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ConCeitos ambientais

AN P

a crescente motorização da mobilidade urbana e os consequentes 
impactos ambientais têm envolvido cada vez mais pesquisas científi-
cas na busca por compreender a diversidade das transformações 
urbanas e ambientais. este fenômeno ganhou relevância dentro da 
comunidade científica após a assinatura do Protocolo de Quioto em 
1997, quando os veículos motorizados foram descritos como um dos 
principais poluidores da atmosfera, representando entre 80% a 95% 
do consumo das energias não renováveis, segundo o Painel intergo-
vernamental sobre mudanças Climáticas – iPCC, na sigla em inglês.

segundo estudos realizados pelo instituto de Pesquisa econômica 
aplicada – ipea (2011), com base em dados já trabalhados pela asso-
ciação nacional de transportes Públicos – antP (2008), o atual siste-
ma de deslocamento nos centros urbanos brasileiros com população 
igual ou superior a 60 mil habitantes tem 60% dos deslocamentos 
feitos por meios motorizados, com o automóvel particular alcançando 
o transporte público.1

Consequentemente, este padrão de mobilidade, aliado ao adensa-
mento demográfico dos centros urbanos, ao aumento da renda per 
capita do brasileiro e à redução dos impostos na compra de veícu-
los automotores, têm provocado uma mudança drástica e negativa 
nas cidades brasileiras, com congestionamentos, altos custos em 
saúde pública e, igualmente impactante, mesmo que difuso, o 
aumento da poluição atmosférica, com consequências na qualida-
de de vida das cidades.

  * Este artigo faz parte de pesquisa financiada pelo CNPq e pela Fundação Araucária, aos quais agradecemos.
1.  São 38% dos deslocamentos a pé, 30% por transporte coletivo, 27% por automóvel, 3% por motos e 

3% por bicicletas.
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este artigo busca analisar quais são as principais medidas apontadas 
por pesquisadores brasileiros para reduzir os impactos ambientais da 
mobilidade e promover o desenvolvimento sustentável, publicadas 
em eventos e periódicos científicos.

cInco MeDIDAS De MItIgAção
em análise da produção científica internacional sobre as estratégias 
de mitigação e compensação relativas aos impactos da mobilidade 
urbana motorizada, Rafael barczak (2009) classifica o conjunto de 
artigos publicados em periódicos internacionais na base isi-Web of 
Knowledge, entre 1997 a 2010, em cinco grupos de medidas:
•	 Medidas	de	planejamento: abrangendo o planejamento do sistema 

de transporte e as estratégias de desenho urbano.
•	 Medidas	 tecnológicas:	 desenvolvimento de combustíveis menos 

poluentes, motores mais eficientes e energia limpa.
•	 Medidas	regulatórias: programas de renovação da frota de veícu-

los, padrões de eficiência energética e limites de emissões, gestão 
e operação de tráfego, restrição física e programas de inspeção e 
manutenção veicular.

•	 Medidas	 de	 informação	 e	 comunicação: programas educativos, 
comportamento individual e coletivo, marketing ambiental, estilo de 
condução dos motoristas, uso dos mecanismos de telecomunica-
ções como meio para reduzir os deslocamentos físicos.

•	 Medidas	econômico-fiscais	e	financeiras: impostos incidentes sobre o 
combustível, pedágio urbano, taxação de estacionamentos públicos etc.

neste artigo, a intenção é fazer levantamento similar ao de barczak 
(2009), buscando verificar como esta questão esteve presente em 
periódicos e congressos brasileiros da área de transportes e planeja-
mento urbano no período de 1997 e 2010.

MetoDologIA

inicialmente, foram selecionados os eventos científicos e periódicos com 
maior presença de produção sobre o tema, abrangendo a associação 
nacional de transportes Públicos (antP), a associação nacional de 
Pesquisa e ensino em transportes (anpet), e a associação nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (anpur).

Foram levantados todos os artigos nas bases dos periódicos e even-
tos científicos dessas associações, e classificados de acordo com as 
medidas para a redução dos impactos ambientais da mobilidade 
urbana de que tratam.

Para facilitar a leitura das tabelas, os periódicos foram denominados 
a partir de sua filiação institucional – ou seja, ao invés de se escrever 
Revista dos Transportes Públicos, será periódico antP.
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Para a constituição de um painel geral da produção nacional, foi veri-
ficado o porcentual de artigos em cada evento e periódico ao longo 
do tempo; quais as medidas mais discutidas; e a origem institucional 
dos pesquisadores.

a análise do conteúdo de cada artigo baseou-se em ficha elaborada 
por Guilherme Fragomeni (2011), que aborda os seguintes tópicos: o 
resumo	 do artigo; a indicação de se houve e qual foi o estudo	 de	
caso; a verificação de se o artigo indica possibilidade de medição dos 
impactos ambientais; e os resultados obtidos quando as medidas 
estudadas foram implementadas.

AnálISe DA ProDução cIentíFIcA

a associação nacional de transportes Públicos – antP foi a instituição 
em que mais artigos que tratam das medidas de redução dos impactos 
ambientais da mobilidade urbana em crescente motorização foram 
publicados, com 55% do total – considerando eventos e periódicos. 
em segundo lugar está a associação nacional de Pesquisa e ensino 
em transportes – anpet, com 43%; e a associação nacional de Pós 
Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – anpur 
publicou apenas 1% dessas pesquisas, como mostra a tabela 1.

Tabela	1	
Artigos	classificados	por	acervo	técnico

Acervo Periódico Evento Total %

antP* 31 11 42 62

anpet 2 25 27 37

anpur 0 1 1 1

total 33 37 70 100

*  Na etapa de tabulação dos artigos, foram levantados 52 artigos dos eventos da ANTP, porém só foi 
possível acessar para leitura completa 11 artigos do 18° Congresso.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como mostra a tabela 1, 67,6% de pesquisas em transportes que 
enunciam os impactos ambientais e urbanos decorrentes dos padrões 
de mobilidade urbana baseados no veículo individual, sem uma con-
junção de valorização dos demais modais de transporte urbanos, 
foram apresentados nos eventos científicos da anpet.

Porém, pelas dificuldades em se ter acesso aos anais de todos os 
eventos, em especial aos da antP, e por se considerar que os artigos 
em periódicos são a condensação de pesquisas de mais fôlego, optou-
se por focar nos periódicos dessas instituições. Como mostra a tabela 
1, o periódico da antP foi o veículo para 94% das pesquisas publica-
das sobre o tema em estudo, tanto sobre as estratégias de redução dos 
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principais poluentes atmosféricos como sobre impactos urbanos, com-
preendidos em duas vertentes segundo Vasconcellos (2003, p.11):

a) meio regional – ocupação de terras, impacto sobre a fauna e a flora, 
poluição da água e do ar, efeito barreira (comunidades), acidentes de 
trânsito, ruído; e b) meio urbano – ocupação do espaço, acidentes de 
trânsito, poluição do ar e ruído, efeito barreira (áreas habitacionais), 
vibração nas construções e congestionamentos.

Para silva et al. (2006), os impactos no meio físico do uso do trans-
porte individual afetam os níveis de conectividade entre os aglomera-
dos urbanos, o desenho do tecido local e regional, as tipologias e o 
meio ambiente que permeia as diferentes escalas do movimento 
intraurbano, evidenciado pela qualidade e temperatura do ar e pela 
capacidade de drenagem superficial do solo. nesta mesma linha de 
discussão, Júnior e machado (2009) argumentam que a política de 
estímulo ao uso do automóvel causa não só mais congestionamento, 
também aumenta a poluição atmosférica e provoca danos econômi-
cos, além de reforçar a exclusão social.

AnálISe DAS MeDIDAS De MItIgAção

a análise dos artigos científicos ajuda a conceituar e caracterizar as 
condições de mobilidade urbana no brasil e correlacioná-las com as 
medidas de mitigação dos impactos ambientais. Pôde-se observar 
que há consensos entre pesquisadores de diferentes áreas de atua-
ção, e também pôde-se estabelecer uma perspectiva positiva de 
cenários futuros para as cidades brasileiras, caso um conjunto de 
medidas para a redução dos impactos ambientais da mobilidade 
urbana motorizada por eles discutidas fossem adotadas.

a tabela 2 mostra a participação das medidas de planejamento, tec-
nológicas, regulatórias, econômico-fiscais e financeiras e de informa-
ção e comunicação nos periódicos estudados.

Quadro	2	
Participação	das	medidas	de	redução	dos	impactos	ambientais	da	
mobilidade	urbana	motorizada	em	periódicos

Medidas ANTP Anpet Anpur

Planejamento 13 0 0

tecnológicas 10 2 0

Regulatórias 4 0 0

econômico-fiscais e financeiro 2 0 0

informação e comunicação 2 0 0

total 31 2 0

Fonte: Elaborado pelo autor.
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o primeiro consenso consiste no necessário reforço dos transportes 
públicos. De modo geral, eles são caracterizados pelos pesquisado-
res brasileiros como precários na eficiência energética, no uso das 
novas tecnologias veiculares, na acessibilidade universal, na acomo-
dação do indivíduo, no itinerário urbano, na oferta de serviços e na 
integração intermodal. as poucas experiências positivas do transpor-
te público eficiente no brasil representam muito pouco diante do 
crescimento populacional nos centros urbanos. Um aspecto indireto e 
desfavorável é o custo das tarifas do transporte público, que favorece 
o transporte individual – com consequente aumento dos impactos 
ambientais da mobilidade urbana.

neste contexto de necessidade da mobilidade e em face das imen-
sas dificuldades e do direito de todos de se locomover, o transporte 
público de massa se apresenta como um elemento vital, capaz de 
solucionar a difícil equação para melhorar a qualidade de vida da 
sociedade urbana, mas é preciso que seja um transporte de fácil 
acesso, eficiente, seguro, rápido, confiável, confortável e limpo. 
(alouche, 1999, p. 35).

o segundo consenso defende o planejamento dos transportes não 
motorizados (tnm) como outra importante estratégia de redução dos 
deslocamentos e do uso do transporte individual. Para Pezzuto e san-
ches (2003, p.73), alguns fatores devem ser levados em consideração 
na elaboração de programas de incentivo ao tnm, como programas 
educacionais, de treinamento, de incentivo ao uso da bicicleta, aces-
sórios e melhorias tecnológicas para bicicletas, melhoria na infraestru-
tura para ciclistas e pedestres, e o mais importante deles: a integração 
com o transporte coletivo. Porém, não foram encontradas experiên-
cias nacionais que tenham obtido resultados satisfatórios, sendo que 
todas as menções positivas foram feitas com base em experiências 
internacionais para incentivo de tnm.

segundo bantel (2005, p. 20), o tnm no brasil precisa de uma política 
de valorização em relação ao transporte individual, adotando instru-
mentos de “segurança de trânsito, sinalização de vias, construção de 
faixas exclusivas para o trânsito (acostamentos, ciclovias, ciclofaixas, 
transposições subterrâneas e aéreas de vias, viadutos, pontes e 
túneis, estacionamentos privilegiados contra roubos)”.

no entanto, Leiva et al. (2006) apontam que já é possível observar que 
a discussão entre planejadores urbanos e de transportes, do poder 
público e da iniciativa privada sobre a inserção e a valorização do 
tnm tem provocado mudanças significativas na dinâmica e infraes-
trutura das cidades brasileiras que, aos poucos, estão se comprome-
tendo com o tnm. sinais disso são a construção de ciclovias, instru-
mentos de acessibilidade universal e integração intermodal.
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Finalmente, para silva et al. (2001, p.1), “à medida que se eliminam veículos 
da via, tem-se o aumento da fluidez do trânsito e, por conseguinte, essa 
fluidez também ocasiona redução de poluição, uma vez que a situação de 
congestionamento ou fluxo lento são as que mais emitem poluentes.”

MeDIDAS De PlAnejAMento

o crescimento desordenado das cidades brasileiras ocorre há déca-
das, encadeado pelo crescimento econômico que pressiona cada vez 
mais o consumo de recursos naturais. Planejar em um ambiente de 
desordenamento urbano e desenvolvimento econômico é um dos 
principais desafios apontados pelos trabalhos analisados para cons-
trução dos cenários esperados das cidades brasileiras.

na classificação adotada por Fragomeni (2011), as medidas de plane-
jamento estão divididas em dois subgrupos: a) estratégias de planeja-
mento de transportes envolvendo as questões de infraestrutura e 
serviços de transporte público, transporte não motorizado, integração 
intermodal e estímulo à multimodalidade; b) estratégias de desenho 
urbano que influenciam nos deslocamentos, como aliar densidade e 
uso do solo com as características da rede viária e de transportes.

o primeiro subgrupo é caracterizado por pesquisas que defendem a 
urgência da reestruturação da malha viária para a implementação dos 
modais de transporte coletivo: trem, bonde elétrico, ônibus, metrô, veícu-
lo leve sobre trilhos e também os modos não motorizados, por apresen-
tarem grande potencial de mitigação dos gases de efeito estufa – Gee.

segundo a antP (2005, p. 89),
para que o planejamento do transporte obtenha resultados expressi-
vos na direção da sustentabilidade deve estar intimamente relaciona-
do com o planejamento do uso e ocupação do solo urbano. Por sua 
vez, o planejamento urbano deve considerar os aspectos ambientais, 
inserindo-se como um componente do planejamento ambiental que 
deve nortear a ocupação do território e a exploração dos recursos 
naturais, seja em âmbito local, regional ou nacional.

o crescimento demográfico em centros urbanos já adensados impul-
siona a expansão horizontal das cidades, e demanda deslocamentos 
para áreas cada vez mais distantes. Campos (2006, p. 102) argumen-
ta que não será possível se adequar à pressão ambiental causada por 
essa forma de crescimento das cidades apenas com o crescimento 
da infraestrutura do transporte coletivo, havendo também a necessi-
dade de restrição da demanda de viagens por transporte individual.

ainda para a antP (1999, p. 79):
a estruturação das redes de mobilidade urbana dependem de proce-
dimentos operacionais com os seguintes objetivos: i) aperfeiçoar os 
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recursos utilizados no transporte, racionalizando seu uso e reduzindo 
seus custos; ii) ampliar a abrangência da oferta de transportes, 
aumentando a acessibilidade da população; iii) racionalizar o uso do 
espaço viário melhorando a circulação urbana; e iv) melhorar a quali-
dade de vida urbana e a preservação ambiental, na medida em que 
racionaliza o uso de fontes energéticas não renováveis.

as pesquisas que envolvem o desenho urbano apresentam como o 
uso dos transportes tem servido como indutor e mantenedor da dis-
persão das atividades urbanas, gerando deslocamentos cada vez 
mais longos e dispersos no território, inviabilizando a constituição de 
uma rede integrada de transporte público e não motorizado. e silva et 
al. (2001, p. 75) reforçam esse diagnóstico ao dizerem que a “forma 
das cidades tem relação direta com o gasto de energia, uma vez que 
influencia no modo escolhido e no número e distância das viagens.”

os maiores deslocamentos no brasil estão nas capitais e regiões 
metropolitanas, onde o processo de conurbação não foi acompanha-
do por ações que viabilizassem os pequenos deslocamentos entre 
lazer, trabalho e moradia.

sendo assim,
só a adoção de políticas urbanas voltadas ao incentivo do transporte 
público e dos modos alternativos ao automóvel, junto a um constante 
trabalho de reorganização do espaço urbano, pode modificar o gasto 
de energia atual, trazendo benefícios econômicos, sociais e ambien-
tais. (silva et al., 2001, p.85),

Por fim, boareto (2003) argumenta que, para identificação das relações 
entre poluição atmosférica e espacialização urbana, sejam associados 
problemas de circulação de veículos, análise da demanda existente e 
previsão de demandas, as características dos veículos, e possibilidades 
de implementação de bilhetagem eletrônica que facilitem deslocamen-
tos intermodais, aliados a instrumentos de uso e ocupação do solo.

MeDIDAS tecnológIcAS

estas medidas foram subdividas por barczak em:
a) tecnologias veiculares convencionais, que se referem às características 
veiculares como peso, carregamento, idade, design e acessórios internos; 
b) tecnologias veiculares avançadas, referentes às tecnologias de motores 
e sistema de propulsão, com destaque para os veículos elétricos, híbridos 
e a células a combustível; c) combustíveis alternativos, especialmente, 
eletricidade, bicombustíveis e o hidrogênio por parte dos renováveis, e o 
gás natural apresentando os combustíveis fósseis (barczak, 2009, p. 170).

as medidas ligadas aos combustíveis alternativos são as que mais qua-
lificam e quantificam as estratégias tecnológicas como um novo instru-
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mento a ser estudado e disseminado no mercado automobilístico, visan-
do à redução do consumo energético de fontes não renováveis e 
melhorando a eficiência energética dos veículos automotores. estas pes-
quisas estão sempre fundamentadas em estudos de casos, apresentan-
do um panorama de como a iniciativa privada do segmento dos transpor-
tes junto aos órgãos governamentais estão se esforçando em lançar no 
mercado novas fontes de energia renovável para o setor automobilístico.

o conhecimento científico das tecnologias veiculares avançadas 
aborda estudos sobre veículos elétricos, híbridos e células de com-
bustível como uma resposta às fragilidades do “desenho urbano” das 
cidades brasileiras, com números bastante elevados de deslocamen-
tos intraurbanos, provocando a saturação do espaço urbano.

no contexto energético, o uso de veículos movidos à célula combus-
tível a hidrogênio é apresentado como uma abordagem tecnológica 
revolucionária para a prestação de serviços de transporte. trata-se de 
uma tecnologia que permite emissões muito baixas de carbono no 
seu processo de produção, quando obtida de outros processos que 
não a eletrólise, ou nulas quando esse processo é utilizado, bem 
como a sua eficiência energética é muito superior em conversão de 
energia quando comparada aos motores de combustão interna que 
apresentam grande déficit (Zundt, 2009).

sobre a produção de biodiesel no brasil, neto et al. (2006) identificam 
sete fatores que têm incentivado o governo brasileiro a investir no 
desenvolvimento de biodiesel: i) ser uma energia renovável; ii) varieda-
de de oleaginosas disponíveis no país como fonte de matéria-prima; 
iii) ação de captura do gás carbônico pela fotossíntese nas planta-
ções; iv) geração de empregos no setor primário, evitando o êxodo do 
trabalhador no campo, auxiliando a reduzir o inchaço das grandes 
cidades e favorecendo o ciclo da economia autossustentável; v) eco-
nomia de recursos no refino e prospecção do petróleo; vi) diminuição 
da dependência ao petróleo; e vii) redução da poluição atmosférica, já 
que contém menores teores de enxofre e outros poluentes.

os veículos de tração elétrica podem trazer vantagens significativas 
para o desenvolvimento dos transportes públicos, com maior conforto 
aos passageiros e menores vibrações em áreas com patrimônio histó-
rico, sendo ambientalmente um meio de reduzir os níveis de poluição 
atmosférica. além disso, o “abastecimento pode ser por cogeração 
de energia elétrica, através de grandes equipamentos de alta eficiên-
cia térmica, a partir de gás natural, óleos vegetais e até mesmo deri-
vados do petróleo” (Junior et al., 1997, p. 97).

sobre o consumo de energia nos centros urbanos brasileiros, Ribeiro 
(2003, p. 5) identifica três fases para um consumo mais eficiente de 
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combustível e redução das emissões de poluentes atmosféricas no 
setor de transporte:

(i) no curto prazo deve ser focalizada a melhoria dos veículos a gasolina, 
a álcool e biodiesel; (ii) no médio prazo os veículos híbridos poderão 
representar uma alternativa intermediária entre os motores de combustão 
interna e os elétricos; (iii) no longo prazo grandes melhorias podem ser 
alcançadas através de veículos intrinsecamente limpos e eficientes como 
os elétricos a células de combustível e a baterias (Ribeiro, 2003, p. 5).

tais desenvolvimentos tecnológicos ainda terão de superar desafios 
de caráter político, urbano, social e ambiental. Para Ribeiro (2003) o 
sucesso desta superação deverá ser alcançado pela combinação e 
integração de esforços das empresas de transporte, do governo e 
da sociedade.

sobre os custos de um sistema de transporte, alouche (2008, p. 36) 
conclui que a interlocução entre o cenário urbano econômico, habita-
cional e de convivência determinam: “(i) os modelos de financiamen-
tos, o tipo de implantação, os métodos construtivos, material rodante, 
especificação dos equipamentos e sistemas, custos operacionais da 
vida útil e da renovação do material”.

nesta discussão, os veículos leves sobre trilhos – VLt ganham desta-
que entre pesquisadores da área, sendo um sistema de transporte 
que agrega as seguintes vantagens, segundo alouche (2008, p. 40):

segurança, rapidez, conforto, suavidade nos movimentos, flexibilida-
de, não emitindo poluição atmosférica e sonora, fácil adaptação ao 
traçado urbano, pode vencer rampas, realizar curvas, integração a 
rede de ônibus e automóveis, pode circular entre pedestres, em cen-
tros históricos e administrativos, mesmo tendo a desvantagem do alto 
custo, este é um dos modos de mobilidade eficiente.

branco et al. (2004) buscam detalhar como os veículos híbridos 
podem reduzir a emissões de poluentes e melhorar o consumo de 
energia, e afirmam que “na trilha do progresso dos conceitos de pro-
jeto veicular, as células eletrolíticas a hidrogênio já substituem os 
motogeradores por termoelétricos, com uma eficiência de conversão 
energética duas vezes superior.”

a partir de um estudo justificativo do uso do hidrogênio como combus-
tível para ônibus urbanos, neto et al. (2008, p. 40) concluem que a:

incorporação de uma frota de ônibus elétricos com célula a combus-
tível em cidades com alta densidade populacional e grande frota de 
veículos representa um grande avanço na melhoria das condições 
ambientais e de saúde pública, principalmente quando a produção do 
hidrogênio combustível está vinculada à utilização de combustíveis e 
fontes primárias renováveis.
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Já as investigações científicas sobre as tecnologias veiculares conven-
cionais estudam a dimensão física dos veículos automotores e suas 
desvantagens, possibilitando a criação e o melhoramento tecnológico, 
com base em componentes internos, idade, frota, resistência de rolagem 
dos pneus, design, peso e aerodinâmica e outros elementos agregados 
aos veículos de caráter tecnológico que venham a favorecer a insusten-
tabilidade dos transportes para o ambiente construído e natural.

Um dos trabalhos desenvolvidos por szwarc (2001, p. 107 a 121) 
consistiu em analisar a emissão da fumaça preta emitida por veículos 
equipados com motor a diesel, “onde a emissão de substâncias tóxi-
cas é considerada a causa de doenças respiratórias (bronquite, enfi-
sema, câncer do pulmão etc.), principalmente em crianças e idosos”. 
outras consequências destas emissões são analisadas a partir de 
efeitos sobre: a) os materiais (sujeira, corrosão, descoloração de 
superfícies); b) os vegetais (necrose de tecidos, anormalidade de plan-
tas); c) a visibilidade (absorção e refração da luz pelas partículas); e d) 
a atmosfera (poluentes secundários, nucleação de nuvens).

enquanto os trabalhos compreendidos como medidas de planeja-
mento se debruçam sobre uma realidade que ainda está em transfor-
mação e ressaltam a importância dos transportes públicos e não 
motorizados como principal estratégia para redução dos impactos 
ambientais da mobilidade urbana, as pesquisas sobre as medidas 
tecnológicas constroem um conjunto de ações positivas já existentes, 
justificadas em experiências nacionais com o desenvolvimento de 
novas fontes de energias e tecnologias veiculares que, regidas por 
uma política local, regional e nacional de investimentos em ações 
inovadoras, darão suporte à construção das medidas de planejamen-
to, bem como dos cenários futuros dos centros urbanos brasileiros, o 
que garantirá a redução dos impactos ambientais dos meios de trans-
porte motorizados.

MeDIDAS regulAtórIAS

a redução das emissões de poluentes atmosféricos causados pela 
crescente motorização da mobilidade urbana só será possível quando 
ações restritivas aos deslocamentos motorizados individuais forem 
abraçadas pela esfera governamental e privada.

as medidas mais exploradas foram classificadas em cinco subgrupos 
por barczak (2009, p. 178):

a) programas de renovação da frota de veículos; b) padrões de efici-
ência energética e limites de emissões; c) medidas de gestão e opera-
ção de tráfego; d) medidas de restrição física e; e) programas de ins-
peção e manutenção veicular.
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entre os artigos analisados, não foram encontrados trabalhos vincula-
dos a ações específicas de medidas regulatórias, mas foram selecio-
nados trabalhos que desenvolveram metodologias que sustentam 
pesquisas futuras sobre os padrões de eficiência dos veículos e com-
bustíveis a serem introduzidos no mercado automobilístico.

o conteúdo desses artigos fundamenta-se em pesquisas que avaliam a 
quantificação aproximada dos poluentes atmosféricos por veículos auto-
motores em zonas urbanas altamente adensadas e apontam pontual-
mente onde e como se deve intervir para reversão do quadro em estudo.

silva et al (2007, p. 3) colocam que
o monitoramento é uma ferramenta para auxiliar o planejamento e o 
desenvolvimento da cidade, à medida que disponibiliza um diagnóstico 
dos níveis de poluição do ar, tornando possível a adoção de medidas 
mitigadoras e compensatórias de gerenciamento ambiental e de tráfego.

Hansen et al. (2007, p. 1) classificam dois modelos de previsão das 
emissões de poluentes com base na operação de veículos:

(i) estáticos, que consideram fatores específicos de emissão para cada 
tecnologia de veículo/motor e uma situação de tráfego médio, e (ii) dinâ-
micos ou modais, que avaliam as emissões através de um ciclo de con-
dução completo e estima-as em função do modo de operação específico 
ou de variáveis que possam explicar o carregamento do motor.

as metodologias para estimar os poluentes atmosféricos são relevantes 
para o monitoramento, fichamento de informações e formulação de indi-
cadores sobre as áreas urbanas com maiores índices de emissões, auxi-
liando o planejamento dos transportes na adoção de medidas restritivas. 
em um estudo realizado para estimar os poluentes de efeito local emiti-
dos pelo sistema de transporte intermunicipal de passageiros para o 
estado do Ceará, Júnior (2006) adotou as seguintes etapas: a) estimativa 
do consumo de diesel em litros pela frota de ônibus no ano em função 
da quilometragem rodada e do consumo médio em km/l; b) estimativa da 
energia produzida em mJ pela combustão do diesel; c) estimativa da 
emissão dos gases de efeito local (GeLs) e dos gases de efeito estufa 
(Gees) provenientes da queima do diesel pela frota de ônibus, e dispos-
tos em toneladas; e d) cálculo dos indicadores da emissão de poluentes 
relacionados à demanda, à quilometragem rodada e à frota.

a gestão e operação de tráfego priorizam o controle de velocidades e 
o uso de sistemas inteligentes de controle de tráfego (its). segundo 
barczak (2009), essas medidas visam reduzir os Gee pelo controle 
restritivo do volume de veículos em vias urbanas, controle de veloci-
dade e congestionamentos – aspectos que possibilitam uma cidade 
manter menores níveis de poluição atmosférica e a fluidez do trânsito.
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as medidas de gestão e operação de tráfego contribuem para o desen-
volvimento de ações voltadas a melhorar o desempenho das redes de 
mobilidade urbana. no debate sobre a responsabilidade do transporte 
público com as questões ambientais, Ribeiro et al. (2008, p. 1) escre-
vem que “a manutenção e a conservação dos veículos é um fator 
importante para garantia da tarifa módica, da qualidade do serviço, da 
redução dos resíduos e dos custos de produção e da responsabilidade 
ambiental”. as medidas restritivas são diretrizes que agregam um con-
junto de instrumentos articulados de mitigação dos impactos ambien-
tais dos transportes motorizados individuais, que visam regular horário 
de tráfego, restringir o acesso às áreas centrais, e definir zonas de baixa 
emissão de poluentes, entre outras políticas econômicas restritivas.

Para restrição do tráfego motorizado em áreas centrais, por exemplo, 
Feder (2008) discute a aplicação de um conjunto de ferramentas 
como: proibição de estacionamento, eliminação de vagas de estacio-
namentos, limitação de tempo de permanência, cobrança de tarifa, 
limite máximo de vagas para novos empreendimentos, cobrança de 
taxas para vagas de estacionamento privado no local de trabalho, 
congelamento do número de vagas de estacionamento, e zonas de 
estacionamento restrito para moradores.

as medidas restritivas, atuando junto com as medidas econômico-fis-
cais, podem incentivar a redução da demanda por veículos motorizados 
e do número de deslocamentos, melhorando a qualidade das vias e dos 
espaços urbanos, a fluidez no trânsito, principalmente do transporte 
público, com a consequente diminuição da emissão dos poluentes.

MeDIDAS econôMIco-FIScAIS e FInAnceIrAS

as estratégias econômico-fiscais e financeiras buscam inibir os 
potenciais impactos ambientais causados pela motorização, princi-
palmente individual. a poluição atmosférica é especialmente atacada 
por dispersar seus impactos negativos sobre o conjunto da popula-
ção, incluindo pedestres e usuários de transporte não motorizado.

Para melhor discussão e apresentação dessas estratégias, barczak 
(2009, p. 180) adotou a seguinte classificação: a) incentivos e subsí-
dio; b) mecanismos financeiros; e c) impostos e taxas.

as medidas econômico-fiscais e financeiras foram discutidas após o 
Protocolo de Quioto apenas nos periódicos científicos da antP, sem 
expressividade nos demais. o mesmo se deu em relação aos eventos, 
com medidas discutidas apenas nos eventos antP – mas, ainda 
assim, sem muita expressão frente às possibilidades vinculadas aos 
mecanismos econômicos restritivos para o transporte individual 
motorizado, como as taxas sobre combustíveis, impostos sobre a 
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circulação de veículos, taxas de congestionamentos e taxação dos 
meios mais poluentes.

Lapate (2009) expõe os efeitos dos projetos e das medidas implementa-
das, na última década, no transporte coletivo de Ribeirão Preto (sP), com 
base em subsídios e incentivos financeiros ao transporte público local, 
visando ampliar sua acessibilidade, racionalizar o uso da frota e conter 
seus custos operacionais, de maneira a preservar sua sustentabilidade 
econômica por meio de: a) implementação de uma rede de linhas bairro 
a bairro; b) integração tarifária; c) equipamentos de bilhetagem eletrônica; 
e d) serviços complementares de transporte coletivo isentos de tarifas.

Considera-se, portanto, que deve-se investir mais na investigação 
sobre medidas econômico-fiscais e financeiras, tanto as restritivas ao 
transporte individual motorizado quanto as que incentivem o uso de 
combustíveis alternativos, e, principalmente, nos transportes públicos 
e não motorizados.

MeDIDAS De InForMAção e coMunIcAção

as medidas de informação e comunicação tiveram uma boa participa-
ção entre os trabalhos publicados pelas antP e anpet.

Foram classificadas por barczak (2009, p. 182) em seis estratégias 
principais:

a) programas educativos e voluntários; b) questões ligadas ao com-
portamento individual e coletivo; c) programas educativos e voluntá-
rios; d) questões ligadas ao comportamento individual e coletivo; e) 
marketing ambiental; f) estilo de condução dos motoristas; g) informa-
ções oportunas; e h) uso de mecanismos de telecomunicações como 
meio para reduzir deslocamentos.

os programas educativos servem para a difusão do conhecimento 
interdisciplinar sobre as transformações urbanas e ambientais decor-
rentes do uso dos transportes e, também, no compartilhamento e 
discussão de conceitos e metas, objetivando conscientizar os usuá-
rios dos meios de transporte motorizados e não motorizados sobre 
ecoeficiência, qualidade de vida e dos espaços urbanos, e melhores 
condições de mobilidade e acessibilidade.

(...) são grandes os desafios ao tratar e estruturar os programas educativos, 
desafios estes que estão relacionados a questões de diversas naturezas. o 
entendimento do trabalho educativo como um eixo da política pública, 
deve estar a) integrado à política de mobilidade urbana dos municípios; b) 
à formação dos profissionais da área; e c) à composição de equipes multi-
disciplinares. o trabalho integrado multidisciplinar necessita de uma visão 
sistêmica de processos e conceitos e a intersetorialidade, bem como sua 
avaliação e monitoramento (moreira, mantovani, 2009, p. 46).
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os trabalhos relacionados às questões comportamentais exploram 
principalmente o modo como os usuários percebem o ambiente urbano 
e a comparação entre usuários de transporte público e privado, desde 
os impactos ambientais até a qualidade de seus deslocamentos.

em trabalho realizado em Governador Valadares (mG) por Pezzuto e 
sanches (2003) com usuários de bicicletas, o objetivo foi identificar 
quais pontos principais, na percepção do ciclista, influenciam no uso 
ou não da bicicleta. os fatores identificados estão ligados às políticas 
de planejamento e tecnologia, como conjunto interdisciplinar de medi-
das a serem implantadas nas cidades brasileiras, promovendo melho-
ria nas condições de tráfego e da própria rede cicloviária.

concluSão

no atual contexto das cidades brasileiras, o conhecimento científico 
pode ter uma função importante na construção de um olhar crítico, mas 
também propositivo, para discutir possíveis soluções de mobilidade 
urbana. Foi o que se buscou nesta pesquisa sobre o cenário da produ-
ção científica nacional, com foco nas medidas de redução dos impac-
tos ambientais da mobilidade urbana em crescente motorização.

os resultados deste trabalho demonstram consensos nas preocupa-
ções científicas sobre as condições de mobilidade urbana nas cidades 
brasileiras. e também foi possível verificar quais são as principais ações 
estratégicas para redução dos impactos ambientais por meio dos ins-
trumentos de planejamento do espaço urbano e dos transportes, que 
vão daquelas que visam fomentar a redução dos deslocamentos às que 
propõem a reestruturação da rede de transporte público e não motori-
zado. além das medidas de planejamento, a discussão sobre medidas 
de cunho tecnológico, sobretudo as que incentivam o uso de fontes de 
energias renováveis são as mais discutidas. as medidas regulatórias, 
em conjunto com as econômicas e financeiras, merecem mais pesqui-
sas, sobretudo por estarem na base de ações políticas de restrição ao 
crescimento da demanda de veículos individuais, favorecendo o uso do 
transporte público e promovendo a equidade social.

o resultado da análise da produção científica nacional possibilitou a 
identificação de um marco conceitual sobre os desafios que o brasil 
precisa encarar para minimizar os impactos ambientais decorrentes 
da desestruturação do transporte público brasileiro e do crescimento 
populacional em áreas urbanas em expansão, aliado ao consumo das 
fontes de energias não renováveis. Permitiu ainda apresentar as medi-
das que podem ser adotadas de acordo com a realidade de cada 
cidade no dimensionamento dos problemas ambientais dos meios de 
transporte e nas ações para equacionar suas deseconomias internas 
e externas dos impactos da mobilidade urbana.
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