbano, Thiago 
Guimarães, incentivos como este seriam 
muito bem-vindos se acompanhados de 
planejamento por parte do Governo 
federal. “Promover o acesso da população 
a bens como automóveis é uma iniciativa 
muito positiva. A crítica é que essas 
medidas acabaram por reduzir o 
investimento em transporte público, o 
que é preocupante sob o ponto de vista 
da mobilidade sustentável.”

Conforme dados do Sistema de 
Indicadores de Percepção Social – 
Mobilidade Urbana, promovido pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), a cada R$ 12 gastos em incentivos 
ao transporte particular, o governo 
investe R$ 1 em transporte público. O 
levantamento mostra, ainda, que de 1995 
até 2011, as tarifas de ônibus subiram 
cerca de 60% mais que a inflação. “Isso 
vai na contramão do que esperamos em 
termos de políticas de mobilidade. Hoje 
vemos um transporte coletivo de baixa 
qualidade e baixo alcance. Poderia ser 
diferente”, observa Guimarães.

O professor do Programa de Engenharia 
de Transportes da Coppe/UFRJ e gerente 
de Transportes na Empresa Olímpica 
Municipal do Rio de Janeiro, Ronaldo 
Balassiano, afirma que além de maior 
investimento em transporte público de 
qualidade são necessárias campanhas de 
conscientização quanto ao uso de carro. 
Ele alerta para a necessidade de que os 
motoristas tenham conhecimento do 
custo real dessas viagens para ele e para 
a comunidade. “Não basta conhecer os 
custos de utilizar o veículo, como 
combustível, estacionamento, IPVA e 
manutenção, mas também os custos 
gerados para a sociedade como aumento 
da poluição do ar e sonora, custo 
incorrido com acidentes e maior gasto 
com saúde pública.”

Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio 
Vargas em São Paulo (FVG-SP) revela 
que grandes centros, como São Paulo, 
perdem mais de R$ 50 bilhões por ano 
devido ao tempo desperdiçado nos 
deslocamentos. Para o vice-presidente 
da FGV-SP e autor do estudo, Marcos 
Cintra, trata-se de um custo irrecuperável. 
“O desgaste dos veículos causados pelos 
congestionamentos, a poluição que 
geram e o aumento do consumo de 
combustíveis já são aspectos negativos 
de peso em qualquer análise econômica. 
Mas isso seria minimizado quando 
comparado ao valor econômico das 
horas de trabalho desperdiçadas e à 
perda de qualidade de vida das pessoas.”

O último levantamento realizado pelo 
Ministério da Saúde, em 2011, aponta que 
as internações causadas por acidentes 
de trânsito em todo o país resultaram em 
gastos de R$ 152,9 milhões aos cofres 
públicos. Grande parte dos acidentes 
envolve motociclistas. “Há uma  política 
de financiamento de motocicletas 
no país que é criminosa”, avalia o 
professor da Faculdade de Engenharia 
da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), que atua na área de ergonomia 
e transportes, José Alberto Barroso 
Castanõn. Segundo ele, os acidentes 
provocam perda de produtividade na 
idade mais fértil do trabalhador obrigado 
a se aposentar precocemente. “No 
Oriente, a motocicleta é uma alternativa 
à bicicleta. Já no Ocidente, surgiu para 
garantir agilidade no trânsito substituindo 
o automóvel. Aí está o grande problema.”  

Desestimular uso de carro

Não se pode evitar a compra de veículos, 
no entanto, para Balassiano, é possível 
desenvolver ações para frear o uso 
indiscriminado dos carros nas ruas. Entre 
as iniciativas ele lista a redução do 
número de vagas nas ruas em áreas 
congestionadas; o aumento do preço dos 
estacionamentos privados; o 
estabelecimento de vias com prioridade 
para o transporte coletivo, reduzindo o 
número de faixas disponíveis para carros 
e, em casos mais complexos de 

Renata Goretti: “A bicicleta dá a 
liberdade e a possibilidade de construção 
de um caminho alternativo. Em alguns 
casos, chego mais rápido do que as 
pessoas de carro”
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congestionamento, a definição de áreas 
de cobrança de pedágios. “Não temos 
como impedir as pessoas de comprarem 
seu automóvel, mas temos como tirá-lo 
das ruas. Porém, é preciso que haja um 
sistema de transporte coletivo confiável, 
de boa qualidade, pontual e com tarifas  
acessíveis a todos.”

Para Castanõn, é necessário dificultar as 
opções de estacionamento no Centro 
para que a população priorize o 
transporte público. “A partir do momento 
que mais pessoas utilizarem o transporte 
público, haverá maior pressão por 
melhorias e novos investimentos.”

Criar nova cultura

Um dos principais problemas, na visão de 
especialistas, é o fato de que as medidas 
na área de mobilidade urbana foram 
pensadas, na maioria dos casos, sob o 
ponto de vista da pessoa motorizada. 
Porém, em janeiro de 2012, o Governo  
federal sancionou a Lei da Mobilidade 
Urbana Sustentável (Lei nº 12.1587), que 
pode ser definida como o resultado de 
um conjunto de políticas de transporte e 
circulação para proporcionar o acesso 
amplo e democrático ao espaço urbano. 
A nova legislação torna clara a prioridade 
dos modos não motorizados e coletivos 
de transportes e é apontada como o 
pontapé inicial para a criação de uma 
nova cultura em termos de mobilidade 
urbana.

Na avaliação do gerente de Projetos e 
Analista de Infraestrutura da Secretaria 
Nacional de Transporte e da Mobilidade 

Urbana do Ministério das Cidades, João 
Alencar, a lei é o primeiro passo para que, 
num futuro próximo, a realidade seja 
outra. “Mas, infelizmente, apenas as 
futuras gerações sentirão o real impacto. 
No momento, estamos desenhando o 
planejamento da capacitação que 
envolverá a sensibilização de estados/
municípios, por meio de seminários e 
cursos de curta duração. O objetivo é 
mobilizar os agentes públicos e sociais 
para atuarem em tal processo de 
discussão da política, pacto e plano de 
mobilidade urbana.”

Ainda segundo Alencar, a iniciativa 
poderá promover uma mudança de 
paradigmas e de culturas consolidadas. 
Mas observa que, para haver 
transformação, são necessários debates. 
“A cultura do automóvel está enraizada. 
Reverter a lógica de privilégio do 
automóvel só será possível por meio da 
educação.”

Já o consultor e cofundador do portal 
Mobilize e mestre em Planejamento 
Urbano, Thiago Guimarães, defende que 
criar lei não é suficiente para promover 
mudanças. “Ao contrário do que muitos 
pensam, o problema hoje não é a falta de 
leis, mas a fiscalização da aplicação das 
mesmas. Desde a criação do Estatuto da 
Cidade (lei federal) e mais recentemente 
com a aprovação da Lei da Mobilidade 
Urbana temos diversos instrumentos 
para mudar o rumo da realidade urbana. 
O que falta é vontade política.” O 
consultor critica, ainda, a ausência de 
participação popular no processo de 
tomada de decisões acerca de políticas 
de mobilidade. “Os políticos que tomam 
essas decisões pertencem, na maioria 
das vezes, a uma camada social que tem 
acesso ao automóvel. É natural que 
pautem suas escolhas no sentido de 
priorizar o transporte motorizado em 
detrimento aos demais.”

Subverter a lógica de prioridade dos 
veículos automotores em prol dos 
sujeitos é o principal desafio nas políticas 
de mobilidade, na concepção da 
professora do Departamento de 
Geografia e coordenadora do Núcleo de 
Pesquisa Geografia Espaço e Ação 
(Nugea) da UFJF, Clarice Cassab. Para 
ela, é necessário “criar condições 
objetivas e simbólicas” para inversão 
dessa realidade. Entre as alternativas 
propostas pela docente está a ocupação 
de “vazios urbanos” e uma melhor 
distribuição do transporte público por 
diferentes áreas da cidade. “O poder 
público deve pensar a ocupação desses 
vazios, que são espaços dentro das 
cidades dotados de infraestrutura urbana 
e próximos a áreas de comércio e 
serviços. Dessa forma, os deslocamentos 
são reduzidos.”

A pesquisadora faz coro com Alencar ao 
destacar a necessidade de mudança no 
imaginário coletivo, que sustenta o 
privilégio do carro. “O veículo ainda é um 
sinônimo de status. É preciso mudar a 
concepção individualista dessa lógica 
que subjuga o sujeito.” 

Outra forma de repensar o tráfego nos 
municípios é rever a forma como a 
própria cidade e o trabalho se organizam, 
conforme o presidente do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada  (Ipea), 

“A cultura do automóvel está 
enraizada. Reverter a lógica 
de privilégio do automóvel 
só será possível por meio da 
educação”
(João Alencar - gerente de Projetos e 
Analista de Infraestrutura da Secretaria 
Nacional de Transporte e da Mobilidade 
Urbana do Ministério das Cidades)
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Incentivo governamental à aquisição de veículos 
pela população incha as ruas das cidades, deixando 
pedestres em segundo plano
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Marcio Pochmann, em estudo sobre o 
“Custo do caos no trânsito”. “Por que a 
cidade tem que funcionar como uma 
fábrica? Por que todo mundo tem que 
entrar no trabalho na mesma hora, ou 
estudar na mesma hora? Isso gera picos 
de engarrafamento. Estamos na 
sociedade do serviço, a produção da 
riqueza é imaterial, está ligada ao 
conhecimento, o trabalho não está 
confinado no escritório apenas.”

Iniciativas de sucesso

Na avaliação do professor da UFJF José 
Alberto Barroso Castanõn, é necessário 
que os municípios se mobilizem para a 
concretização de mudanças referentes à 
mobilidade urbana. “As cidades, 
sobretudo as de pequeno e médio porte, 
estão perdendo o momento histórico de 
investir em meios de transportes 
sustentáveis, como as bicicletas. Hoje as 
alternativas de mobilidade sustentável 
passam prioritariamente por dois modos: 
ciclismo e a pé.” Segundo ele, é necessário 
observar iniciativas de sucesso em 
grandes centros e pensar como aplicá-
las.

Um dos modelos mais bem sucedidos foi 
adotado em Londres (Inglaterra), a partir 
de 2003, com a cobrança de pedágio 
para carros que circulam  na região 
central. Mudança que veio acompanhada 
de investimentos no transporte público, 
instalação de câmeras para fiscalização e 
cobrança de taxa mais alta para veículos 
com maior poder poluente. Entre os 
resultados, destaca-se a redução de 20% 
do fluxo de veículos; aumento de 43% no 
número de bicicletas; redução de mais de 
70% no total de engarrafamentos; 
diminuição de acidentes e emissões de 
gás carbônico; e redução do tempo de 
viagens.

Em Estocolmo (Suécia), o pedágio urba-
no foi aprovado em referendo realizado 
em 2007 junto à população. Estabeleceu-

se uma cobrança diferenciada, de modo 
que nos horários de pico a tarifa atinge 
seu valor mais alto. Como resultado, o 
fluxo de automóveis nas ruas caiu 20%.

Já em Amsterdã (Holanda), a capital 
mundial da bicicleta, o veículo é usado 
por mais de 50% da população. A cidade 
possui cerca de 400 quilômetros de ci-
clovias e uma infraestrutura de peso para 
comportar as “magrelas”. Só na Estação 
Central de Amsterdã há estacionamentos 
para mais de oito mil delas.

Todo poder aos ciclistas

Após vivenciar uma experiência de 
estudar no exterior, a arquiteta formada 
pela UFJF e mestre em Gestão Urbana 
pela Universidade Técnica de Berlim 
(Alemanha), Renata Goretti, adotou de 
vez a bicicleta em seus deslocamentos. 
Em sua pesquisa no exterior, avaliou 
como as deficiências do transporte 
público repelem usuários para outros 
modais individuais motorizados, gerando 
mais tráfego e congestionamentos nas 
cidades.

Apesar de ter dificuldades de se 
locomover sobre duas rodas para o 
trabalho em Juiz de Fora (MG), localizado 
em terreno íngreme, a arquiteta conta 
que dispensou o automóvel após retornar 
ao Brasil. Além de utilizar o transporte 
público, também se engajou na luta pelas 

ciclovias. “Fala-se muito que não é 
possível fazer ciclovias, mas a questão 
passa somente pelo redesenho das vias.”

Ainda segundo Renata, a utilização de 
racks para bicicletas nos ônibus é uma 
alternativa viável para municípios com 
condições topográficas mais críticas, 
como é o caso de Juiz de Fora.

“A bicicleta dá a liberdade e a possibilidade 
de construção de um caminho alternativo. 
Em alguns casos, chego mais rápido do 
que as pessoas de carro. Uma das 
principais queixas que vejo hoje por parte 
dos governos é de que não há demanda 
por ciclovias. O conselho é um só: 
construa e os ciclistas virão.”

Para a professora do Programa de Pós-
graduação da Escola de Comunicação 
(ECO) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) e graduada em 
Comunicação pela UFJF, Raquel Paiva, é 
necessário que as políticas de mobilidade 
ocasionem uma mudança na forma como 
as pessoas habitam o espaço público. A 
pesquisadora desenvolve atualmente um 
estudo sobre ‘As formas sensíveis da 
cidade – Comunicação, comunidade e 
bicicleta’. “As cidades são hoje, cada vez 
mais lugares de hostilidade social, com as 
pessoas produzindo cada vez mais 
muralhas ao redor de si mesmas e a 
‘ditadura do automóvel’ reflete esse 
investimento afetivo e econômico no não 
contato, no isolamento.”

A pesquisadora ressalta ser preciso 
“ocupar as ruas de maneira mais gentil.
Precisamos de transporte público de 
qualidade. Formas de mobilidade 
ecologicamente sustentáveis, como a 
bicicleta, vai ser a única saída. Mas, para 
isso, é preciso dizer não à indústria 
automobilística. Estamos diante de um 
momento único, aquele em que podemos 
finalmente decidir o futuro que queremos. 
As pessoas têm que ter o direito de ir e 
vir fortemente resguardado.”

MAIS PaRa assistiR:
como holandeses conseguiram suas ciclovias

http://www.youtube.com/watch?v=bQhZmh6dQnm

para ouvir: lenine - rua da passagem

MOBilidadE URBaNa

“As cidades, sobretudo as 
de pequeno e médio porte, 
estão perdendo o momento 
histórico de investir em meios 
de transportes sustentáveis, 
como as bicicletas”
(José Alberto Barroso Castanõn - professor 
da Faculdade de Engenharia da UFJF)
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