
Luiz Afonso dos Santos Senna, PhD 

Como o tempo de deslocamento nas 
cidades pode melhorar?   

 



Como o tempo de 

deslocamento nas cidades 

pode melhorar? 



+ 

- 



(-) Distância 

• Evitando que cidades médias tornem-se 
megacities 

• Moratórias no crescimento urbano  

• Reestruturação do uso do solo 

• Proximidade entre moradia e locais de 
trabalho  



A cada 10 horas uma casa é substituída por um prédio em São Paulo  



(-) Distância 
• Promover o adensamento das áreas centrais e 

controlar a dispersão urbana 
– Políticas de uso do solo que impeçam esvaziamento das 

áreas centrais das cidades associado à expansão 
descontrolada da mancha urbana 

– Incentivar uso do Estatuto da Cidade para coibir não 
utilização ou subutilização de imóveis em áreas centrais ou 
nas zonas já urbanizadas (momento econômico atual já 
induz) 

– Incentivar ocupação de vazios urbanos para fomentar 
diminuição de percursos e de tempos de viagem, bem 
como reduzir os movimentos pendulares entre emprego e 
residência 

– Promover o planejamento integrado do uso do solo e 
transporte 



(+) Velocidade 
• Medidas de gestão de demanda 

– Viagem compartilhada ou carona programada 
– Horários alternativos de trabalho (reescalonamento de 

horários) 
– Incentivo às viagens por modos não-motorizados 

(bicicleta,  caminhada,) 
– Subsídio pela não utilização de automóvel particular 
– Controle da oferta e cobrança de estacionamentos  
– Desestimular uso do automóvel / incentivar o uso de 

outros modos 
– Tratamento preferencial para veículos multiusuários / 

vantagens pela utilização de pistas exclusivas 

• Restrição à circulação de automóveis  
– Restrição por área  
– períodos do dia ou em alguns dias da semana  



(+) Velocidade 

• Medidas de gestão da demanda que não 
implicam restrições, para resolver problemas a 
longo prazo de congestionamento, poluição e 
segurança 
– Efetivar campanhas educativas de conscientização das  

consequências  da escolha do modo de transporte 
– Compatibilizar a localização das atividades e o sistema 

de transporte 
– Utilizar a tecnologia para diminuir necessidade de 

deslocamentos  
• implementando facilidades de compras 
• emissão de documentos pela internet 

– Fornecer informações sobre condições de trânsito 
para otimizar a escolha de rotas das viagens 



(+) Velocidade 

• Formas de incentivo à mudança do modo de 
circulação (evitando o automóvel) 
– Transferência modal  - transferência dos automóveis 

para ônibus 

– Serviços de transporte público devem ter 
• Flexibilidade 

• Conforto 

• pagamento eletrônico 

• informação de alta qualidade 

• integração com automóveis e outros sistemas eficientes de 
transporte 

– Viagem compartilhada/ carona programada 

– Restrições ao tráfego 



(+) Velocidade 

• Logística urbana 

• Organização do tráfego de veículos de carga 



Mobilidade sustentável 

• Metas para tornar cidades sustentáveis 

– Minimizar consumo de espaço e recursos naturais 

– Proteger saúde da população 

– Manter diversidade social e cultural 

– Racionalizar e gerenciar eficientemente os fluxos 
urbanos 

 

 



Mobilidade sustentável 

• Mobilidade urbana sustentável 

– Combinar políticas d epreços do transporte 
público e uso do automóvel, refletindo custos 
externos causados e com diferenciação em 
relação a pico/fora do pico 

– Direcionar programas de investimentos em 
mobilidade para suportar demandas por melhores 
serviços públicos (mais rápidos e melhores) 

– Desenvolver plano de uso do solo compatível com 
mais moradias próximas aos locais de trabalho  



Mobilidade sustentável 

• Estratégias para alcançar mobilidade 
sustentável 

– Desenvolvimento urbano integrado ao transporte 

– Incentivo a deslocamentos de curta distância 

– Oferta adequada de transporte público 

– Tarifa adequada à demanda e à oferta do 
transporte público 

– Segurança para circulação de pedestres, ciclistas e 
pessoas de mobilidade reduzida 

– Segurança no transporte público 

 



Mobilidade sustentável 

• Formas de alcançar mobilidade sustentável – 
contexto ambiental 
– Investimento em transporte público utilizando energia 

limpa 
– Política de restrição de uso de transporte individual 

em áreas já poluídas 
– Aumento da qualidade do transporte público 
– Implantação de sistemas de controle de tráfego e de 

velocidade  
– Intelligent Transport Systems (ITS) 
– Adequação de veículos de carga, vias e pontos de 

paradas 
– Conforto urbano: calçadas adequadas, ciclovias, 

segurança em travessias e arborização de vias 



Sustentabilidade econômico-

financeira 



Rede Romana de Rodovias pavimentadas, 200 AD 

~100.000 km (Brasil atual ~ 180.000 km) 

500 km 

Atlantic 
Ocean Black Sea 

Mediterranean Ocean 
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Roma Antiga 
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• Mais de 1 milhão de habitantes  

(Brasil = 200 milhões) 

• Aproximadamente 100.000 km 
pavimentados (base de pedras que 
perduram até hoje, cobertas por 
material moído de rochas 
vulcânicas) 

Extensa frota de veículos: 

• No século II havia inclusive 
restrição de horários para 
circulação de carroças (frota 
grande e variada), dados os 
congestionamentos em algumas 
horas do dia 

• Congestionamentos 
– Ordenamento do tráfego, Sinalização 

– Agentes de fiscalização (azuizinhos, 
marronzinhos,...) 

 
Formas de financiamento 

 
Portorium - misto de ICMS e cobrança de 
pedágio para manutenção das rodovias 
 
Annona - sistema complexo e eficiente de 
suprir e alimentar o império 
 

Sede do império não plantava trigo 
suficiente para consumo e tinha no 
pão principal elemento da 
alimentação da população 
 
Governo desenvolveu estratégia 
sofisticada de provimento dos grãos: 
aquisição, transporte e distribuição 
do trigo que vinha de diversas partes 

 

 

 



Roma Antiga – formas de financiamento 
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Navios que buscavam trigo eram 
construídos com recursos privados 
- parcerias com recursos públicos e 
arranjos próximos dos atuais 
project finance 
 
Roma antiga já tinha PPP 
(parcerias público privado)! 
 
Além das rodovias, também 
portos, navegação, sistema de 
comunicações entre províncias, 
estrutura comercial, sistemas de 
pagamentos, enfim, uma complexa 
rede de interligações que 
asseguraram a grandiosidade do 
império romano 

 
 
 
Roma planejou o desenvolvimento e 
o financiamento sustentável de sua 
infraestrutura 
 
A rede era pensada como um todo 
 
Roma buscou recursos adicionais 
junto à iniciativa privada  

 

 

 



Brasil - Indústria automobilística 

Indústria automobilística doméstica 
Em 1991 a produção foi de 960.219 veic/ano 

Em 2011 a produção foi de 3,407,861 veic/ano 

Participação da indústria automobilística no 

PIB foi de 18.2% in 2011 

Demanda por automóveis cresce 

continuamente  

Fábricas – distribuição geográfica 

Participação dos tributos sobre automóveis no  
preço ao consumidor em alguns países 

Veículos manufaturados no Brasil 
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Fonte: Anuário ANFAVEA 2012 



O velho e o novo….  
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• Contradições 

– Pré-sal 

– Manifestações e reação dos governos baixando 
preços do transporte público 

– Nível tarifário baixo implica normalmente está 
associado a baixa qualidade de serviços  

  



NO JAPÃO 











QualidadeTransporte Público  

- Futuro - 

















Formas de financiamento  
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Métodos Indiretos de 
Cobrança 
• Imposto sobre combustíveis 
• Impostos sobre Pneus 
• Licenças Anuais 
• Impostos sobre Aquisição 

de    Veículos 
 
Métodos Diretos de Cobrança 
• Equipamentos de medida 

nos Veículos 
• Pedágio 
• Vignettes (ou selo Pedágio) 
• Cobrança de veículos fora 

dos padrões e acima do 
peso  

 
Cobrança combinada 



Parcerias Público Privadas - PPP  
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• CAO (Contract-Add-Operate), Super Turnkey e Operations and 
Maintenance Contract 
 

• Régie Interessée; 
 

• Affermage; 
 

• LDO (Lease-Develop-Operate);  
 

• RTO (Rehabilitate-Operate-Transfer); 
 

• DBFOT (Design-Build-Finance-Operate-Transfer); 
 

• BOT (Build-Operate-Transfer); 
 

• BLOT (Build-Lease-Operate-transfer); 
 

• BTO (Build-Transfer-Operate); 
 

• BOO (Build-Own-Operate); 
 

• BBO (Buy-Build-Operate). 



Fundos e Financiamento de Trens de Alta Velocidade 
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“A idade da pedra não acabou por falta de pedra, então a idade do 
petróleo não acabará por falta do petróleo.”  

 
  Sheik Zaki Yamani 



OBRIGADO! 

lsenna@producao.ufrgs.br 
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A cada 10 horas uma casa é substituída por um prédio na maior cidade brasileira 















 








