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A análise das condições de mobilidade nas cidades brasileiras é essencial para identificar problemas e propor 

soluções. Na história do transporte urbano no Brasil, sempre houve carência de dados abrangentes e confiáveis, 

limitando a realização destas análises. 

A partir de 1992, a ANTP iniciou a coleta de informações relativas ao transporte público urbano no Bra-

sil, junto aos diversos órgãos gestores. Deste esforço resultou um banco de dados básicos, que permitiu as 

primeiras avaliações sobre o transporte público no país. A partir de meados da década de 90, as mudanças 

urbanísticas, sociais e econômicas nas cidades brasileiras alteraram profundamente a mobilidade das pessoas, 

com o aumento acelerado do número de automóveis e, mais recentemente, de motocicletas, acompanhados 

de uma redução no uso do transporte público. Em conseqüência, aumentaram os congestionamentos, a po-

luição atmosférica e os acidentes de trânsito, com enormes prejuízos sociais e econômicos para a sociedade. 

As informações obtidas pela ANTP até então se tornaram claramente insuficientes para compreender as trans-

formações ocorridas e, conseqüentemente, para defender os objetivos da associação, na defesa do transporte 

público como principal forma de transporte motorizado da população brasileira.   

Em 2002, por ocasião da celebração do Jubileu de Prata da ANTP, foi assinado o convênio entre a ANTP e 

o BNDES, que possibilitou a organização de um Sistema de Informações da Mobilidade Urbana. Esta iniciativa 

pioneira possibilitou a grande ampliação da quantidade e da diversidade das informações recolhidas sobre a 

mobilidade nas nossas cidades, abarcando as áreas da demanda, da oferta, da economia, da produtividade 

e do meio ambiente. O sistema passou a permitir também a estimativa de indicadores e o cruzamento de 

informações de vários tipos, ampliando enormemente o nosso poder de análise sobre as condições atuais e 

futuras da mobilidade urbana. Com isto, os técnicos do setor, bem como a sociedade, passaram a dispor de 

uma referência fundamental para a formulação, implementação e avaliação de ações e de políticas públicas 

de mobilidade, transporte, trânsito e meio ambiente. 

Por esses motivos é com grande satisfação que a ANTP publica este caderno técnico, com o apoio do 

BNDES, cumprindo parte de seu compromisso assumido com o país na construção de cidades mais democrá-

ticas e mais eficientes.
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INFORMAÇÕES GERAIS

O que é?
O Sistema de Informações da Mobilidade Urbana, desenvolvido pela ANTP,1 compreende a coleta e o trata-

mento de dados de transporte público e tráfego urbano dos municípios brasileiros com população superior 

a 60 mil habitantes.

A partir das coletas realizadas anualmente pela ANTP junto aos municípios, o Sistema de Informações da 

Mobilidade Urbana se propõe a tratar estes dados de forma a alimentar análises e avaliações e, em especial, 

auxiliar na formulação e implementação de políticas públicas no setor.

Este Sistema de Informações é uma evolução da coleta de dados sobre transporte público realizada 

anualmente pela ANTP desde 1992, conhecida como Anuário Estatístico.

Qual objetivo?
Entre os objetivos do Sistema de Informações da Mobilidade Urbana pode-se citar os seguintes:

• Geração de indicadores agregados nacionais que permitam uma avaliação do que representa este 

setor em termos de custos e participação no PIB, no processo de produção e consumo da mobilidade 

urbana.

• Geração de indicadores específicos que permitam análises comparativas com indicadores similares 

observados internacionalmente, contribuindo para a elaboração de políticas públicas no setor.

• Geração de indicadores voltados à análise de série histórica, visando a monitoração dos impactos 

de políticas públicas para o setor.

1  O desenvolvimento do SI contou com uma parceria com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). A ANTP 

contou ainda com o apoio do Ministério das Cidades na elaboração de relatórios analíticos sobre os dados de 2003.

1
O SISTEMA DE INFORMAÇÕES
DA MOBILIDADE URBANA 
DA ANTP

O SISTEMA DE INFORMAÇÕES
DA MOBILIDADE URBANA 
DA ANTP
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• Geração de indicadores e quantitativos que permitam uma qualificação da defesa de políticas públicas 

mais efetivas para o setor, em especial junto à opinião pública e aos poderes executivo, legislativo 

e até ao poder judiciário.

Descrição
A ANTP desenvolveu o procedimento de coleta e tratamento das informações relativas ao sistema de trans-

portes públicos urbanos no Brasil, através de uma sistemática de consulta aos diversos órgãos gestores 

dos referidos sistemas.

Nos últimos dois anos, com o apoio do BNDES, esse processo vem sendo aprimorado não só no sentido 

de enriquecer o conteúdo considerado no processo de coleta, mas de estabelecer instrumentos de trabalho 

capazes de garantir a qualidade e acessibilidade às informações registradas, pelos gestores e estudiosos 

do transporte e trânsito urbanos.

Características Gerais
O Sistema de Informações da Mobilidade Urbana foi desenvolvido considerando os seguintes modos:

• Metroferroviário;

• Ônibus Metropolitanos;

• Ônibus Municipais;

• Trânsito.

O sistema é caracterizado por informações de duas naturezas principais:

• A primeira refere-se aos módulos para coleta, controle e registro dos dados básicos levantados junto 

aos órgãos responsáveis pelas informações dos modos considerados, nas diversas cidades ou regiões 

metropolitanas do Brasil; tais módulos encontram-se desenvolvidos e implantados na ANTP, e estão 

sendo gradativamente aprimorados no decorrer de sua utilização.

• Um segundo módulo, em desenvolvimento, será destinado ao tratamento dos dados coletados, 

viabilizando sua disponibilização em meios e formatos adequados aos interessados; esse módulo é 

segmentado segundo três vertentes principais:

•	 Informações	 estruturais,	 caracterizadas	 pela	 composição	 de	 custos	 dos	 sistemas	

con siderados, estimados a partir da associação dos dados coletados com parâmetros 

diversos.

•	 Informações	contextuais,	relativas	aos	padrões	operacionais	e	de	contexto	socioeconômico	

no qual se inserem os sistemas de transporte considerados.

•	 Análise	temática,	relativa	a	indicadores	selecionados	(por	meio	de	fóruns	abrangentes	de	

agentes de interesse) determinados a partir das informações estruturais e contextuais.

Coleta de Dados
Para a coleta dos dados de 2003 foi considerada a população estimada pelo FIBGE2 em julho de 2003. Assim, 

o universo considerado envolve 437 municípios com população igual ou superior a 60 mil habitantes.

2  FIBGE – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Dos 437 municípios, 144 responderam os formulários para Transporte Coletivo e 138 para Trânsito, corres-

pondendo a aproximadamente um terço do universo considerado. No entanto, os municípios que responderam 

representam 60% da frota de transporte coletivo e 51% do total de veículos do universo analisado.

A tabela a seguir mostra as quantidades de municípios que responderam, por faixa de população.

Tabela 1 – Quantidade de municípios que responderam

Faixa de População Universo Transporte Trânsito 

Acima de 1 milhão 14 11 79% 6 43% 

Entre 500 mil e 1 milhão 20 13 65% 8 40% 

Entre 250 e 500 mil 57 32 56% 27 47% 

Entre 100 e 250 mil 147 48 33% 50 34% 

Entre 60 e 100 mil 199 40 20% 47 24% 

Total 437 144 33% 138 32% 

Gráfico 1 – Municípios que responderam o formulário de transporte coletivo

Gráfico 2 – Municípios que responderam o formulário de trânsito
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Gráfico 3 – Dados demográficos

PIB e Renda

Tabela 4 – Dados de PIB e renda

Faixa de 
População

Municípios População
(mil hab.) 

PIB 
(milhões de R$) 

PIB 
per capita (R$)

Renda Média Mensal 
População

do Chefe de Família (R$) 

> 1 Milhão 14 36.669 641.231 17.487 R$ 1.269,49 

500 mil-1 mil hão 20 13.570 130.481 9.616 R$ 864,10 

250-500 mil 57 19.305 183.277 9.494 R$ 855,07 

100-250 mil 147 22.526 180.222 8.001 R$ 714,91 

60-100 mil 199 15.528 89.421 5.759 R$ 603,34 

Total 437 107.597 1.224.632 11.382 R$ 931,77 

Em relação ao PIB, os municípios com população acima de um milhão de habitantes concentram 52% do 

total, com um PIB per capita da ordem de R$ 17.500,00 e um PIB por município da ordem de R$ 45,8 bilhões.

Os municípios entre 500 mil e um milhão de habitantes concentram 11% do PIB, com um valor per capita 

da ordem de R$ 9.600,00 e um PIB por município de R$ 6,5 bilhões.

A faixa seguinte, dos municípios entre 250 e 500 mil habitantes, concentra 15% do PIB e conta com um 

valor per capita próximo da faixa anterior (R$ 9.494,00), conta com um PIB médio por município significativa-

mente inferior ao observado na faixa anterior (R$ 3,2 bilhões).

Os municípios na faixa entre 100 e 250 mil habitantes, respondem por 15% do PIB, contam com um PIB 

per capita de R$ 8.000,00 e com um PIB médio por município de R$ 1,23 bilhão. 

Os municípios menores, na faixa entre 60 e 100 mil habitantes, respondem por 7% do PIB, com um PIB 

per capita de R$ 5.760,00 e com PIB médio por município de R$ 0,45 bilhão.

Em relação à renda média do chefe do domicílio, os municípios com menor população apresentam valor 

35% inferior à média do universo analisado. Os municípios na faixa entre 100 e 250 mil habitantes contam 

com renda 23% inferior à média. Os municípios na faixa entre 250 e 500 mil habitantes apresentam renda 8% 

inferior à média, enquanto os municípios entre 500 mil e um milhão de habitantes apresentam renda média 

CARACTERÍSTICAS DO UNIVERSO DO ESTUDO

Indicadores Socioeconômicos
O universo considerado nos levantamentos do Sistema de Informações compreende mais de 60% da população 

e de 80% do PIB, apesar de envolver municípios que totalizam apenas 13% do território nacional.

Tabela 2 – Indicadores socioeconômicos

Indicador socioeconômico Valor Relação com Total Brasil 

População (milhões de habitantes) 108 61% da População brasileira 

Números de Domicílios (milhões) 27  

Idade Média (anos) 28,6  

Área Total (milhões de km2) 1,12 13% do Território Nacional 

Área Urbana (milhões de km2) 0,01  

Densidade Populacional (hab./km2 de área urbana) 9.263  

Matrículas no Ensino Fundamental (milhões) 18,8 55% das Matrículas no Brasil 

Matrículas no Ensino Médio (milhões) 6,0 66% das Matrículas no Brasil 

Matrículas no Ensino Superior (milhões) 3,2 91% das Matrículas no Brasil 

Números de Veículos/Domicilio 0,61  

PIB (bilhões de R$) 1,22 81% do PIB Nacional 

Renda Média Mensal do Chefe de Família (R$) 933,36  

Empregos na Indústria (milhões) 5,4  

Empregos no Comércio (milhões) 7,1  

Demografia

Tabela 3 – Dados demográficos

Faixa de População Municípios População Área Urbana (km2) Área Total (km2) 

> 1 Milhão 14 36.668.970 3.622 25.327 

500 mil-1 mil hão 20 13.569.735 1.239 25.121 

250-500 mil 57 19.304.723 2.160 119.434 

100-250 mil 147 22.525.554 2.572 190.262 

60-100 mil 199 15.527.933 2.023 763.344 

Total geral 437 107.596.915 11.616 1.123.487 

Chama a atenção a baixa ocupação urbana no total dos municípios (1,0% da área total). No entanto, este 

valor está influenciado por alguns municípios da região Norte, que possuem elevados valores de área total. 

De fato, os 10 maiores municípios representam 44% da Área Total considerada.

O percentual de área urbana sobre a área total também varia em função da faixa de municípios. Assim, 

na faixa de 60 a 100 mil habitantes este valor é de 0,3% da área total, enquanto na faixa de 100 a 250 eleva-se 

para 1,4%, na faixa de 250 a 500 mil para 1,8% e na faixa de 500 mil a um milhão atinge 4,9%. Mesmo muni-

cípios acima de um milhão de habitantes apresentam percentual baixo, com 14,3%, também influenciado por 

casos de exceção. Sem considerar Manaus, Belém e Brasília, esta taxa de ocupação atinge 50% da área total.
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do chefe do domicílio 7% inferior à média geral. Já os municípios com população acima de um milhão de ha-

bitantes apresentam renda 36% superior à media geral dos municípios analisados.

Gráfico 4 – Dados de PIB e renda

Empregos e Matrículas

Tabela 5 – Dados de emprego

Faixa de
População  
(mil hab.) 

Municípios 
  

População
(mil hab.) 

Empregos na 
Indústria 

Empregos no
Comércio 

Total de 
Empregos por 
mil habitantes 

> 1 Milhão 14 36.669 2.301.181 3.349.531 154,1 

500 mil-1 mil hão 20 13.570 573.701 792.198 100,7 

250-500 mil 57 19.305 895.082 1.184.145 107,7 

100-250 mil 147 22.526 1.035.468 1.102.358 94,9 

60-100 mil 199 15.528 580.072 649.943 79,2 

Total 437 107.597 5.385.505 7.078.175 115,8 

Considerando os totais de empregos na indústria e no comércio, os municípios com população acima de 

um milhão de habitantes respondem por 43 e 47% do total, respectivamente. Os municípios entre 500 mil 

e um milhão representam 11% dos empregos nos dois setores, enquanto os municípios entre 250 e 500 mil 

representam 17% também nos dois setores. Os municípios entre 100 e 250 mil habitantes contam com 19 e 

16% dos empregos, enquanto os municípios menores, entre 60 e 100 mil habitantes contam com 11 e 9% dos 

empregos na indústria e comércio.

Apesar da faixa entre 500 mil e 1 milhão habitantes representar apenas 11% dos empregos e a faixa entre 

250 e 500 mil habitantes representar 17%, a quantidade de empregos por município na primeira faixa é bastante 

superior aos empregos por município na segunda faixa. De fato, os municípios com maior população contam 

com 403.600 empregos por município, considerando os empregos na indústria e comércio, seguidos pelos 

municípios entre 500 mil e um milhão de habitantes, com aproximadamente 68.300 empregos por município. 

Os municípios na faixa entre 250 e 500 mil habitantes contam com quase 36.500 empregos por município, os 

municípios na faixa entre 100 e 250 mil contam com 14.500 empregos por município e, por fim, os municípios 

de menor população apresentam quase 6.200 empregos por município.

O total de empregos por habitante mostra que os municípios com menor população contam com menor 

presença de empregos, enquanto os municípios nas faixas de 250 a 500 mil e de 500 mil a um milhão apresen-

tam a mesma ordem de grandeza (100 empregos por mil habitantes). Os municípios com população acima de 

um milhão contam com 154 empregos por mil habitantes, que corresponde a quase o dobro da taxa observada 

nos pequenos municípios.

Gráfico 5 – Empregos por mil habitantes por porte de municípios

Tabela 6 – Dados de matrícula

Faixa de  
População

Matrículas no Ensino  
Fundamental

Matrículas no Ensino
Médio

Matrículas no Ensino
Superior

Total de Matrículas  
por mil habitantes

> 1 Milhão 5.884.405 2.133.224 1.368.902 256 

500 mil-1 mil hão 2.356.175 779.829 407.141 261 

250-500 mil 3.335.552 1.041.677 591.932 257 

100-250 mil 4.151.615 1.234.291 482.182 261 

60-100 mil 3.071.635 813.344 306.029 270 

Total 18.799.382 6.002.365 3.156.186 260 

Em relação às matrículas escolares, os municípios entre 60 e 100 mil habitantes concentram 15% da to-

talidade das matrículas, com os municípios com população acima de um milhão de habitantes representando 

34%. Os municípios entre 100 e 250 mil habitantes concentram 21% do total. Os municípios entre 250 e 500 mil 

habitantes concentram 18% das matrículas e os municípios entre 500 mil e um milhão oferecem 13% do total 

de matrículas. No entanto, considerando as matrículas no ensino superior, os municípios com maior população 

oferecem a maior quantidade, representando 43% das matrículas deste nível educacional.

Como pode ser observado na tabela anterior, a relação entre o total de matrículas e a população apresenta 

um valor com pouca variação em função do porte do município. De fato, esta relação varia de 270, para os 

municípios menores, até 256, para os municípios de maior porte.
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Neste capítulo são apresentados os dados estimados para a totalidade do universo considerado pelo Sistema 

de Informações da Mobilidade Urbana.

Conforme metodologia descrita no Capítulo 6 – Metodologia, são considerados os dados informados, 

acrescidos dos dados estimados estatisticamente para os municípios que não enviaram dados, compondo 

assim um perfil da mobilidade nas cidades brasileiras com população acima de 60 mil habitantes.

OFERTA DE MEIOS DE TRANSPORTE

Frota de Transporte Coletivo
A frota total empregada no transporte coletivo das cidades consideradas no universo do Sistema de Informa-

ções é de aproximadamente 96 mil veículos, entre os sistemas municipal, metropolitano e metro-ferroviário.

Tabela 7 – Frota de transporte coletivo

Faixa de 
População 

Mun. População
 (mil hab.) 

Sistema de Ônibus
Municipal 

Sistema de Ônibus 
Metropolitanos 

Sistemas 
Metroferroviários 

> 1 Milhão 14 36.669 35.254 17.146 2.954 

500 mil-1 mil hão 20 13.570 9.408 1.717 62 

250-500 mil 57 19.305 10.347 2.757 0 

100-250 mil 147 22.526 10.232 0 0 

60-100 mil 199 15.528 6.391 0 0 

Total 437 107.597 71.632 21.620 3.016 

Gráfico 6 – Matrículas por mil habitantes por porte de município

2
MOBILIDADE, CUSTOS E 
PRODUTIVIDADE NAS CIDADES 
BRASILEIRAS EM 2003 
(DADOS EXPANDIDOS)
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Tabela 9 – Frota total no trânsito

Faixa de 
População

Autos4 Ônibus5 Caminhões6 Motos7 Outros8 Autos/100 
habitantes

> 1 Milhão 6.936.622 110.193 621.939 724.132 8.981 18,9 

500 mil-1 mil hão 1.742.166 32.064 213.346 324.492 5.079 12,8 

250-500 mil 2.576.437 43.548 339.220 582.525 13.274 13,3 

100-250 mil 2.508.328 45.139 371.403 722.925 17.705 11,1 

60-100 mil 1.480.531 27.292 256.446 546.033 11.686 9,5 

Total 15.244.085 258.236 1.802.355 2.900.106 56.725 14,2 

Gráfico 8 – Composição da frota total

Gráfico 9 – Frota no trânsito por porte de município – 2003 (20,3 milhões de veículos)

4 Auto – automóvel, utilitário e caminhoneta.

5  Ônibus – ônibus e microônibus.

6  Caminhões – caminhão, caminhão trator, semi-reboque, reboque, chassi-plataforma e caminhonete,

7  Motos – motocicleta e motoneta.

8  Outros – bonde, triciclo, trator rodas, trator esteira, side-car, quadriciclo e ciclomotor.

Gráfico 7 – Frota de transporte coletivo por porte de município – 2003 (96 mil veículos)

Tabela 8 – Relação habitante/ônibus

Faixa de População Mun. População (mil hab.) Frota Ônibus Municipal Hab/Ôn. Municipal 

>1 Milhão 14 36.669 35.254 1.040 

500 mil-1 mil hão 20 13.570 9.408 1.442 

250-500 mil 57 19.305 10.347 1.866 

100-250 mil 147 22.526 10.232 2.201 

60-100 mil 199 15.528 6.391 2.430 

Total 437 107.597 71.632 1.502 

Observa-se pela tabela anterior que a oferta de ônibus municipal por habitante aumenta com a população 

da cidade – de um ônibus para cada 2.430 habitantes nas cidades entre 60 e 100 mil pessoas, para um ônibus 

para cada 1.040 habitantes nas cidades com mais de um milhão de habitantes.

A quantidade média de ônibus por município cresce de forma significativa quando consideradas as faixas 

de população. Assim, enquanto os municípios de menor população operam com uma média de 32 veículos 

por município, os de maior população necessitam 2.518 veículos por município.

Frota Total no Trânsito3

A frota total utilizada nos municípios pertencentes ao universo considerado é de 20,3 milhões de veículos, 

com predominância de automóveis (76%) e motos (14%).

3  Estes dados foram estimados considerando metodologia desenvolvida na ANTP, que usa os dados oficiais do DENATRAN, multiplicados 

por redutores que eliminam os veículos de idade muito elevada e que não estão em operação.
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Tabela 10 – Viagens realizadas (milhões/ano)

                     

Faixa de 
População 

Transporte Motorizado Transporte Não Motorizado 

Total TNM10/TM11 Transporte 
Coletivo  

Transporte 
Individual  

Bicicleta A pé 

> 1 Milhão 8.558 7.211 170 5.709 21.649 0,37 

500 mil-1 mil hão 1.633 2.183 104 2.041 5.961 0,56 

250-500 mil 1.769 1.935 222 2.622 6.548 0,77 

100-250 mil 1.364 1.606 353 2.921 6.244 1,10 

60-100 mil 845 848 350 1.963 4.007 1,37 

Total geral 14.170 13.783 1.200 15.256 44.408 0,59 

O gráfico a seguir mostra a divisão modal por faixa de população.

Nas cidades maiores o transporte coletivo responde por 40% das viagens, enquanto o transporte indi-

vidual motorizado representa 33% e o transporte não motorizado 27%. Nas cidades menores o panorama se 

inverte, com 21% das viagens em transporte coletivo, 21% em transporte individual motorizado e 58% em 

transporte não motorizado.

Gráfico 11 – Divisão modal (modo principal)

Gráfico 12 – Divisão modal (modo principal)

10  TNM – Transporte não motorizado.

11  TM – Transporte motorizado.

A frota estimada de automóveis para o universo de municípios analisado aponta para uma relação de 14 

veículos para cada 100 habitantes. 

Também neste caso, nota-se distinção em relação ao porte do município. De fato, enquanto para os mu-

nicípios na faixa entre 60 e 100 mil habitantes a relação é de 10 veículos para cada 100 habitantes, na faixa 

superior (acima de um milhão de habitantes) a relação é de 19 veículos por 100 habitantes.

No caso das motocicletas ocorre o inverso, com a média de 2,7 motos para cada 100 habitantes, e com 

os municípios menores apresentando taxa de 3,5 contra 2,0 motos por 100 habitantes dos municípios com 

mais de um milhão de habitantes.

Extensão dos Sistemas
O sistema de ônibus municipal tem a maior oferta de linhas, totalizando 210 mil quilômetros. Deve-se ressaltar 

que o sistema viário utilizado por estas linhas é muito menor (aproximadamente 48 mil quilômetros), uma vez 

que várias linhas usam a mesma via na sua operação.

Gráfico 10 – Extensão dos sistemas de transporte coletivo

PRODUTIVIDADE DOS MEIOS DE TRANSPORTE

Demanda
A tabela e gráficos a seguir mostram a demanda estimada na mobilidade urbana, apontando as variações 

observadas nestes valores quando considerada as faixas de população do município.9 As viagens são classifi-

cadas por modo principal, ou seja, os trechos que as pessoas andam para ter acesso aos veículos e para sair 

deles para o destino final não são computadas separadamente mas fazem parte da viagem do veículo utilizado.

De fato, a relação entre a quantidade de viagens em transporte não motorizado e a quantidade de viagens 

motorizadas varia significativamente entre os municípios de maior porte (acima de um milhão de habitantes) 

e os de menor porte (entre 60 e 100 mil habitantes), passando de 0,37 para 1,37.

9  A demanda foi estimada por meio de equações que relacionam as viagens às variáveis socioeconômicas, conforme explicado no 

Capítulo 6 (Metodologia).
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Especificamente quanto ao serviço de transporte coletivo por ônibus municipal, o gráfico a seguir mostra 

os valores estimados de PMA (Percurso Médio Anual) dos veículos, por porte de município.

Gráfico 14 – PMA dos ônibus municipais, por faixa de população

Desempenho das Viagens

Tabela 12 – Indicadores de desempenho das viagens
I

Indicador 
Ônibus 

Municipal  
Ônibus 

Metropolitanos  
Sistemas 

 Metroferroviários 
Autos  Motos 

Velocidade Média (km/h) 20,1 23,8 37,1 30,012 40,013 

Tempo Médio (min) 32,5 35,9 20,1 15,6 8,7 

Extensão Média (km) 10,9 14,3 12,4 7,8 5,8 

Gráfico 15 – Indicadores de desempenho das viagens

A tabela anterior mostra a quantidade de viagens feitas em 2003 por modo, por classe de população. No 

total, foram realizadas 44 bilhões de viagens no ano – o que corresponde aproximadamente a 148 milhões de 

viagens por dia. 

O gráfico mostra que a maior parte das viagens é feita pelo modo a pé (34%), seguido pelo modo trans-

porte público (32%) e pelo modo automóvel (29%). A motocicleta serve 2% das viagens e a bicicleta 3%. 

Dentro do transporte público, os ônibus são responsáveis por 90% dos deslocamentos e os sistemas me - 

troferroviários por 10%.   

A separação entre modos motorizados e não motorizados mostra que as cidades brasileiras com mais 

de 60 mil habitantes já são cidades “motorizadas”. A primeira faixa, entre 60 e 100 mil habitantes, já mostra 

uma porcentagem de 42% de deslocamentos motorizados, valor que sobe para 73% nas cidades com mais 

de um milhão de pessoas). 

No geral das cidades analisadas, os deslocamentos motorizados correspondem a 63% do total.

Produção de Transporte

Tabela 11 – Produção quilométrica (milhões de veículo x km por ano)

Faixa de População Transporte Coletivo Transporte Individual Total 

> 1 Milhão 4.242 42.602 46.844 

500 mil-1 mil hão 918 13.474 14.392 

250-500 mil 952 6.321 7.272 

100-250 mil 750 4.483 5.233 

60-100 mil 476 1.707 2.184 

Total 7.338 68.587 75.924 

Gráfico 13 – Produção de transporte por faixa de população

Quando se observa a divisão modal por veículo-km, observa-se que os veículos motorizados rodam 76 

bilhões de quilômetros por ano, sendo 7,3 bilhões (10%) nos serviços de transporte público e 69,0 bilhões 

(90%) nos modos individuais (auto e moto).  

12  Assumido em função de outros estudos.

13 Idem anterior.
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Tabela 14 – Mobilidade (motorizado x não motorizado) (viagens/habitante/dia)

Faixa de População Total Motorizado Não Motorizado 

> 1 Milhão 1,97 1,43 0,53 

500 mil-1 mil hão 1,46 0,94 0,53 

250-500 mil 1,13 0,64 0,49 

100-250 mil 0,92 0,44 0,48 

60-100 mil 0,86 0,36 0,50 

Total 1,38 0,87 0,51 

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA

Tarifas
A tarifa média praticada nos ônibus municipais em 2003 era R$ 1,37, sendo reportadas tarifas máximas e 

mínimas de R$ 1,80 e R$ 0,80.

Considerando a agregação por faixa de população, nota-se que a tarifa média apresenta maiores valores 

quanto maior os municípios. No entanto, cabe destacar que, em relação à tarifa máxima, os valores são se-

melhantes independente da faixa de população.

Gráfico 17 – Tarifas dos ônibus municipais por faixa de população (2003)

Arrecadação/Custos
Os dados sobre arrecadação e custos operacionais foram informados pelos municípios, órgãos gestores metro-

politanos e de sistemas metroferroviários. Os municípios que não informaram tiveram seus dados estimados 

segundo metodologia adotada no Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da ANTP. 

Em relação à arrecadação e aos custos operacionais do sistema de ônibus municipais, em 2003 a relação 

entre ambos mostra uma equiparação de valores, representando mais de 12 bilhões de reais/ano. 

Conforme pode ser visto na tabela e gráfico a seguir, estes dados organizados por faixa de população 

mostram uma relação entre arrecadação e custo inferior a um nos municípios maiores, enquanto os municípios 

com população abaixo de 500 mil habitantes mostram uma relação positiva.

A análise destes dados gerais permite então fazer um resumo das condições e características médias de 

deslocamento nas cidades analisadas. A tabela anterior mostra que a velocidade média (dentro do veículo) 

varia de um mínimo de 20, para os ônibus municipais, até um máximo de 37 km/h nos sistemas metroferro-

viários e de 40 km/h nas motocicletas.

Por sua vez, a extensão média estimada das viagens varia entre um mínimo de 5,8 km para as motocicletas 

até um máximo de 14,3 km para os deslocamentos em ônibus metropolitanos. Conseqüentemente, o menor 

tempo médio de deslocamento por viagem ocorre com a motocicleta (8,7 minutos) e o maior com os ônibus 

metropolitanos (35,9 minutos). 

Indicadores de Mobilidade

Tabela 13 – Indicadores de mobilidade individual (viagens/pessoa/dia)

Faixa de População Total 
Transporte 

Coletivo 
Auto Moto Bicicleta A pé 

> 1 Milhão 1,97 0,78 0,63 0,03 0,02 0,52 

500 mil-1 mil hão 1,46 0,40 0,51 0,02 0,03 0,50 

250-500 mil 1,13 0,31 0,30 0,03 0,04 0,45 

100-250 mil 0,92 0,20 0,21 0,03 0,05 0,43 

60-100 mil 0,86 0,18 0,15 0,04 0,08 0,42 

Total 1,38 0,44 0,40 0,03 0,04 0,47 

Gráfico 16 – Mobilidade individual

Quando se observa a divisão modal por classe de população, conforme tabela anterior, constata-se que 

nas cidades entre 60 e 100 mil habitantes a mobilidade situa-se no patamar de 0,86 viagens/habitante/dia, ao 

passo que nas cidades com mais de 1 milhão de habitantes a mobilidade alcança 1,97 viagens/habitante/dia. 

Olhando-se por modo de transporte, vê-se que o transporte público apresenta 0,44 viagens/habitante/

dia, ao passo que o andar a pé 0,47 e o automóvel 0,40. O uso da bicicleta representa 0,04 viagens/habitante/

dia, ao passo que o uso da motocicleta é de 0,03 viagens/habitante/dia.  
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Gráfico 19 – Taxa de Cobertura (Arrecadação/Custo) por subsistema de transporte coletivo

Custos da Mobilidade
Os custos da mobilidade foram estimados em dois grupos. O primeiro, denominado “gasto individual”, refe-

re-se à operação dos veículos privados (custos operacionais) e do transporte público (gastos com tarifas). O 

segundo, chamado “custo público” (ou “social”), refere-se aos custos de manutenção do sistema viário e do 

sistema metroferroviário, que foram estimados como uma porcentagem do valor da infra-estrutura existente, 

uma vez que não há dados diretos a respeito. É importante lembrar que não estão incluídos os custos das 

externalidades de poluição e acidentes, que são mostrados no item seguinte.

Os gastos individuais e públicos estão mostrados na tabela a seguir. 

Tabela 17 - Custos anuais da mobilidade (R$ bilhões)

Faixa 
de População  

 Transporte Coletivo Transporte Individual Total 

Custo 
Individual15

Custo 
Público16 

Custo
 Individual17 

Custo 
Público18 

Custo 
Individual 

Custo 
Público 

> 1 Milhão 9,4 1,0 31,7 1,7 41,1 2,6 

500 mil-1 mil hão 1,3 0,1 9,3 0,7 10,7 0,8 

250-500 mil 1,9 0,1 7,4 1,5 9,2 1,6 

100-250 mil 1,4 0,1 6,4 1,8 7,8 1,9 

60-100 mil 0,9 0,1 3,3 1,3 4,2 1,4 

Total 14,9 1,4 58,1 7,0 73,0 8,3 

Tabela 15 – Arrecadação e custos dos ônibus municipais (milhões R$/ano)

Faixa de População Arrecadação Custos Operacionais Arrecadação/Custo 

> 1 Milhão 6.734 7.100 0,95 

500 mil-1 mil hão 1.710 1.993 0,86 

250-500 mil 1.558 1.267 1,23 

100-250 mil 1.420 1.169 1,21 

60-100 mil 864 751 1,15 

Total 12.286 12.280 1,00 

Gráfico 18 – Arrecadação e custos dos ônibus municipais (milhões R$/ano)

Os ônibus metropolitanos e os sistemas metroferroviários apresentam relação arrecadação/custo inferior 

a 1,0, envolvendo custos da ordem de 3,5 e 1,5 bilhão de reais respectivamente.

Tabela 16 – Arrecadação e custos dos sistemas de transporte coletivo (milhões R$/ano) 

Sistema de Transporte Coletivo Arrecadação Custos Operacionais Arrecadação/Custo 

Ônibus Municipais 12.286 12.280 1,00 

Ônibus Metropolitanos 3.036 3.506 0,87 

Sistemas Metroferroviários 14 1.083 1.459 0,74

Total 16.405 17.245 0,95

15  Custo Individual do Transporte Público – recursos gastos pelos usuários para utilização do sistema de transporte coletivo.

16  Custo Público do Transporte Público – recursos gastos pelo poder público para o funcionamento do sistema de transporte público 

(porcentagem do valor da infra-estrutura).

17  Custo Individual do Transporte Individual – recursos gastos pelos usuários do transporte individual.

18  Custo Público do Transporte Individual – recursos gastos pelo poder público para o funcionamento do sistema de transporte individual 

(porcentagem do valor da infra-estrutura).
14 Não estão incluídos os seguintes sistemas metro-ferroviários que não informaram os dados de arrecadação e custo: Opportrans/RJ, 

Supervia/RJ, Trensurb/RS, Metrorec-Linha Centro/PE e Metrorec-Linha Sul/PE.
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Pode-se observar que os custos anuais totais atingem R$ 81,3 bilhões. Os veículos privados são responsá-

veis por 80% dos custos, cabendo 20% ao transporte público. Estes custos equivalem a R$ 756 por habitante, 

por ano e representam 6,6% do PIB do universo considerado. 

Gráfico 20 – Custos anuais da mobilidade por porte de município

O gráfico a seguir mostra o custo da mobilidade por habitante, considerando o porte do município. Assim, 

apesar da média dos municípios brasileiros com população acima de 60 mil habitantes consumir R$ 756 por 

habitante por ano na mobilidade urbana, os municípios com população acima de um milhão de habitantes 

consomem mais do que três vezes o necessário para a mobilidade dos municípios com população entre 60 e 

100 mil habitantes. 

Gráfico 21 – Custo da mobilidade por habitante por ano, por faixa de população

Patrimônio
Para efeito de estimativa do patrimônio empregado na mobilidade urbana, são apresentados a seguir os re-

sultados dos cálculos considerando os custos de implantação da infra-estrutura e da aquisição dos veículos. 

Os valores correspondem a equipamentos novos. 19  TEP – Toneladas Equivalentes de Petróleo.

Estima-se por esta metodologia um patrimônio da ordem de um trilhão de reais, representando 88% do 

PIB dos municípios com população acima de 60 mil habitantes.

Tabela 18 – Patrimônio envolvido na mobilidade urbana (equipamentos novos)

Tipo Patrimônio (R$ bilhões) % 

Sistema viário 458 43 

Vias metroferroviárias 90 8 

Subtotal infra-estrutura 548 51 

Autos 479 44 

Ônibus 17 2 

Carros trem/metrô 17 2 

Motos 16 2 

Subtotal veículos 529 49 

Total 1.077 100 

Gráfico 22 – Patrimônio envolvido na mobilidade urbana (bilhões de reais)

MOBILIDADE, CONSUMOS E EXTERNALIDADES

Uso de Energia
Os deslocamentos motorizados da população destas cidades incorrem em um consumo anual de 10,7 milhões 

de TEP.19 O transporte individual é responsável por 76% do consumo desta energia. 
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Gráfico 24 – Consumo de energia por habitante, por porte de município (TEP/habitante/ano)

Emissão de poluentes
Para a estimativa da emissão de poluentes foram utilizados parâmetros adotados pela CETESB (Companhia 

Estadual de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Governo do Estado de São Paulo), que consideram taxas 

de emissão por quilômetro rodado por tipo de veículo e combustível. A tabela a seguir mostra os parâmetros 

adotados no perfil da mobilidade em 2003.

Tabela 21 – Taxas de emissão de poluentes (g/km)

Poluente Moto Gasolina Diesel 

CO 19,70 13,10 17,80 

HC 2,60 1,30 2,90 

NO
X
 0,10 0,80 13,00 

SO
2
 0,09 0,16 0,43 

MP 0,05 0,08 0,81 

CO
2
 196,00 196,00 1.107,00 

Considerando estas taxas de emissão, os veículos motorizados emitem, em média, 1,6 milhão de toneladas 

de poluentes locais por ano (CO, No
x
, SO

2
, HC, MP) e 22,7 milhões de toneladas de CO

2
 (poluente do efeito 

estufa). O transporte individual (autos e motos) emite 5,3 vezes mais poluentes locais e 1,9 vez o volume de 

CO
2
 do que os meios públicos de transporte.  

Tabela 19 – Consumo de energia (milhões de TEP/ano)

Faixa de População Transporte Coletivo Transporte Individual Total % 

> 1 Milhão 1,7 4,1 5,8 54 

500 mil-1 mil hão 0,3 1,4 1,7 16 

250-500 mil 0,3 1,0 1,3 12 

100-250 mil 0,2 1,0 1,2 11 

60-100 mil 0,1 0,6 0,8 7 

Total 2,6 8,1 10,7 100 

Gráfico 23 – Consumo de energia por modo utilizado

Observa-se que o transporte individual consome três vezes mais energia que o Transporte Público.

A tabela e gráfico a seguir mostram a quantidade de energia consumida por habitante por porte de 

município. Fica claro que os habitantes dos municípios maiores são responsáveis por grande quantidade de 

energia por pessoa na mobilidade urbana, representando consumo de energia mais de três vezes superior ao 

valor observado nos municípios menores.

Tabela 20 – Consumo de energia por habitante, por porte de município (TEP/habitante ano)

Faixa de População Transporte Coletivo Transporte Individual Total 

> 1 Milhão 0,045 0,113 0,158 

500 mil-1 mil hão 0,022 0,102 0,124 

250-500 mil 0,015 0,049 0,065 

100-250 mil 0,010 0,044 0,055 

60-100 mil 0,009 0,040 0,050 

Total 0,024 0,075 0,100 
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Tabela 23 – Emissões de poluente por habitante (ton./hab. ano), por porte de município

Faixa de População Transporte Coletivo Transporte Individual Total 

> 1 Milhão 0,123 0,267 0,390 

500 mil-1 mil hão 0,077 0,228 0,305 

250-500 mil 0,056 0,081 0,138 

100-250 mil 0,038 0,054 0,092 

60-100 mil 0,035 0,034 0,069 

Total 0,075 0,150 0,225 

Gráfico 26 – Emissões de poluente por habitante, por porte de município 

O custo da poluição para a sociedade é de cerca de R$ 4,5 bilhões,20 sendo o transporte individual res-

ponsável por 67% deste valor.

Tabela 24 – Custos totais de poluição (bilhões de R$/ano)

Faixa de População Transporte Coletivo Transporte Individual Total 

> 1 Milhão 0,84 1,81 2,66 

500 mil-1 mil hão 0,20 0,57 0,77 

250-500 mil 0,20 0,29 0,49 

100-250 mil 0,16 0,22 0,38 

60-100 mil 0,10 0,10 0,20 

Total 1,50 3,00 4,50 

Tabela 22 – Quantidade de emissões (toneladas/ano)

Faixa de 
 População 

Transporte Coletivo  Transporte Individual

Poluentes 
Locais 

Efeito Estufa 
(CO2) 

Total 
Poluentes 

Locais 
Efeito Estufa 

(CO2) 
Total 

> 1 Milhão 138.187 4.378.169 4.516.356 782.213 9.014.415 9.796.628 

500 mil-1 mil hão 31.979 1.013.185 1.045.164 246.627 2.844.730 3.091.357 

250-500 mil 33.248 1.053.405 1.086.653 128.721 1.441.241 1.569.962 

100-250 mil 26.219 830.708 856.928 101.442 1.105.957 1.207.399 

60-100 mil 16.636 527.079 543.715 45.672 479.574 525.246 

Total 246.270 7.802.546 8.048.815 1.304.675 14.885.917 16.190.592 

Individual/ Público   5,3 1,9 2,0 

Observa-se pela tabela que o transporte individual emite 5,3 vezes mais poluentes locais e 1,9 vez mais 

CO
2
 que o transporte público.

Gráfico 25 – Emissões de poluentes por faixa de população

A tabela e gráfico a seguir mostram a quantidade de emissões de poluentes por habitante, por porte de 

município, evidenciando as maiores quantidades de emissões por habitante nos maiores municípios. De fato, 

as emissões por habitante nos grandes municípios apresentam uma ordem de grandeza quase seis vezes maior 

que àquelas observadas nos municípios menores.

20 O custo de poluição foi estimado adotando-se parâmetros internacionais, adaptados à economia brasileira por meio dos índices de 

paridade de compra publicados pelo Banco Mundial.
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O gráfico a seguir mostra a estimativa do custo de poluição e acidentes por habitante, considerando o 

porte dos municípios.

Gráfico 29 – Custo de poluição e acidente por habitante/ano, por porte de município

Resumo de Indicadores

Tabela 26 – Indicadores de consumo e externalidades por modo de transporte por viagem

Indicadores Transporte Coletivo Transporte Individual Individual/Coletivo 

 Emissões (kg/passageiro) 0,57 1,17 2,1 

Energia (GEP/passageiro) 186 588 3,2 

Tabela 27 – Indicadores de externalidades por habitante

Indicador Média Anual 

Custo poluição (R$/hab.) 41,80 

Custo acidentes (R$/hab.) 45,89 

Tabela 28 – Resumo de indicadores por habitante, por porte de município por ano

Faixa de 
População 

Energia 
(GEP/hab.) 

Poluição - Emissão 
(kg/hab.) 

Poluição - Custo 
(R$/hab.) 

Acidente - Custo 
(R$/hab.) 

> 1 Milhão 158.139 390,3 72,46 56,85 

500 mil-1 mil hão 124.158 304,8 28,19 39,04 

250-500 mil 64.818 137,6 25,53 44,53 

100-250 mil 54.724 91,6 34,07 41,45 

60-100 mil 49.725 68,8 12,75 35,52 

Total 99.814 225,3 41,80 45,89 21  IPEA-ANTP (2003), Impactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito nas aglomerações urbanas brasileiras, Brasília, Distrito 

Federal.

Gráfico 27 – Custos totais de poluição, por faixa de população

Acidentes de trânsito
O custo dos acidentes foi estimado utilizando parâmetros do estudo ANTP/IPEA.21

Tabela 25 – Custo dos acidentes (milhões de reais/ano)

Faixa de 
População 

População 
(mil hab.) 

Transporte 
Coletivo 

Transporte 
Individual 

Total Custo/Hab 
(R$/ano) 

> 1 Milhão 36.669 295 1.790 2.085 56,9 

500 mil-1 mil hão 13.570 80 483 562 41,5 

250-500 mil 19.305 122 738 860 44,5 

100-250 mil 22.526 125 755 879 39,0 

60-100 mil 15.528 78 473 552 35,5 

Total 107.597 699 4.238 4.938 45,9 

Estima-se que o custo anual de acidentes nas cidades do sistema é de R$ 4,9 bilhões ao ano, represen-

tando cerca de R$ 46,00 por habitante/ano.

Gráfico 28 – Custo anual de acidentes, por porte de município
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 Custos da Mobilidade: Na realização da mobilidade urbana nos municípios com população acima de 

60 mil habitantes são consumidos 81,3 bilhões de reais por ano, sendo 80% no transporte individual 

e 20% no transporte coletivo. Estes valores correspondem à um gasto de 756 reais por habitante por 

ano e correspondem a 6,6% do PIB (Produto Interno Bruto) dos municípios envolvidos.

 Patrimônio: O patrimônio empregado na mobilidade urbana atinge o valor de 1,077 trilhão de reais, 

sendo 51% em infra-estrutura e 49% em veículos.

Mobilidade, Consumos e Externalidades

 Energia: São consumidas 10,7 milhões de TEP (Tonelada Equivalente de Petróleo) por ano na rea-

lização da mobilidade urbana, sendo 75% no transporte individual e 25% no transporte coletivo. 

Considerando o consumo de energia por habitante, a mobilidade urbana representa um consumo 

médio de aproximadamente 100 mil GEP (Grama Equivalente de Petróleo) por habitante por ano, 

sendo que os municípios maiores apresentam um consumo por habitante cerca de três vezes maior 

que o consumo nos municípios menores.

 Emissão de Poluentes: A poluição produzida pelo transporte individual custa à sociedade o dobro 

do que aquela produzida pelo transporte público. No caso dos Poluentes Locais esta relação passa 

de cinco vezes. Na mobilidade urbana são emitidas 1,6 milhão de toneladas/ano de poluentes locais, 

sendo 84% atribuída ao transporte individual. São emitidas ainda 22,7 milhões de toneladas/ano 

de CO
2
 (estufa), sendo 66% atribuída ao transporte individual. O total de emissões por habitante 

apresenta uma média de 225 quilos por habitante por ano, sendo que os municípios maiores emitem 

cerca de seis vezes mais poluentes por habitante do que os municípios menores. O custo das emis-

sões atinge um total de 4,5 bilhões de reais por ano, representando um valor médio de R$ 41,80 por 

habitante.

 Acidentes: O custo dos acidentes representa um total de 4,9 bilhões de reais por ano, correspondendo 

um valor médio de R$ 45,89 por habitante.

CONCLUSÕES

Oferta dos Meios de Transporte

 Frota de Transporte Coletivo:  A frota total de transporte coletivo é estimada em 96 mil veículos. A 

relação entre população e ônibus varia entre 1,0 mil nas cidades maiores a 2,4 mil habitantes/veículo, 

nos menores municípios, com uma média de 1,5 mil. 

 Frota Total no Trânsito: A frota total no trânsito é estimada em 20,3 milhões de veículos. A taxa de 

veículos por habitante varia entre 10 a 19 veículos por 100 habitantes, para as cidades menores e 

maiores respectivamente, com uma média de 14,2. No caso da moto os municípios menores apresen-

tam maiores taxas, variando entre 3,5 e 2,0 motos por 100 habitantes, para os municípios menores 

e maiores respectivamente.  

Produtividade dos Meios de Transporte

 Demanda: Classificando as viagens por modo principal, são realizadas 44,4 bilhões de viagens por 

ano nos municípios acima de 60 mil habitantes, correspondendo a 148 milhões de viagens por dia. 

37% das viagens ocorrem em meios não motorizados (34% a pé e 3% de bicicleta), 31% ocorrem em 

meios motorizados individuais (29% de auto e 2% de moto) e 32% ocorrem em meios motorizados 

coletivos (24% em ônibus municipais, 5% em ônibus metropolitanos e 3% em sistemas metroferro-

viários). As cidades menores apresentam uma taxa de motorização de 42% das viagens, enquanto 

as cidades maiores apresentam 73% do total de viagens motorizadas.

 Produção: São produzidos 75,9 bilhões de veículo/km, sendo 90% no transporte individual e 10% no 

coletivo. O PMA (Percurso Médio Anual) dos ônibus municipais é da ordem de 73.600 quilômetros.

 Desempenho: Os tempos médios de viagem estimados são de 33 minutos no uso do ônibus municipal, 

36 minutos no uso do ônibus metropolitano, 20 minutos no uso dos sistemas metroferroviários, 16 

minutos no uso do automóvel e 9 minutos no uso da motocicleta.

 Indicador de Mobilidade: No geral, as pessoas realizam 1,38 viagens por dia, sendo 0,87 viagens 

motorizadas (0,44 no transporte coletivo, 0,40 no auto e 0,03 na moto) e 0,51 viagens não motori-

zadas (0,47 a pé e 0,04 de bicicleta).

Sustentabilidade

 Tarifa: A tarifa média é de R$ 1,37, com tarifa máxima de R$ 1,80 e mínima de R$ 0,80, lembrando 

que estes dados referem-se ao ano de 2003.

 Relação Arrecadação/Custo dos Sistemas de Transporte Coletivo: A taxa média de cobertura (Arre-

cadação/Custo) dos sistemas de transporte coletivo é de 0,94, sendo de 1,00 nos sistemas de ônibus 

municipais, 0,87 nos sistemas de ônibus metropolitanos e 0,68 nos sistemas metroferroviários.
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Conforme pode ser visto no gráfico a seguir, uma parte significativa dos municípios (79%) possui regula-

mentação aprovada após a Constituição de 1988.

Gráfico 30 – Ano de aprovação da regulamentação

Forma de delegação

O gráfico a seguir mostra que na maioria dos municípios as empresas operam sob permissão (57%), com 41% 

operando sob regime de concessão.

Chama a atenção a predominância da permissão entre os municípios com mais de 1 milhão de habitantes.

Gráfico 31 – Tipo de contrato por porte de municípioTRANSPORTE SOBRE PNEUS

As informações recebidas foram verificadas quanto à sua consistência, utilizando tanto os procedimentos 

estatísticos convencionais, quanto a série histórica de cada cidade, assim como os valores normalmente 

verificados para um conjunto selecionado de indicadores (por exemplo, o percurso anual de cada ônibus) e 

a experiência dos técnicos da ANTP. 

Estes procedimentos foram acompanhados de contatos adicionais com os responsáveis pelo preenchi-

mento dos dados nos municípios, para dirimir dúvidas e solicitar dados muito importantes que por algum 

motivo não haviam sido enviados.

A partir da aplicação deste conjunto de filtros, foi produzido o banco de dados final que será a seguir 

analisado.

Cabe destacar que as informações obtidas sobre os sistemas metropolitanos são apresentadas em con-

junto com os dados dos municípios, com destaque para as diferenças significantes.

Características Institucionais e de Gestão

Regulamentação do transporte público

Em relação à regulamentação do transporte público, a maioria dos municípios (87%) possui uma regulamen-

tação do seu transporte público, embora uma parte significativa (13%) ainda não tenha regulamentação. 

3
AS CONDIÇÕES  
DO TRANSPORTE PÚBLICO  
NO BRASIL EM 2003 
(DADOS INFORMADOS)

AS CONDIÇÕES  
DO TRANSPORTE PÚBLICO  
NO BRASIL EM 2003 
(DADOS INFORMADOS)
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Gráfico 34 – Ano de vencimento dos contratos

Características da Remuneração

Conforme destacado no gráfico a seguir, a grande maioria dos municípios utiliza a tarifa como forma de re-

muneração (85% dos municípios). Também no caso das regiões metropolitanas, a maioria (63%) apontou a 

tarifa como forma de remuneração.

As formas de remuneração definidas como Câmara de Compensação Tarifária, Serviço Prestado e Por Pas-

sageiro pressupõem algum tipo de metodologia de rateio entre as operadoras, totalizando 14% dos municípios 

e 37% das regiões metropolitanas.

Gráfico 35 – Forma de remuneração

O gráfico a seguir mostra significativo aumento nos municípios com regulamentação ao longo do tempo, 

em especial a partir da década de 1990.

Gráfico 32 – Tipo de contrato em relação ao ano de aprovação

Observa-se pelo gráfico a seguir que a maior parte dos contratos (49%) tem prazo entre 10 e 14 anos. 

Há uma parte significativa com prazos inferiores a 10 anos (26%) e outra também significativa com prazos a 

partir de 15 anos (25%).

Gráfico 33 – Prazo de duração dos contratos 

Considerando o ano de vencimento dos contratos, 20% dos municípios informaram vencimento até 2004, 

32% entre 2005 e 2008 e os demais 48% após 2008.
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trônica, com 55% dos municípios reportando o emprego desta tecnologia. Já os municípios de menor porte 

(entre 60 e 100 mil habitantes) possuem um perfil de maior emprego de mão-de-obra na cobrança, com 95% 

dos municípios utilizando cobradores, motoristas ou a combinação dos dois.

Gráfico 38 – Forma de cobrança por faixa de população

Características da Oferta de Serviços (Operadoras)

A análise do gráfico a seguir mostra a grande maioria dos municípios com uma empresa (40%), duas empresas 

(23%) ou três empresas (9%), correspondendo a 72% destes municípios. A análise desta distribuição conforme 

a população dos municípios mostra que mais de dois terços dos municípios entre 60 e 100 mil habitantes tem 

apenas uma empresa operadora, enquanto 89% das maiores cidades possui seis ou mais operadores.

Gráfico 39 – Quantidade de empresas operadoras

Quanto aos sistemas metropolitanos, existe uma grande variação na quantidade e porte das empresas 

operadoras, indo de 4 a 50 empresas por sistema e de 27 a 113 veículos por empresa.

Gráfico 36 – Forma de remuneração por tipo de delegação

O gráfico anterior mostra a predominância da forma de remuneração pela tarifa, independente do tipo 

de delegação. No entanto, chama a atenção a maior presença desta forma de remuneração nas concessões, 

atingindo 90% dos casos.

Quanto à forma de cobrança, observa-se no gráfico a seguir que o cobrador é a forma mais comum de 

recolhimento da receita, aparecendo em 31% das cidades como meio exclusivo e em mais 56% das cidades 

com uma das formas de arrecadação, perfazendo assim 87% das cidades. O motorista aparece em 4% das 

cidades como forma exclusiva e em 47% como forma auxiliar, perfazendo 51%. 

Chama a atenção ainda a participação da forma de cobrança compartilhada entre Cobrador e Motorista, 

representando a maior parcela individual, com 36% dos municípios.

As formas eletrônicas de arrecadação aparecem em 23% das cidades, sendo 3% de maneira exclusiva e 

20% de maneira auxiliar. Os números mostram claramente a variedade das formas de arrecadação e o processo 

recente de alteração nos seus mecanismos.

No caso dos sistemas metropolitanos a presença da cobrança eletrônica é ainda mais relevante, com 56% 

delas reportando alguma forma de cobrança eletrônica.

Gráfico 37 – Forma de cobrança da tarifa de transporte público

O gráfico a seguir mostra a relação entre forma de cobrança e porte do município. Assim, os municípios 

de maior porte (acima de 1 milhão de habitantes) apresentam um perfil de maior presença da cobrança ele-
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Características Físicas

Prioridade do Transporte Coletivo no Sistema Viário

Observa-se pela tabela a seguir que apenas 17 municípios informaram ter algum tipo de prioridade física 

para o transporte coletivo, sendo que a maioria deles (10) tem somente faixas exclusivas em operação, que 

aparecem em mais cinco municípios, junto com outros tipos de prioridade. Pistas exclusivas e vias segregadas 

aparecem em sete municípios.  

Tabela 29 – Prioridade para o transporte coletivo sobre o sistema viário

Tipo de Tratamento Municípios % 

Somente Faixa Exclusiva 10 9% 

Somente Pista Exclusiva 2 2% 

Faixa + Pista Exclusiva 4 4% 

Faixa + Via Segregada 1 1% 

Nenhum 89 84% 

Total informado 106 100% 

Gráfico 42 – Prioridade para o transporte coletivo sobre o sistema viário

A tabela a seguir mostra que o comprimento total das vias com prioridade é 410 km, sendo praticamente 

iguais as participações de faixas exclusivas e pistas exclusivas/vias segregadas. 

Este comprimento de vias com prioridade é mínimo quando comparado ao comprimento das vias utili-

zadas pelo transporte coletivo. De fato, considerando as estimativas de extensão de sistema viário utilizado 

pelo transporte público produzidas pelo Sistema de Informações (282 mil km), a extensão com prioridade 

corresponde a 4,5% das vias utilizadas pelo transporte coletivo nos municípios com tratamento (17) e 2,3% 

das vias utilizadas nos municípios considerados (437).

Relacionando a informação de quantidade de operadoras por faixa de população, o gráfico a seguir mostra 

a grande diferença destes números. De fato, enquanto a média de operadoras por município para os municí-

pios de menor porte é de 1,4, este número atinge 18,3 empresas por município para aqueles com população 

acima de um milhão de habitantes.

Gráfico 40 – Média de Operadoras por município por faixa de população

O gráfico a seguir mostra a relação entre a média de passageiros transportados por empresa por faixa de 

população. Estes dados apontam para uma maior concentração de passageiros por empresa nos municípios 

com maior população, apontando para empresas de maior porte.

Gráfico 41 – Média de passageiros transportados por empresa, por faixa de população

É interessante notar que existe grande variação na quantidade de passageiros por empresa em função 

do porte do município, passando de 17,1 a 2,5 milhões de passageiros por ano.
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Quanto aos sistemas metropolitanos, entre 60 e 70% deles possuem algum tipo de integração com outros 

sistemas de transporte público.

Velocidade Comercial do Transporte Coletivo Informada

A velocidade comercial média dos municípios é de 25,6 km/h, valor considerado adequado para uma boa 

produtividade do sistema ônibus. 

No entanto, existe uma quantidade significativa de municípios com velocidades iguais ou inferiores a  

20 km/h (49%), com destaque para 13% deles com velocidades inferiores a 18 km/h. Nestes casos, o indicador 

de velocidade comercial aponta para uma baixa produtividade do sistema de transporte coletivo.

O gráfico a seguir mostra com clareza a relação entre velocidade comercial e porte do município. Enquan-

to 60% dos municípios com população superior a um milhão de habitantes possuem sistemas de transporte 

coletivo com velocidade igual ou inferior a 22 km/h, 73% dos municípios com população entre 60 e 100 mil 

habitantes operam com velocidade comercial igual ou superior a 26 km/h.

Gráfico 44 – Velocidade comercial por porte de município

Os sistemas metropolitanos reportaram viagens de transporte coletivo com velocidade comercial entre 

17 e 22 quilômetros por hora.

Características Operacionais

Índice de Passageiro por Quilômetro (IPK)

Observa-se pelo gráfico a seguir que a maior parte dos sistemas de transporte coletivo (46%) apresenta IPK 

entre 1,50 e 1,99. Apenas 11% têm IPK superior a 2,50 e 20% têm IPK inferior a 1,49. A média (aritmética) para 

os sistemas municipais é 1,83, enquanto para os sistemas metropolitanos este valor é ainda mais baixo, 1,36.  

Tabela 30 – Extensão informada de prioridade para o transporte coletivo no sistema viário

Tipo de Tratamento Extensão (km) 

Faixa Exclusiva 217,2 

Pista Exclusiva 191,3 

Via Segregada 2,0 

Total 410,5 

Integração

Em relação à integração, as respostas dos municípios apontam para uma predominância de integração somente 

em terminais e entre linhas municipais.

Assim, 35% dos municípios possuem integração entre linhas municipais e 37% possuem integração 

somente em terminais.

Em relação à integração entre os sistemas metropolitanos e as linhas municipais, apenas 31% reportaram 

algum grau de integração.

No caso dos 21 municípios atendidos por sistemas metroferroviário, apenas três informaram possuírem 

algum tipo de integração. Mas uma pesquisa recente da ANTP22  indica a ocorrência de algum grau de integração 

entre estes sistemas e os ônibus municipais nas seguintes regiões metropolitanas: Porto Alegre, São Paulo, 

Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

A integração entre sistemas suplementares e sistemas de ônibus municipais também não é muito comum. 

De fato, dos 48 municípios que informaram a existência de sistemas suplementares, apenas 10 possuem algum 

tipo de integração (21%).

O gráfico a seguir mostra a relação entre as informações de integração entre linhas municipais e faixa 

de população. Conforme destacado no gráfico, os municípios acima de um milhão de habitantes são os que 

possuem maior quantidade de sistemas com integração (70% dos que informaram), seguidos pelos municípios 

entre 500 mil e um milhão (42% dos que informaram).

Gráfico 43 – Existência de integração entre linhas municipais por faixa de população

22  “Os Sistemas Integrados de Transporte Público do Brasil”, Comissão Metroferroviária da ANTP – Grupo de Trabalho: Integração – Julho 

de 2004.
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O perfil da frota dos sistemas metropolitanos é semelhante, com uma maior presença dos veículos do 

tipo comum (89%).

A tabela a seguir permite observar que a participação dos veículos novos vai de 6,5% (ônibus comuns) a 

11,6% (micros) e 16,9% (articulados). A participação geral dos veículos novos (7%) mostra que a idade média 

é relativamente alta, como será analisado a seguir.

Tabela 31 – Quantidade de veículos novos (sistema municipal)

Tipo de Veículo % de Novos/Total 

Comum 6,5% 

Articulado 16,9% 

Microônibus 11,6% 

Outros 6,5% 

Total informado 7,0% 

Observa-se pela tabela a seguir que o ônibus comum está presente em 100% dos municípios, sendo que 

em 25% deles este tipo de veículo é o único disponível. O veículo articulado aparece em 25% dos municípios, 

ao passo que o microônibus aparece em 71%, mostrando sua rápida ascensão no mercado do transporte 

coletivo urbano.

Tabela 32 – Composição de tipos de veículo por município (sistema municipal)

Tipo de Veículos % 

Comum 25% 

Comum/Outros 2% 

Comum/Micro 46% 

Comum/Articulado 2% 

Comum/Micro/Outros 3% 

Comum/Articulado/Outros 1% 

Comum/Articulado/Micro 14% 

Comum/Articulado/Micro/Outros 8% 

Total informado 100% 

Idade Média da Frota

No gráfico a seguir pode-se ver que há 17% de veículos com mais de 7,5 anos de idade, sendo 10% com mais 

de 8,5 anos de idade. No outro extremo, 15% dos municípios possuem idade média inferior a 3,5 anos e 32% 

inferior a 4,5 anos.

Gráfico 45 – IPK Informado pelos municípios (ônibus municipais)

Estes valores contrastam fortemente com os valores históricos registrados pela ANTP – que atingiram 

3,0 na década de 1990 – confirmando as mudanças estruturais no mercado e na operação do transporte co-

letivo urbano no Brasil.

O gráfico a seguir mostra a evolução do IPK médio informado do conjunto de municípios que forneceram 

este dado à ANTP ao longo destes anos.

Gráfico 46 – Evolução do IPK médio informado dos sistemas municipais

Tipo de Veículo

Considerando as informações fornecidas, a composição da frota aponta para uma grande presença de veículos 

do tipo comum, representando 86% do total, enquanto o microônibus representa 6% e o articulado apenas 2%.

Gráfico 47 – Veículos por tipo (sistema municipal)
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Gráfico 50 – Idade média da frota total por porte de município (sistema municipal)

Características Econômicas

Tarifa

A tarifa comum média era de R$ 1,37 em 2003. Os gráficos a seguir apontam diferentes tarifas médias por 

faixa de população.

Gráfico 51 – Tarifa média por faixa de população (sistema municipal)

Gráfico 48 – Idade média (sistema municipal) 

De forma compatível com os dados referentes à porcentagem de veículos novos na frota – maior entre 

micros e articulados – o gráfico a seguir permite ver que a média de idade destes veículos é bem inferior à 

dos veículos comuns. 

A idade média do total da frota informada dos sistemas municipais é de 5,5 anos, enquanto a idade média 

dos sistemas metropolitanos é de 5,2 anos, com uma variação muito grande entre regiões (entre 4,3 e 7,4 

anos de idade média).

Gráfico 49 – Idade média por tipo de veículo (sistema municipal)

O gráfico a seguir mostra a idade média da frota total por porte de município, indicando que não há uma 

variação significativa dos valores. De fato, enquanto os maiores municípios apresentam idade média de 4,9 

anos, os municípios de menor porte apresentam idade média de 6,1 anos.
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Gráfico 54 – Salário do motorista (sistema municipal)

De forma semelhante ao observado para os motoristas, o salário dos cobradores também apresenta uma 

variação de um para dois, com valor médio de R$ 445,00 por mês para os sistemas municipais e R$ 470,00 

por mês para os sistemas metropolitanos.

Gráfico 55 – Salário do cobrador (sistema municipal)

 

O gráfico a seguir mostra as variações salariais em função do porte do município.

Gráfico 52 – Tarifa x População

A análise das respostas permite também estabelecer o índice de reajuste médio entre a tarifa atual e a 

anterior, estimado em 18,2%, com período médio de 12 meses.

Considerando o período de validade médio da tarifa anterior de 12 meses, 55% dos municípios tiveram 

períodos inferiores a um ano, conforme apontado no gráfico a seguir. Note-se que nenhum município com 

população acima de 1 milhão de habitantes apresentou um período acima de 2 anos.

Gráfico 53 – Período de vigência da tarifa anterior

Salário dos Condutores

Observa-se pela tabela a seguir que o salário do motorista de ônibus no final de 2003 no Brasil variava em 

uma proporção próxima de um para dois, estando a média em torno de R$ 800,00 por mês para os sistemas 

municipais e R$ 865,00 por mês para os sistemas metropolitanos. 

O gráfico a seguir mostra as faixas de salário de motorista e as quantidades de municípios.
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Gráfico 58 – Relação entre salário do motorista e valor da tarifa (sistema municipal)

Pessoal do Sistema de Ônibus Convencional

O gráfico a seguir mostra maior participação dos motoristas na operação do transporte, indicando a existência 

de serviços operados sem a ajuda dos cobradores.

Gráfico 59 – Participação da mão-de-obra no transporte coletivo (sistema municipal)

Os sistemas de transporte municipal ocupam 4,6 empregados por veículo (motoristas, cobradores e 

manutenção), sendo 2,2 motoristas, 1,9 cobradores e 0,5 empregados na manutenção.

Os sistemas metropolitanos ocupam 3,7 empregados por veículo, sendo 1,7 motoristas, 1,6 cobradores 

e 0,4 empregados na manutenção.

O gráfico a seguir mostra a relação entre recursos humanos e frota, por faixa de população, apresentando 

uma variação entre 5,3 (municípios maiores) e 3,4 (municípios menores).

Gráfico 56 – Salário dos motoristas e cobradores por faixa de população

Analisando as diferenças regionais, o gráfico a seguir mostra valores normalizados de salário de condu-

tores mais elevados nas regiões Sul e Sudeste, enquanto as demais regiões apresentam valores inferiores à 

média geral.

Gráfico 57 – Salário dos Condutores por região (normalizados) (sistema municipal)

O gráfico a seguir mostra que não existe necessariamente uma relação entre o salário dos condutores e 

o valor da tarifa. De fato, muitos municípios adotam tarifas elevadas com salários baixos e vice-versa. 
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Gráfico 62 – Veículos utilizados no transporte para pessoas com mobilidade reduzida

Sistema Suplementar

Veículos Autorizados

Dos municípios que enviaram resposta ao questionário da ANTP, apenas 34% informaram a existência de sis-

temas suplementares. Deste universo, 43% dos municípios possuem menos de 50 veículos e 39% possuem 

100 ou mais veículos.

Gráfico 63 – Veículos utilizados no sistema suplementar

Passageiros Transportados/Ano

O gráfico a seguir mostra que 31% dos municípios que possuem sistema suplementar transportam menos de 

500 mil passageiros/ano, enquanto 54% transportam 1,5 milhão ou mais.

Gráfico 64 – Passageiros transportados no sistema suplementar

Gráfico 60 – Relação entre RH e frota por faixa de população

Características de Sistemas Especiais

Transporte Municipal Escolar

A maioria dos municípios (63%) reportou a operação de transporte municipal escolar. Deste universo, 46% 

dos municípios empregam menos que 40 veículos neste serviço, enquanto 27% dos municípios utilizam 80 

ou mais veículos.

Gráfico 61 – Veículos utilizados no transporte escolar

Quanto à existência de atendimento de transporte escolar à zona rural, a maioria dos municípios que possui 

transporte escolar possui atendimento à zona rural (69%), enquanto 31% deles não dispõem deste serviço.

Transporte para Pessoas com Mobilidade Reduzida

Apenas 34% dos municípios informaram a existência de serviço especial para pessoas com mobilidade redu-

zida. Destes municípios, 56% possuem menos que seis veículos e apenas 22% possuem 12 ou mais veículos.
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Gráfico 67 – Valor da bandeirada do táxi x população

O gráfico a seguir mostra os valores médios de bandeirada por porte de município.

Gráfico 68 – Valor médio da bandeirada por porte de município

Tarifa Quilométrica

O valor médio da tarifa quilométrica dos táxis dos municípios era de R$ 1,58 em 2003. O gráfico a seguir mostra 

a relação entre a tarifa quilométrica e a população.

Sistema de Táxi

Frota de Táxi

O táxi está presente na totalidade dos municípios que enviaram informações, assim como o transporte público 

regular. Mais da metade dos municípios tem até 149 táxis autorizados e 27% têm 300 ou mais veículos autorizados.

Gráfico 65 – Quantidade de táxis autorizados

Considerando a média de táxi por mil habitantes, os municípios brasileiros apresentam um índice de 1,54, 

com variações por tamanho de cidade. De fato, enquanto os municípios com mais de um milhão de habitantes 

contam com 2,25 táxis por mil habitantes, os demais oscilam próximos de 1,00. 

Gráfico 66 – Táxi por mil habitantes por faixa de população

Bandeirada

O valor médio da bandeirada de táxi dos municípios era de R$ 3,13 em 2003. O gráfico a seguir mostra a relação 

entre o valor da bandeirada e a população.
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Gráfico 71 – Ano de atualização da tarifa

Vagas nos Pontos de Táxi

O gráfico a seguir mostra significativa diferença na política de vagas em ponto para os táxis. Enquanto pra-

ticamente a totalidade dos táxis dos municípios menores possui vagas em pontos (99%), menos da metade 

destes veículos operam em pontos nas cidades maiores (41%).

Gráfico 72 – Pontos e vagas em ponto de táxi por faixa de população

Propaganda/Comunicação/Informação do Sistema de Ônibus Convencio-
nal

As informações obtidas neste item podem ser separadas entre àquelas de interesse dos usuários e àquelas 

de interesse das empresas operadoras.

Assim, a existência de propaganda interna e externa foi reportada por 35 e 67% dos municípios, respec-

tivamente.

No caso dos sistemas metropolitanos, 33% reportaram existência de propaganda interna e todos repor-

taram existência de propaganda externa.

Gráfico 69 – Tarifa quilométrica dos táxis

O gráfico a seguir mostra uma tarifa média de R$ 1,58, com os municípios menores apresentando um 

valor significativamente superior (R$ 2,06), enquanto os demais apresentam valores próximos à média geral.

Gráfico 70 – Tarifa quilométrica média por porte de município

Ano de Atualização da Tarifa de Táxi

O gráfico a seguir mostra que a grande maioria dos municípios teve atualização de tarifa em 2003 (74%), 

enquanto 8% tiveram o último reajuste em 2000 ou 2001.
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Gráfico 75 – Ano de realização de pesquisa de satisfação do usuário

Cerca de 22% dos municípios têm certificados ISO de qualidade na operação do seu transporte coletivo. 

Isto mostra uma tendência relevante, frente à inexistência desta preocupação até alguns anos atrás.

Conclusões de Transporte sobre Pneus

 Institucional: a maioria dos municípios tem algum tipo de documento legal que regulamenta o seu 

transporte público. No entanto, ainda há aqueles que declaram não ter nenhum diploma legal a res-

peito. Entre os que têm delegação, a maioria está na categoria de permissão, embora já seja grande 

a parcela dos que têm concessões. A maior parte dos contratos tem prazo entre 10 e 14 anos. 

 Forma de remuneração: a tarifa continua sendo a forma mais utilizada de remuneração (85% dos 

casos).

 Forma de cobrança da tarifa: o cobrador ainda é a forma mais comum de cobrança (aparecendo em 

87% das cidades, sozinho ou com o motorista); observou-se que o motorista já aparece exercendo 

esta função em 51% dos casos (só ou com outra forma). Destaque para a presença de cobrança 

eletrônica, reportada em 23% dos municípios.

 Divisão de mercado: a maioria dos municípios (63%) tem apenas uma ou duas empresas operadoras 

de transporte público. Os maiores municípios possuem várias operadoras (em média 18 cada). O 

volume anual de passageiros transportados por operadora varia em função do porte do município, 

indo de 2,5 milhões a 17,1 milhões (estes últimos valores correspondendo aos maiores municípios).

 Prioridade ao transporte público na circulação: a quantidade do sistema viário com tratamento prio-

ritário à circulação do transporte público é mínima, quase inexistente, tendo sido reportados apenas 

410 quilômetros com este tipo de tratamento (em um sistema viário de cerca de 280 mil quilômetros). 

 

 Integração no transporte público: a maioria dos municípios não tem nenhuma forma de integração. 

Dentre os que a organizaram, a maioria o fez em terminais.

Gráfico 73 – Existência de propaganda interna e externa

O gráfico a seguir apresenta a tabulação das respostas dos municípios quanto às questões relacionadas 

à comunicação e informação.

Entre os itens perguntados, o de maior indicação de existência foi o Serviço de Atendimento (71% dos 

municípios possuem este serviço e 83% dos sistemas metropolitanos).

Os de menor indicação de existência foram Informação nos Pontos, com 22% dos municípios afirmando 

possuir e 33% dos sistemas metropolitanos, e Informativo Periódico, com 36% dos municípios e apenas 17% 

dos sistemas metropolitanos.

Gráfico 74 – Existência de comunicação e informação

Apenas 17% dos municípios declararam ter feito alguma pesquisa de satisfação dos usuários, sendo que 

a maioria foi feita em 2003 (40%) e 28% realizada em 2001 ou antes.
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TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO

Abrangência
A avaliação dos sistemas metroferroviários contempla a situação atual dos sistemas disponíveis em 12 mu-

nicípios ou regiões metropolitanas: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, 

Maceió, Natal, Fortaleza, João Pessoa, Salvador e Teresina.

Nessas regiões, atuam nove órgãos gestores, responsáveis pela operacionalização dos sistemas, sendo 

a CBTU, responsável por cinco sistemas da região Nordeste, conforme apontado na tabela a seguir.

Tabela 33 – Tipos de sistemas metroferroviários

Órgão Gestor Cidade Sistema 

METRÔ-SP 
 São Paulo

Eletrificado

CPTM 

OPPORTRANS 
Rio de janeiro 

SUPERVIA 

METRÔ-BH Belo Horizonte 

TRENSURB Porto Alegre 

METRO-DF Brasília 

METROREC – Linha CENTRO Recife 

METROREC – Linha SUL  Recife

Diesel

CBTU 

 

 

 

 

 

Maceió 

João Pessoa 

Fortaleza (Metrofor) 

Salvador 

Natal 

Teresina 

Características Gerais
Considerando que São Paulo, Rio de Janeiro e Recife possuem dois sistemas metroferroviários distintos, dos 

15 sistemas contemplados, 13 enviaram as informações acerca de seus serviços metroferroviários. 

Esses 13 sistemas considerados congregam 28 linhas comerciais que totalizam uma extensão em serviço 

de 857 quilômetros. Os maiores sistemas em termos de linhas e extensão em serviço são a CPTM, em São 

Paulo, e a Supervia, no Rio de Janeiro. Por outro lado, o sistema da CBTU-Salvador é o menos extenso.

 Velocidade do transporte público: a velocidade dos ônibus está abaixo de 20 km/h em 49% dos 

municípios, denotando que as condições de trânsito já afetam muitos municípios e prejudicam o 

transporte público.

 Produtividade do transporte público: um dos índices de produtividade, o IPK (índice de passageiros 

por quilômetro) está abaixo de 2, contrastando fortemente com os valores registrados pela ANTP há  

10 anos atrás (próximo de 3). Isto indica que está ocorrendo queda no número de passageiros, au-

mento dos quilômetros percorridos ou ambos. 

 Frota de veículos: o ônibus comum é o veículo mais utilizado (86% da frota). Os veículos novos cor-

respondem a 7% do total. A idade média geral da frota utilizada é de 5,5 anos.  

 Tarifas cobradas dos usuários: 71% das tarifas cobradas em dezembro de 2003 estavam na faixa 

entre R$ 1,00 e R$ 1,56. Assumindo-se a média destes valores (R$ 1,37), observa-se que o valor 

necessário para adquirir 50 passagens era de R$ 64,00, correspondendo a cerca de 27% do salário 

mínimo nacional. A análise do valor da tarifa média em função do porte do município apontou uma 

pequena variação, indo de R$ 1,54 nos maiores municípios à R$ 1,31 nos menores.

 Salários do condutor e do cobrador: observou-se uma variação entre os valores extremos em torno 

de 1:2, em ambos os casos, demonstrando grandes diferenças regionais na remuneração dos traba-

lhadores do setor. O salário do motorista é aproximadamente o dobro do salário do cobrador.

 Recursos humanos na operação do transporte coletivo: existem mais motoristas do que cobradores, 

indicando a presença de cobrança eletrônica.

 Atendimento de pessoas com mobilidade reduzida: este serviço é oferecido por uma minoria de 

municípios e, dentre os que oferecem, a maioria não estende o serviço às áreas rurais.   

 Serviço escolar especial: a maioria dos municípios já oferece este serviço, sendo que dois terços 

deles também estendem o serviço às suas áreas rurais.

 Serviço de transporte público suplementar: parte significativa dos municípios reportou a existência 

de transporte suplementar, como resultado do fenômeno recente do seu crescimento no país.

 

 Serviço de táxi: praticamente todos os municípios possuem serviço de táxi. A bandeirada média é 

de R$ 3,13, enquanto a tarifa quilométrica média é de R$ 1,58.

 Comunicação com os usuários: as formas mais comuns de comunicação são o serviço de atendimento 

aos usuários (disponível em 71% dos casos) e a propaganda feita externamente ao veículo (67% dos 

casos). As pesquisas de satisfação dos usuários ainda são raras e poucos municípios declararam que 

seu serviço de ônibus tem certificado de qualidade.
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Frota
Os sistemas metroferroviários que informaram contam com uma frota disponível de 2.560 carros.

A concentração dessa frota pode ser verificada nos sistemas de São Paulo, considerando-se os submodos 

de trem e metrô, os quais totalizam 59% dos carros.

Tabela 35 – Frota dos sistemas metroferroviários

Região Metropolitana Operadora Frota Disponível Participação em frota (%) 

São Paulo 
METRÔ-SP 702 27 

CPTM 813 32 

Rio de Janeiro 
OPPORTRANS 204 8 

SUPERVIA 514 20 

Belo Horizonte METRÔ-BH 92 4 

Porto Alegre TRENSURB 100 4 

Recife 
METROREC – Linha Centro 25 1 

METROREC – Linha Sul 41 2 

Salvador CBTU-Salvador 6 0 

João Pessoa CBTU-João Pessoa 13 1 

Maceió CBTU-Maceió 10 0 

Natal CBTU-Natal 10 0 

Fortaleza METROFOR 30 1 

Total   2.560 100 

Gráfico 77 – Frota disponível por sistema metroferroviário

Tabela 34 – Características gerais dos sistemas metroferroviários

Região Metropolitana Operadora Nº de Linhas Extensão (km) Participação em Extensão (%) 

São Paulo 
METRÔ-SP 4 57,60 7 

CPTM 6 251,20 29 

Rio de Janeiro 
OPPORTRANS 2 35,60 4 

SUPERVIA 5 227,00 26 

Belo Horizonte METRÔ-BH 1 29,10 3 

Porto Alegre TRENSURB 1 37,32 4 

Recife 
METROREC – Linha Centro 1 20,50 2 

METROREC – Linha Sul 1 31,00 4 

Salvador CBTU-Salvador 1 13,70 2 

João Pessoa CBTU-João Pessoa 1 30,00 3 

Maceió CBTU-Maceió 1 32,10 4 

Natal CBTU-Natal 2 56,20 7 

Fortaleza METROFOR 2 36,00 4 

Total 28 857,32 100 

Gráfico 76 – Extensão das linhas por sistema metroferroviário
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Dados Operacionais
Foram realizadas cerca de 2,1 milhões de viagens no ano de 2003, considerando o conjunto dos sistemas me - 

troferroviários.

Tabela 37 – Viagens realizadas nos sistemas metroferroviários

Região Metropolitana Operadora Viagens Realizadas Participação em Viagens (%) 

São Paulo  
METRÔ-SP 853.228 42 

CPTM 512.475 25 

Rio de Janeiro 
OPPORTRANS 211.749 10 

SUPERVIA 191.700 9 

Belo Horizonte METRÔ-BH 29.620 1 

Porto Alegre TRENSURB 71400 3 

Recife 
METROREC – Linha Centro* 104.403 5 

METROREC – Linha Sul* 6.874 0 

Salvador CBTU-Salvador 23.041 1 

João Pessoa CBTU-João Pessoa 8.043 0 

Maceió CBTU-Maceió 4.505 0 

Natal CBTU-Natal 6.596 0 

Fortaleza METROFOR* 31.141 2 

Total 2.054.775 100 

* Dados referentes às viagens programadas no ano de 2001.

Nessa operação, foi transportado 1,1 bilhão de passageiros no ano de 2003.

Tabela 38 – Passageiros transportados pelos sistemas metroferroviários

Região Metropolitana Operadora Passageiros Transportados Participação em passageiros (%) 

São Paulo  
METRÔ-SP 506.616.958 45 

CPTM 284.877.625 26 

Rio de Janeiro  
OPPORTRANS 113.382.589 10 

SUPERVIA 71.965.670 6 

Belo Horizonte METRÔ-BH 35.603.172 3 

Porto Alegre TRENSURB* 40.000.000 4 

Recife 
METROREC – Linha Centro* 42.000.000 4 

METROREC – Linha Sul* 550.000 0 

Salvador CBTU-Salvador 3.912.472 0 

João Pessoa CBTU-João Pessoa 1.988.300 0 

Maceió CBTU-Maceió 1.611.080 0 

Natal CBTU-Natal 2.261.689 0 

Fortaleza METROFOR 10.000.000 1 

Total 1.114.769.555 100 

* Dados estimados para 2003.

Recursos Humanos
Cerca de 20 mil postos de trabalho foram considerados como ocupados em 2003, para a operacionalização 

dos sistemas metroferroviários no Brasil. Os maiores sistemas em termos de empregos são o Metrô-SP e a 

CPTM, operando na RMSP.

Tabela 36 – Pessoal ocupado nos sistemas metroferroviários

Região Metropolitana Operadora Operativos Manutenção Adm. Total Part. (%) 

São Paulo  
METRÔ-SP 3.675 1.636 684 5.995 30 

CPTM 3.081 1.700 1.014 5.795 29 

Rio de Janeiro  
OPPORTRANS* 928 409 205 1542 8 

SUPERVIA* 1.102 741 93 1.936 10 

Belo Horizonte METRÔ-BH* 450 454 323 1227 6 

Porto Alegre TRENSURB 585 309 232 1126 6 

Recife METROREC 625 411 305 1341 7 

Salvador CBTU-Salvador 98 53 23 174 1 

João Pessoa CBTU-João Pessoa 41 23 25 89 0 

Maceió CBTU-Maceió 63 24 38 125 1 

Natal CBTU-Natal 72 27 24 123 1 

Fortaleza METROFOR* 237 81 65 383 2 

Total   10.957 5.868 3.031 19.856 100 

* Dados referentes ao ano de 2001.

Esses postos são distribuídos, entre funções ligadas à operação, manutenção e atividades de Adminis-

tração, na proporção de 55%, 30% e 15% respectivamente.

Gráfico 78 – Distribuição do pessoal ocupado por função
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Ao contrário dos dados de transporte público, não foi possível usar séries históricas para aferição de dados, 

uma vez que esta é a primeira oportunidade em que a ANTP coleta dados de trânsito. As informações recebidas 

foram verificadas quanto à sua consistência, utilizando tanto os procedimentos estatísticos convencionais, 

quanto os valores normalmente verificados para um conjunto selecionado de indicadores (por exemplo, o 

número de semáforos por habitante ou veículo registrado) e a experiência dos técnicos da ANTP. Estes proce-

dimentos foram acompanhados de contatos adicionais com os responsáveis pelo preenchimento dos dados 

nos municípios, para dirimir dúvidas e solicitar dados muito importantes que por algum motivo não haviam 

sido enviados.

A partir da aplicação deste conjunto de filtros, foi produzido o banco de dados final, que será a seguir 

analisado. Optou-se por analisar individualmente cada um dos itens do questionário para, em seguida, pro-

ceder às análises temáticas e contextuais, que formam parte da metodologia definida para o relatório anual 

do Sistema de Informações da Mobilidade Urbana.

RECURSOS INSTITUCIONAIS, HUMANOS E MATERIAIS

Municipalização
Cerca de 72% dos municípios declararam já estar com o trânsito municipalizado, enquanto 28% ainda não 

absorveram as atribuições de trânsito.

Recursos Humanos
Conforme apontado no gráfico a seguir, quase 60% do recurso humano utilizado na gestão do trânsito en-

contra-se em atividades classificadas como de operação e fiscalização, enquanto 4% desenvolve atividades 

relacionadas à educação do trânsito.

Gráfico 79 – Passageiros/ano por sistema metroferroviário

Custos e Receitas
Considerando os sistemas metro-ferroviários que informaram receitas e custos, a taxa de cobertura (relação 

entre receita e despesa) média é de 0,74. 

Gráfico 80 – Taxa de cobertura dos sistemas metroferroviários

AS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO 
NAS CIDADES BRASILEIRAS 
EM 2003 
(DADOS INFORMADOS)

AS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO 
NAS CIDADES BRASILEIRAS 
EM 2003 
(DADOS INFORMADOS)
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Motos de operação/apoio

Observa-se que é grande o uso de motocicletas na gestão do trânsito, já que 61% dos municípios utilizam este 

recurso. No entanto, mais de um terço das cidades tem no máximo seis motos. 

Gráfico 84 – RM – Motos de operação/apoio

O gráfico a seguir mostra a relação entre o total de recursos materiais e a população, por porte de município. 

Assim, na média geral os municípios empregam 53 veículos de apoio por milhão de habitantes, apresentando 

variação entre 60 e 35, dependendo do porte do município.

Gráfico 85 – Recursos materiais (veículos de operação) por milhão de habitantes

INFRA-ESTRUTURA E SINALIZAÇÃO

Infra-estrutura viária
Conforme estudos anteriores, sabe-se que a maioria dos municípios brasileiros não tem informações detalha-

das sobre o seu sistema viário. O aparecimento de técnicas de identificação geográfica automatizada (GPS) 

permitiu que os municípios com mais recursos fizessem o mapeamento de suas vias. Estão resumidas a seguir 

as informações enviadas por uma parte dos municípios da amostra pesquisada. Estes dados, e outros obtidos 

pela ANTP de outras fontes, permitiram gerar indicadores de oferta de sistema viário para a expansão para o 

conjunto de municípios com mais de 60 mil habitantes.

Gráfico 81 – Composição de recursos humanos na gestão do trânsito

Considerando o total de recursos humanos empregados na gestão do trânsito, o gráfico a seguir mostra 

uma relação entre este total e a população. Como pode ser visto, este indicador varia entre 0,23 e 0,44 em-

pregos no trânsito por mil habitantes, sendo a média de 0,33.

Gráfico 82 – Relação entre RH e habitante por faixa de população

Recursos Materiais
Viaturas de Operação/Apoio

Observa-se pelo gráfico que a maioria dos municípios conta com viaturas para apoio à operação de trânsito. 

A maior parte deles tem até cinco viaturas em uso, mas há 20% dos municípios com nove ou mais viaturas.

Gráfico 83 – RM – Viaturas de operação/apoio
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INFRA-ESTRUTURA DE TRÂNSITO

Interseções Semafóricas
Observa-se na tabela a seguir, conforme esperado para cidades com mais de 60 mil habitantes, que a maioria 

tem interseções semaforizadas. Quase um terço das cidades tem menos de 11 interseções com semáforos ao 

passo que outro terço tem mais de 30 interseções com semáforos.

Tabela 39 – Quantidade de interseções semafóricas

Faixa Municípios 

Nenhum 21% 

Menos que 11 29% 

Entre 11 e 20 12% 

Entre 21 e 30 6% 

Entre 31 e 40 5% 

Entre 41 e 50 4% 

Igual ou superior a 51 23% 

Os municípios brasileiros acima de 60 mil habitantes possuem uma média de 0,337 interseções semafó-

ricas por mil habitantes. No entanto, este indicador varia significativamente em função do porte do município, 

conforme apontado no gráfico a seguir.

Gráfico 89 – Interseções semafóricas por mil habitantes, por porte de município

Entre os municípios que possuem interseções semafóricas, é expressiva a parcela que têm equipamentos 

eletrônicos (cerca de 70%), enquanto cerca de 20% têm centrais de controle dos semáforos.

Gráfico 86 – Tipo de vias

Gráfico 87 – Participação das vias com pavimentação

O gráfico a seguir mostra a estimativa de extensão do sistema viário, por tipo de via.

Gráfico 88 – Extensão viária estimada, por tipo de via
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Gráfico 92 – Equipamento eletrônico de fiscalização por mil habitantes, por porte de município

O gráfico a seguir mostra a relação entre a quantidade de equipamentos por mil habitantes, com uma 

separação entre os municípios que estão municipalizados e aqueles que ainda não assumiram o controle do 

trânsito.

Gráfico 93 – Equipamentos por mil habitantes

Estacionamento
Estacionamento Rotativo

A maioria dos municípios possui algum tipo de estacionamento rotativo (56%). Neste universo, a maioria (64%) 

tem estacionamento rotativo pago apenas para automóveis, mas é também expressiva a proporção dos que 

têm mais de um serviço (36%). 

Gráfico 90 – Tipo de interseção semaforizada

Equipamento Eletrônico de Fiscalização

Apenas 37% dos municípios informaram a existência de equipamento eletrônico de fiscalização. Dentre estes, 

a maioria possui equipamentos de controle de velocidade (radares móveis e lombadas eletrônicas), sendo 

também grande a presença de equipamentos que controlam o avanço de sinal.  

Gráfico 91 – Tipo de equipamento eletrônico de fiscalização

Diferentemente das interseções semafóricas, a quantidade de equipamentos eletrônicos de fiscalização 

por mil habitantes não guarda relação com o porte do município. De fato, o gráfico a seguir mostra que os 

municípios de porte intermediário (entre 250 e 500 mil habitantes) apresentam um indicador de equipamentos 

eletrônicos de fiscalização por mil habitantes duas vezes maior que o indicador para os municípios maiores 

(acima de 1 milhão de habitantes).
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Gráfico 96 – Quantidade de Cruzamentos/Meio de Quadra com Foco para Pedestre por porte de município

Infra-estrutura para Ciclistas
Oferta de Ciclovias

Foram reportados 426 km de ciclovias por 45 cidades, o que é um valor extremamente reduzido para as 

dimensões do sistema viário urbano (cerca de 280 mil km de vias para todas as cidades com mais de 60 mil 

habitantes). Dentre os municípios que informaram sobre ciclovias, a maioria (60%) tem uma infra-estrutura com 

um mínimo de quatro quilômetros de extensão, o que proporciona uma maior acessibilidade para os ciclistas. 

Gráfico 97 – Extensão de ciclovias

Oferta de Ciclofaixas

Em relação às ciclofaixas, foram reportados 85 quilômetros, distribuídos em 10 municípios, demonstrando 

que é um tipo de equipamento praticamente inexistente nas cidades brasileiras acima de 60 mil habitantes.  

Interseções com tratamento para ciclistas

Foram reportadas 44 interseções com tratamento especial para ciclistas, em 10 municípios, demonstrando 

que é um tipo de equipamento praticamente inexistente nas cidades brasileiras acima de 60 mil habitantes.

Vagas em Bicicletário Público

O gráfico a seguir mostra que 30% dos 23 municípios que reportaram a existência de bicicletário público têm 

menos de 50 vagas mas, no outro extremo, 26% têm mais de 150 vagas. 

Gráfico 94 – Estacionamento rotativo – combinação

Infra-estrutura para Pedestres
Extensão de Ruas Exclusivas para Pedestres

Tabela 40 – Extensão de ruas exclusivas para pedestres

Faixa Municípios km 

Menos de 0,5 km 14 2,71 

Entre 0,5 e 0,9 km 12 6,89 

Entre 1,0 e 1,4 km 7 7,07 

Igual ou superior a 1,5 km 6 54,30 

Total informado 39 70,97 

Observa-se pela tabela que o total de vias dedicado exclusivamente aos pedestres é de 71 quilômetros, 

valor irrisório frente ao total de vias das cidades pesquisadas, estimado em mais de 280 mil quilômetros.

Cruzamentos e Meio de Quadra Semaforizados com Foco para Pedestres

Foram reportados quase 15 mil cruzamentos e interseções de meio de quadra com foco para pedestres por 

78 municípios (43% do total). O gráfico a seguir mostra a distribuição destes municípios segundo o porte.   

Gráfico 95 – Cruzamentos/meio de quadra com foco para pedestre

Como pode ser visto, dos municípios que reportaram este tipo de cruzamento, apenas 8% possuem mais 

de um milhão de habitantes. No entanto, 88% da quantidade de cruzamentos encontram-se justamente nestes 

municípios, conforme apontado no gráfico a seguir.
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Mobilidade Reduzida
Programa Específico de Adaptação do Viário para Pessoas com Mobilidade Reduzida

Mais de um terço dos municípios (36%) possui programas específicos de adaptação do sistema viário às ne-

cessidades das pessoas com mobilidade reduzida.

Interseções com Tratamento de Guia Rebaixada e Vias com Semáforo Sonoro

A maioria dos municípios (51%) possui interseções com tratamento de guia rebaixada, enquanto apenas 19% 

possui vias com semáforo sonoro.

O gráfico a seguir mostra os municípios com algum tratamento para pessoas com mobilidade reduzida, 

por faixa de população.

Gráfico 101 – Municípios com tratamento para pessoas com mobilidade reduzida, por faixa de população

Educação para o Trânsito
Programas de Educação para o Trânsito

A maioria dos municípios (58%) tem programas de educação para o trânsito. 

O gráfico a seguir mostra os municípios que informaram a existência de programas de educação para o 

trânsito, por faixa de população.

Gráfico 102 – Municípios com programas de educação para o trânsito, por faixa de população

Gráfico 98 – Vagas em bicicletário público

O gráfico a seguir mostra a distribuição dos municípios que possuem alguma infra-estrutura para ciclistas 

por faixa de população.

Gráfico 99 – Municípios com infra-estrutura para ciclistas por faixa de população

Transporte de Carga
Área Regulamentada para Circulação

Mais da metade dos municípios (51%) possui áreas proibidas para circulação de caminhões. 

Restrição ao Transporte de Produtos Perigosos

A maioria dos municípios (78%) não tem nenhuma forma de restrição à circulação de produtos perigosos.  

O gráfico a seguir mostra os municípios que possuem alguma regulamentação para carga, por faixa de 

população.

Gráfico 100 – Municípios com alguma regulamentação para carga, por faixa de população
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Sistema de Atendimento Médico na Via

Quanto à existência de serviço de atendimento médico de emergência na via, para socorrer vítimas de acidentes 

de trânsito, 42% dos municípios o possuem.

PROGRAMAS ESPECIAIS

Plano Diretor Aprovado
Quase a metade dos municípios (46%) tem plano diretor aprovado, sendo que há um número significativo de 

planos diretores aprovados recentemente (a partir de 1997) (32%), assim com há também uma parte signifi-

cativa de planos aprovados antes de 1983 (33%).

Gráfico 106 – Ano de aprovação do plano diretor

Regulamento de Uso e Ocupação de Solo
Quase a metade dos municípios (49%) tem regulamentos de uso e ocupação do solo em sua jurisdição. Quanto 

ao ano de aprovação, 10% dos municípios aprovaram seu regulamento nos últimos quatro anos, ao passo que 

grande parte fez a aprovação antes de 1985.

Gráfico 107 – Ano de aprovação do regulamento de uso e ocupação do solo

Estatísticas Gerais do Trânsito
Fiscalização/Convênio

Observa-se pelo gráfico que os municípios mantêm convênios com o Detran e a Polícia Militar em proporções 

quase iguais. 

Gráfico 103 – Convênio para Fiscalização

Acidentes/Fontes de Informação

O gráfico mostra que a principal fonte de informação do número de acidentes de trânsito é a Polícia Militar 

(59% dos casos), conforme o sistema de registro de acidentes que se estruturou no país nas décadas anteriores 

ao Código Brasileiro de Trânsito de 1998. Observa-se também que órgão de trânsito municipal já aparece em 

13% dos casos como fonte de informação sobre acidentes.  

Gráfico 104 – Fonte de informação de acidente

O gráfico a seguir mostra os municípios que informaram os acidentes, por faixa de população.

Gráfico 105 – Municípios que informaram acidentes
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Regulamento de Pólos Geradores
Quanto à existência de regulamento de pólos geradores, apenas 13% reportaram algum documento legal.

Observa-se pelo gráfico que a maioria dos municípios que possui este tipo de instrumento aprovaram 

suas regulamentações de pólos geradores recentemente, seguindo a tendência brasileira de adoção deste 

tipo de regulamentação.

Gráfico 108 – Ano de aprovação de regulamento de pólos geradores 

O gráfico a seguir mostra os municípios que possuem Plano Diretor, Regulamentação de Uso e Ocupação 

do Solo e Pólos Geradores de Tráfego, por faixa de população.

Gráfico 109 – Municípios que possuem programas especiais, por faixa de população

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO

 Institucional: a maioria dos municípios está municipalizada de acordo com o Código de Trânsito 

Brasileiro, o que significa que já detém uma estrutura e recursos mínimos para desempenhar suas 

funções na gestão e operação de trânsito. A maioria também declara ter convênio assinado com o 

Detran ou a Polícia Militar, para apoio nas atividades de fiscalização. 

 Recursos humanos: praticamente todos os municípios que responderam reportaram a existência de 

recursos humanos para gerenciar o trânsito local. A maior parte destas pessoas é utilizada nas fun-

ções de operação e fiscalização (57%), seguidas pela função administração (29%). Ainda há poucos 

profissionais dedicados à função de educação para o trânsito.

 Recursos materiais: quase todos os municípios respondentes declararam ter recursos materiais em 

apoio à operação do trânsito. Os recursos mais comuns são as viaturas e as motocicletas. 

 

 Sistema viário: o sistema viário estimado tem 282 quilômetros de extensão. Ele é composto de vias 

arteriais/coletoras (23%) e vias locais (77%). A porcentagem de vias não pavimentadas é relativa-

mente elevada dentre as vias locais (62%). 

 Sinalização semafórica: cerca de 80% dos municípios têm semáforos instalados. A maioria deles é 

isolada, com tecnologia eletrônica. Cerca de um quarto dos semáforos estão conectados a centrais 

controladoras (a maioria nas grandes cidades). 

 Fiscalização eletrônica: estes equipamentos estão disponíveis em pequena parcela dos municípios 

(37%). Dentre os que o possuem, os equipamentos mais usados são o radar fixo, a lombada eletrônica 

e o “avanço de sinal”.    

 Estacionamento rotativo pago: este serviço está disponível na maior parcela dos municípios (56%). 

Na maioria dos casos, existe apenas o estacionamento para automóveis.  

 Infra-estrutura para pedestres e ciclistas: ainda é muito reduzida a oferta de vias exclusivas para 

pedestres e de ciclovias/ciclofaixas para ciclistas, em quantidades irrisórias frente ao comprimento 

do sistema viário disponível. Também é ínfima a oferta de estacionamento especial para bicicletas.

 Atividades de educação para o trânsito: a maioria dos municípios respondentes desenvolve atividades 

de educação para o trânsito. A maioria das atividades é dirigida aos alunos dos ensinos fundamen-

tal e básico, embora muitos municípios já desenvolvam atividades com profissionais de transporte 

(condutores). 

 Leis e programas especiais: a maioria dos respondentes declara ter em vigor um Plano Diretor e uma 

Lei de Uso do Solo. Por outro lado, Regulamentos para Pólos Geradores e programas de qualidade 

ambiental no transporte ou no trânsito são ainda raros.  
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Regulamentação de Pólos Geradores
Os pólos geradores como hospitais, shopping centers e faculdades concentram grande quantidade de 

atividades e assim têm grande impacto nas condições de circulação no seu entorno. Quando são regu la-

mentados, os impactos podem ser minimizados ou até eliminados. Caso contrário, ocorrem grandes problemas. 

A maioria dos municípios brasileiros não tem uma regulamentação específica dos pólos geradores. Em alguns 

casos, o município tem uma regulamentação mas os órgãos responsáveis pelo trânsito – que precisarão lidar 

com os impactos após a abertura do pólo gerador – não têm poder efetivo para impedir a instalação de um 

pólo gerador inadequado.  

DESAFIOS DA MOBILIDADE URBANA

A queda do uso do transporte público
O maior desafio para a área do transporte público é a queda na utilização desta forma de transporte nas úl-

timas duas décadas. Esta queda, nas grandes cidades brasileiras, é estimada em 20% a 30%. A redução do 

uso do transporte público tem enormes impactos ambientais e de consumo de energia, na medida em que a 

maior parte dos usuários que mudam o fazem para veículos individuais como a motocicleta e o automóvel. 

Adicionalmente, a queda no uso do transporte público enfraquece o setor como um todo, tornando mais difícil 

a sua estruturação como forma prioritária de transporte motorizado pela população brasileira. Esta queda, 

associada ao aumento do uso do automóvel, tem grandes impactos negativos na qualidade geral da vida nas 

cidades, bem como estimula o espalhamento urbano discutido anteriormente.

O gráfico 110 mostra a evolução das demandas de transporte público municipal em uma amostra de nove 

capitais e de 13 cidades médias, com dados coletados pela ANTP desde 1992. A amostra corresponde a cerca 

de 30% do transporte municipal nas cidades acima de 60 mil habitantes.

Observa-se pelo gráfico que a demanda nas capitais subiu entre 1992 e 1995 cerca de 5%, para depois 

começar a cair constantemente, atingindo o índice 88 em 2003 (12% de queda em relação a 1992). O gráfico 

mostra que a demanda nas cidades médias também subiu entre 1992 e 1995 (12%) para depois iniciar uma 

queda constante, até o piso do índice de 92 (8% de queda em relação a 1992). Pode-se ver que os perfis são 

semelhantes, sendo que a soma das demandas dos dois grupos subiu 7% entre 1992 e 1995, para depois cair 

até o piso do índice de 89.

Gráfico 110 – Demanda anual de amostra de capitais e cidades médias, transporte público municipal, 1992-2003

A leitura dos dados do SI permite resumir os desafios que deveremos enfrentar nas cidades brasileiras. A 

estes dados, podem ser acrescentados outros, de outras fontes, que permitem uma análise mais completa. 

A seguir é feita uma descrição breve destes desafios, bem como das tendências do transporte urbano no 

país e das conseqüências que podem advir de mudanças na divisão modal. 

DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Espalhamento urbano
Embora aconteça uma concentração de populações de renda baixa em algumas áreas centrais deteriora-

das, a maioria das cidades brasileiras está se espalhando em seu território, por meio da implementação 

de loteamentos, com baixa ocupação média. Este espalhamento aumenta as distâncias a serem percorridas 

até os locais com oferta de empregos e de serviços, aumentando os custos do transporte público e reduzindo 

sua produtividade. Paralelamente, torna o uso do automóvel e da motocicleta mais convenientes e, em alguns 

casos, indispensável. 

Este espalhamento aumenta o consumo geral de espaço físico e energia no transporte, assim como a 

emissão geral de poluentes.

Aplicação das leis de uso e ocupação do solo
A maioria dos municípios declarou que tem leis de uso e ocupação do solo. No entanto, é sabido que a sua 

aplicação efetiva é deficiente, assim como a fiscalização das ocupações irregulares. Adicionalmente, muitos 

municípios não têm bons cadastros sobre seus imóveis, dificultando uma atuação mais eficaz. Assim, usos e 

ocupações irregulares proliferam, causando problemas de poluição, congestionamento, acidentes de trânsito 

e redução da qualidade de vida.

5
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Gráfico 111 – Demanda real e demanda ideal, transporte público municipal, municípios com mais de 200 mil habitantes, 

1992-2002. 

O crescimento no uso do automóvel
O uso do automóvel vem aumentando muito nas cidades brasileiras. No caso da nossa maior região metro-

politana (São Paulo), ele passou de 30% nas viagens motorizadas diárias em 1977 para 52% em 2002. Este 

aumento está associado tanto a fatores diretamente ligados ao automóvel –  baixo custo de licenciamento 

e seguros, facilidades crescentes na aquisição e disponibilidade de veículos menos potentes e mais baratos 

–  quanto a fatores ligados ao transporte público, como a baixa confiabilidade, a lentidão e o desconforto. O 

gráfico a seguir mostra que entre 1990 e 2000 as vendas internas de autos duplicaram, para quase triplicarem 

em 2005. 

Gráfico 112 – Brasil, índices de crescimento de vendas de autos e motos no mercado interno, 1990-2005

 

O aumento do uso da motocicleta
O uso da motocicleta vem experimentando um aumento exponencial no Brasil, iniciado com o advento do 

Plano Real em 1993. A venda anual aumentou de cerca de 120 mil unidades em 1990 para 1 milhão de uni-

Perda de passageiros
Estas quedas brutas revelam a crise do transporte público municipal, mas as quedas reais são superiores, uma 

vez que a população destas cidades cresceu no período. Assim, foi feita uma estimativa de quanto deveria ter 

sido a demanda, caso o crescimento populacional fosse considerado. Para isto, adotou-se o ano de 1992 como 

ano-base, sendo calculada a taxa de viagens por habitante naquela data, que então foi aplicada aos demais 

anos da série, gerando a demanda “ideal”. Esta taxa foi aplicada à população de todas as capitais e de todas 

as cidades acima de 200 mil habitantes (considerando que as cidades mostradas anteriormente constituem 

uma amostra). A tabela e o gráfico a seguir mostram os dados.

Pode-se observar que a demanda anual total das cidades com mais de 200 mil habitantes, caso fosse 

mantida a taxa de viagens de ônibus municipal por habitante de 1992, subiria para 14,3 bilhões de passageiros 

em 2003, quando na realidade diminuiu para 10,6 bilhões. A perda total no período entre 1992 e 2003 foi de 

16,6 bilhões de passageiros, representando uma perda por dia útil de cerca de 4,6 milhões de passageiros.  

Tabela 41 – Demanda real e ideal do transporte público municipal, municípios com mais de 200 mil habitantes, 1992 a 2003

Ano    Ideal23

Demanda anual  

(bilhões passageiros) 

Real24

Perda 

1992 11,9 11,9 - 

1993 12,2 12,1 0,1 

1994 12,4 12,3 0,1 

1995 12,6 12,8 (0,2) 

1996 12,8 12,7 0,1 

1997 13,0 12,0 1,0 

1998 13,2 11,9 1,3 

1999 13,4 11,4 2,0 

2000 13,7 11,3 2,4 

2001 14,1 11,1 3,0 

2002 14,3 11,2 3,1 

2003 14,3 10,6 3,7 

Total  157,9 141,3 16,6 

23 Caso a taxa de viagens por habitante de 1992 fosse mantida ao longo do tempo.

24  Demanda observada.
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no Domínio Econômico –, criada para financiar o transporte no país, está tendo seus recursos contingenciados 

permanentemente, praticamente anulando seu efeito na prática.

Financiamento
O financiamento do transporte e do trânsito no Brasil tem enfrentado vários obstáculos. Inicialmente, há 

dois obstáculos de natureza política e ideológica, expressos pela prioridade dada ao transporte individual 

frente ao transporte público. Por um lado, investimentos no sistema viário, que beneficiam na maior parte 

dos casos os usuários de automóvel, são defendidos como de interesse público, ao passo que investimentos 

em grandes sistemas de transporte público passam a depender do mercado financeiro ou da disponibilidade 

momentânea (rara) de recursos públicos. Por outro lado, os custos impostos à sociedade pelo uso do au-

tomóvel não são contabilizados apropriadamente, permitindo que investimentos socialmente regressivos 

sejam realizados. 

Na história do nosso sistema de transporte, os principais instrumentos de financiamento da construção 

de vias, rodovias e sistemas de transporte público foram o imposto sobre o consumo de combustíveis e a 

TRU Taxa Rodoviária Única (TRU), que teve destinação exclusiva para este fim. Com o término destas fontes 

de recurso no final da década de 1980, o financiamento da infra-estrutura de transporte passou a depender 

principalmente dos recursos orçamentários. Com a escassez destes recursos, este financiamento foi se tor-

nando cada vez mais restrito. 

Recentemente, duas fontes permanentes de financiamento foram propostas e aprovadas, após vários anos 

de discussão no Congresso Nacional, embora não estejam sendo utilizadas na prática. O Código de Trânsito de 

1998 criou o Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito (FUNSET), composto de 5% do valor de 

todas as multas de trânsito arrecadadas no país, com utilização sob  a responsabilidade do Denatran. Desde 

a promulgação do novo Código e até 2005, o FUNSET já acumulara cerca de R$ 600 milhões, recursos que se 

encontram contingenciados pelo Ministério da Fazenda.  

Adicionalmente, foi estabelecida a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) que, originá-

ria do consumo de combustíveis, tem destinação prevista para aplicação em estradas, energia, meio ambiente 

e transportes públicos. Até o momento os recursos têm sido gastos em substituição a recursos do tesouro, 

para o setor ferroviário e pagamento de dívidas do setor. Em 2004 foi definido que 29% seriam destinados aos 

estados e municípios, ficando o restante com o governo federal, mas sem nenhuma vinculação formal para 

aplicação no Transporte Público. 

No entanto, a maior parte dos recursos da CIDE (cerca de R$ 8 bilhões por ano) também encontra-se 

contingenciada, conforme definições  da política financeira do governo federal. A Tabela 42 mostra os valores 

acumulados das duas fontes até março de 2005, que chegam a R$ 29,5 bilhões, que continuam em sua maioria 

sem utilização. 

Tabela 42 – Arrecadação do FUNSET e da CIDE, acumulado até março 2005.

Receita R$ bilhões 

FUNSET 0,60 

CIDE 28,9 

Total 29,5 

Fonte CIDE: www.receita.gov.br; Fonte Funset: Denatran

dades em 2005. Este aumento foi facilitado por políticas governamentais, como a liberalidade na aquisição 

de veículos altamente poluidores, com motores de dois tempos, e de facilidades para a sua aquisição. Da 

mesma forma, o aumento do uso da motocicleta foi facilitado pela liberação do seu uso como serviço de 

táxi, principalmente em cidades de porte médio. Do ponto de vista da mobilidade urbana, as principais 

conseqüências negativas foram o aumento dos acidentes graves e fatais – reduzindo muito os benefícios 

alcançados com o Código de Trânsito Brasileiro de 1998 – e o aumento da poluição por passageiro, dado 

que a motocicleta média comercializada no país polui mais que o próprio automóvel. 

DESAFIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO

Institucional
Os maiores desafios institucionais na área do transporte público estão nas regiões metropolitanas e nos sis-

temas ferroviários de origem federal.   

Nas áreas metropolitanas, permanece uma indefinição institucional referente aos limites dos poderes 

dos órgãos metropolitanos frente aos poderes dos prefeitos, dificultando a implementação de novas infra

-estruturas e serviços de transporte público, bem como a integração de serviços de caráter metropolitano a 

serviços de natureza local.

Em alguns sistemas ferroviários, permanece a indefinição sobre a transferência da responsabilidade sobre 

sua operação para os governos estaduais. Como vários destes sistemas têm baixa demanda e são deficitários, 

ocorre uma paralisia na definição do seu futuro imediato, o que traz prejuízos sociais e econômicos. 

Regulamentação do serviço
A maioria dos municípios tem algum tipo de documento legal que regulamenta o seu transporte público. 

No entanto, ainda há aqueles (13%) que declaram não ter nenhum diploma legal a respeito. Dentre os que 

têm documentos legais, a maioria está na categoria de permissão – instituto legal mais precário – embora já 

seja grande a parcela dos que têm concessões. Adicionalmente, embora a maior parte dos contratos tenha 

prazo entre 10 e 14 anos, há muitos com prazos superiores a 25 anos. Este quadro mostra que no campo da 

regulamentação dos serviços de transporte público ainda há importantes desafios a superar.

Divisão de mercado
A maioria dos municípios (63%) tem apenas uma ou duas empresas operadoras de transporte público. Apenas 

os maiores municípios possuem várias operadoras (em média 18 cada), mas sempre com monopólios geográ-

ficos bem definidos. Este quadro, aliado às características já apontadas de longos prazos de contrato, indica 

uma falta de concorrência no setor, com baixa rotatividade entre operadores.

Forma de remuneração
A tarifa continua sendo a forma mais utilizada de remuneração pelos serviços prestados (91% dos casos). 

Dadas as características sociais do transporte público e a renda média dos brasileiros, a necessidade de apoio 

financeiro para a realização de parte dos serviços é uma realidade. Assim, o desafio principal é avaliar quais 

outros mecanismos de financiamento do sistema podem ser imaginados. Isto se torna mais evidente quando 

se verifica que o vale-transporte tem sofrido pressões para sua alteração ou eventual eliminação há cerca de 

10 anos. O desafio torna-se mais claro também quando se verifica que a CIDE – Contribuição de Intervenção 
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Prioridade ao transporte público na circulação
A quantidade do sistema viário com tratamento prioritário à circulação do transporte público é mínima, quase 

inexistente. Nas cidades brasileiras, há apenas 410 quilômetros com este tipo de tratamento (em um sistema 

viário de cerca de 290 mil quilômetros – tabela a seguir). A falta de prioridade ao transporte público tem enor-

mes impactos negativos, como a redução da velocidade e a queda na regularidade da prestação do serviço, 

reduzindo drasticamente a sua atratividade para os usuários de automóvel ou de motocicleta. 

Tabela 43 – Tratamento prioritário para transporte coletivo, pedestres e ciclistas, 2003 (municípios com mais de 60 mil 

habitantes)

Tratamento especial Extensão de vias (km) Parcela do sistema viário (%) 

Ônibus 321 0,11 

Pedestres 71 0,02 

Ciclistas 426 0,15 

Integração no transporte público
A maioria dos municípios brasileiros não tem integração adequada do seu transporte público, seja entre 

os próprios serviços, seja entre eles e os demais modos de transporte como a bicicleta e o automóvel. Esta 

é mais uma deficiência grave do sistema, que resulta em grande queda da sua atratividade e eficiência.

Forma de cobrança da tarifa
Embora o cobrador ainda seja a forma mais comum de cobrança das tarifas observa-se o aparecimento do 

motorista exercendo a mesma função. Adicionalmente, é crescente o número de sistemas com formas eletrôni-

cas de cobrança. Este quadro levanta duas questões, a primeira referente ao papel que deverá ou poderá ser 

exercido pelo cobrador tradicional e a segunda referente à extensão apropriada para a implementação dos 

sistemas automáticos. 

Produtividade do transporte público
Um dos índices mais importantes de produtividade, o IPK (índice de passageiros por quilômetro) vem diminuindo 

constantemente, estando agora abaixo de 2. Isto contrasta fortemente com os valores registrados pela ANTP há  

10 anos atrás (entre 2,5 e 3), indicando queda no número de passageiros, aumento dos quilômetros percorridos 

ou ambos. Outro fator de produtividade – a velocidade dos ônibus – está abaixo de 20 km/h em 49% dos muni-

cípios, denotando que as condições de trânsito já afetam muitos municípios e prejudicam o transporte público.

Um fator adicional preocupante é a baixa produtividade de alguns sistemas ferroviários, cujos carros 

transportam, por dia, uma quantidade de passageiros semelhante àquela transportada pelos ônibus. Esta 

baixa produtividade está ligada aos déficits operacionais, que requerem subsídios elevados, conforme citado 

anteriormente. 

Tarifas cobradas dos usuários
Em 2003 o valor necessário para adquirir 50 passagens era de R$ 64,00, correspondendo a cerca de 27% do 

salário mínimo nacional. Estudos recentes vêm demonstrando que uma grande quantidade de pessoas não 

consegue mais pagar estas tarifas e abandonou o transporte público, o que constitui um impacto social e 

Outro obstáculo relevante é a crise fiscal do Estado, que tem limitado os recursos associada às limitações 

legais vigentes para a concessão de empréstimos para o Poder Público. Adicionalmente, após a Constituição 

de 1988 e o afastamento do governo federal da questão do transporte público, os recursos federais limitaram-

se a poucos sistemas alta capacidade – a maioria ferroviários, relacionados à estadualização dos serviços 

–, provenientes do Orçamento Geral da União, do BNDES, do FINEP/MCT e do SEDU/PR (SEDU/PR, 2002)25. 

No âmbito estadual, os investimentos em trânsito foram feitos historicamente a partir de dotações or-

çamentárias ligadas aos Detran e aos DER, respectivamente nas áreas urbanas e nas rodovias, que na maior 

parte dos casos foram insuficientes para tratar dos problemas dos seus respectivos estados. 

No âmbito municipal, há uma enorme dependência dos municípios em relação a fontes externas de re-

curso. Na média dos municípios brasileiros, só  32% dos recursos são próprios, sendo 64% provenientes de 

transferências e 4 % de operações de crédito. Dentre os recursos internos, o ISS – Imposto Sobre Serviços e 

o IPTU – Imposto Sobre Propriedade Territorial Urbana representam a maior parte (17%). Dentre as transfe-

rências, o ICMS e o Fundo de Participação dos Municípios detêm as maiores parcelas (49%) (Kahir, 1999)26.

No tocante à operação, o primeiro problema relevante é o aumento dos custos operacionais por pas-

sageiro, devido à queda da demanda. Esta queda pode ser atribuída a vários fatores, dentre os quais estão 

o maior acesso à aquisição de automóveis e motos, a elevação das tarifas e o transporte ilegal. Recente 

estudo da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano – NTU mostrou que o transporte ilegal 

está presente em cerca de 63% das cidades acima de 300 mil habitantes, operado principalmente por peruas 

e vans (NTU, 2002).  O segundo problema importante é o aumento das tarifas em níveis superiores aos da 

inflação, causado, entre outros fatores, pelo aumento dos custos operacionais (via, por exemplo, o aumento 

do preço dos combustíveis) e das gratuidades, concedidas a segmentos de usuários, e que são repassadas 

para os usuários pagantes. Um efeito negativo adicional é que a tarifa mais alta vem gerando exclusão das 

pessoas de renda mais baixa ou que não têm acesso ao vale-transporte. 

Os custos da operação do transporte público são cobertos pelas tarifas pagas pelos usuários e, em alguns 

casos (principalmente nas ferrovias), também por complementações orçamentárias. A cobertura dos custos vem 

ficando cada vez mais difícil e iníqua, na medida em que aumenta as concessões de gratuidades e descontos, 

que são pagos pelos demais usuários, a maioria de baixa renda. No Gráfico 113, vê-se que em 2003, 78% dos 

usuários pagavam a tarifa, em dinheiro ou com vale-transporte, significando 22% de gratuidades e descontos. 

Há grandes cidades, como Recife, Rio de Janeiro e Belém, nas quais as gratuidades atingem, respectivamente, 

25,2%, 39,7% e 40,8% do total de passageiros (Gomide, 2003)27.

Gráfico 113 – Formas de pagamento da tarifa do transporte público,  2003 (municípios com mais de 60 mil habitantes)

25  “SEDU/PR – Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência de República (2002). Política Nacional para o Transporte 

Urbano, Brasília.”

26 “Khair, Amir (1999). “O financiamento dos municípios brasileiros”. Revista dos Transportes Públicos no 82, pp 107-116.”

27 “Gomide, A. de Ávila (2003). Transporte urbano e inclusão social: elementos para políticas públicas. IPEA, Brasília.”
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Atendimento de pessoas com mobilidade reduzida
Este serviço é oferecido por uma minoria de municípios. O grande desafio no caso é que as novas leis que 

regulamentam este atendimento requerem a adaptação da frota e dos equipamentos de atendimento em 

determinado prazo, resultando em custos que ainda não estavam incorporados à contabilidade do sistema.  

A competição com outros modos
As maiores cidades brasileiras, assim como muitas grandes cidades de países em desenvolvimento, foram 

adaptadas, nas últimas décadas, para o uso eficiente do automóvel. Este processo ocorreu paralelamente 

à grande ampliação da frota de automóveis, que aparecem como única alternativa eficiente de transporte 

para as pessoas que têm melhores condições financeiras.  Paralelamente, os sistemas de transporte público, 

apesar de alguns investimentos importantes em locais específicos, permaneceram insuficientes para atender 

adequadamente à demanda, e têm experimentado crises financeiras cíclicas, ligadas principalmente à incom-

patibilidade entre custos, gratuidades, tarifas e receitas, bem como às deficiências na gestão e na operação. 

Adicionalmente, experimentaram um declínio na sua importância, na sua eficiência e na sua confiabilidade 

junto ao público, tornando-se um “mal necessário” para aqueles que não podem dispor do automóvel.  

Adicionalmente, o sistema de transporte privado vem causando um prejuízo crescente ao desempenho 

dos ônibus urbanos, principalmente na forma de redução da sua velocidade, com impactos diretos nos custos 

da operação, na confiabilidade, na atratividade do sistema e nas tarifas cobradas dos usuários.  

O transporte público pouco inovou em tecnologia, em gestão e nos serviços prestados ao usuário. A 

manutenção de grandes diferenças de qualidade entre o transporte público e o individual estimula o uso do 

automóvel e da motocicleta, o que é agravado pelas facilidades crescentes de aquisição destes veículos e pelo 

custo relativamente baixo do seu uso: uma viagem de 7 km no pico da tarde em uma grande cidade, usando 

transporte público, leva mais do que o dobro do tempo da viagem em automóvel ou motocicleta, além de cus-

tar o dobro da viagem em moto e apenas 33% a menos que a viagem em auto (custos operacionais apenas, e 

sem estacionamento) (tabela a seguir).

Tabela 45 – Condições médias de uma viagem de 7 km no pico da tarde, 2003 (cidades acima de 1 milhão de habitantes)

Condição  
Modo de transporte 

Ônibus Auto Moto 

Tempo de viagem (minutos)   

Acesso a pé (dois extremos)29 12 2 2  

Tempo de espera 631 0 0

Tempo de percurso30  25 18 1432

Total 43  2 0 16 

Custo direto29 (R$) 1,4 1,80 0,45 

 

29  Estimado, baseado nos dados da RMSP (CMSP, 1997).

30  Ônibus e autos, pico da tarde. Dados de São Paulo, Rio, Recife, B. Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa e Curitiba (IPEA/ANTP, 1998 

e CMSP.

31  Estimado.

32  Tarifa (ônibus) e combustível (autos e motos).

econômico gravíssimo. A isto se soma a já comentada pressão para eliminar o vale-transporte. Estudo especial 

feito com famílias de baixa renda em áreas metropolitanas (ITrans, 2004)28 mostrou que, dentre as famílias 

com rendimento até 3 salários mínimos, a mobilidade é enormemente prejudicada (tabela a seguir). Observa-

se que a maioria das pessoas não trabalha nem recebe qualquer auxílio-transporte, tendo uma mobilidade 

muito baixa (inferior a 1 deslocamento por dia), e conseqüentemente gastando muito pouco com transporte. 

É importante ressaltar que o contingente de pessoas neste nível de renda é muito alto, variando de 26,7% em 

São Paulo a 55,7% em Recife.

Tabela 44 – Características sociais e de mobilidade de famílias com renda até 3 salários mínimos, 2003 (nas regiões 

Metropolitanas)

Características 
Região Metropolitana 

São Paulo Rio B. Horizonte Recife 

Não trabalha atualmente (%) 60,1 54,9 60,9 69,5 

Mobilidade (dias úteis) (viagens/pessoa/dia) 0,88 1 ,00 0,9 0 0,86 

Não recebe auxílio-transporte  (%) 67,4 62,9 70,5 76,8 

Gasto com transporte de até R$ 19,20 por semana (%) 75,1 77,5 79,8 88,8 

 Fonte: ITrans, 2004

Frota de veículos
O ônibus comum de cerca de 40 assentos é o veículo mais utilizado no Brasil (86% da frota) mas já se ob-

serva uma grande quantidade de veículos de pequeno porte. Esta tendência reflete em parte as mudanças 

na demanda do transporte público e coloca a questão sobre o tipo de veículo que deve ser mais adequado 

para a operação cotidiana. Adicionalmente, a questão ambiental levanta o desafio de analisar quais veículos 

alternativos podem vir a ser usados no país.   

Comunicação com os usuários
As formas mais comuns de comunicação dos operadores com os seus usuários ainda são o serviço de atendi-

mento aos usuários (disponível em 71% dos casos) e a propaganda feita externamente ao veículo (67% dos 

casos). As pesquisas de satisfação dos usuários ainda são raras e poucos municípios declararam que seu 

serviço de ônibus tem certificado de qualidade. Adicionalmente, as autoridades públicas não consideram 

formalmente a opinião dos usuários na determinação da qualidade do serviço prestado e, conseqüentemente, 

na decisão sobre a sua renovação com o mesmo operador. 

Serviço de transporte público suplementar
Parte significativa dos municípios já tem serviços de transporte suplementar, como resultado do fenômeno 

recente do seu crescimento no país. Além destes, sabe-se que existem serviços clandestinos, de magnitude 

desconhecida. Os grandes desafios no caso referem-se à decisão sobre a incorporação destes serviços ao 

sistema regular e sobre as formas legais e regulamentares desta incorporação.

28 Instituto de Desenvolvimento e Informação em Transporte – Itrans, Mobilidade e Pobreza, Relatório Final, Brasília, Abril de 2004.
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TENDÊNCIAS NO MÉDIO PRAZO

O Brasil está passando por grandes transformações demográficas, sociais e econômicas, que vão alterar as 

características das nossas cidades e da circulação de pessoas e mercadorias. A análise das tendências es-

truturais da economia e da reprodução social, e seus impactos na mobilidade das pessoas, é essencial para 

identificar as ações mais adequadas a serem tomadas pelo setor. 

Podem ser identificadas as seguintes tendências no médio prazo:

• Crescimento econômico moderado, com permanência da concentração de renda, mantendo a mobili-

dade relativamente baixa (em torno de 1,5 deslocamento por pessoa, por dia), e mantendo dificuldade 

de acesso de parte da população ao transporte público.

• Aumento da participação do setor terciário na economia, com aumento da circulação em áreas não 

centrais e fora dos horários de pico, com mudança no perfil da distribuição das viagens.

• Envelhecimento da população, mudando o perfil do usuário do trânsito e do transporte público e, 

no último caso, aumentando a pressão das gratuidades sobre o custo.

• Aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, com mudança no perfil do usuário 

do trânsito e do transporte público.

• Encarecimento relativo dos combustíveis fósseis, com impacto nas tarifas do transporte público.

• Maior exigência das pessoas em relação à qualidade dos serviços prestados no transporte coletivo; 

as pesquisas da ANTP (ANTP, 2002)33 mostram que esta qualidade é vista principalmente em termos 

de eficiência (disponibilidade, rapidez e segurança pessoal) e consideração (conforto, atendimento 

e adaptação a necessidades pessoais).

• Maior personalização dos produtos e serviços desejados pelas pessoas.

• Crescimento do uso do transporte individual, principalmente autos e motos; o índice de motorização 

aumentou de 9 veículos por 100 habitantes em 1980 para 17 por 100 habitantes em 2000 e tende a 

aumentar mais ainda, pelo crescimento do número de autos e, principalmente, motos (cujas vendas 

anuais triplicaram desde 1996). 

• Aumento do uso de meios eletrônicos de comunicação, diversificando e sofisticando as formas de 

deslocamento e, em alguns casos, substituindo o transporte físico.

• Aumento do uso dos serviços de entrega domiciliar de mercadorias, mudando o perfil do trânsito e 

reduzindo a mobilidade média dos indivíduos.

Finalmente, a população do país poderá crescer de 184 milhões de pessoas em julho de 2005, para cerca 

de 209 milhões em julho de 2015 (acréscimo de 24 milhões) (www.ibge.gov.br), sendo que cerca de 177 mi-

DESAFIOS DO TRÂNSITO

Institucional
A maioria dos municípios está municipalizada de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o que significa 

que já detém uma estrutura e recursos mínimos para desempenhar suas funções na gestão e operação de 

trânsito. A maioria também declara ter convênio assinado com o Detran ou a Polícia Militar, para apoio nas 

atividades de fiscalização. O desafio, no caso, é aumentar este grau de municipalização, para que o Sistema 

Nacional de Trânsito seja fortalecido.

Recursos humanos
Embora já seja muito elevado o número de recursos humanos alocados para gerenciar o trânsito local, não 

há ainda programas de capacitação adequados e suficientes. Isto traz riscos legais – de exercício inadequado 

das funções, com perigo de contestação judicial – assim como riscos de eficiência, na medida em que as ativi-

dades são feitas com menor qualidade do que seriam caso os recursos humanos estivessem adequadamente 

capacitados. 

Infra-estrutura para pedestres e ciclistas
Ainda é muito reduzida a oferta de vias exclusivas para pedestres e de ciclovias/ciclofaixas para ciclistas, 

em quantidades irrisórias frente ao comprimento do sistema viário disponível. Também é ínfima a oferta de 

estacionamento especial para bicicletas. De forma semelhante, é pequena a oferta de sinalização semafórica 

especial para os pedestres.

Fiscalização eletrônica
Estes equipamentos estão disponíveis em pequena parcela dos municípios. Dentre os que o possuem, os 

equipamentos mais usados são o radar fixo, a lombada eletrônica e o “avanço de sinal”. Embora o seu impac-

to positivo na redução das infrações graves tenha sido verificado, permanecem contestações de ordem legal 

(validade) e cultural (não aceitação do ato de autuação), que constituem desafios a serem superados pelas 

autoridades municipais. 

Política de estacionamento
A maioria dos municípios libera o uso de vias para o estacionamento gratuito. Quanto ao estacionamento ro-

tativo pago, ele está disponível em pequena parcela dos municípios, na maioria dos casos relacionado apenas 

ao automóvel. O maior desafio neste caso é definir qual é o uso mais adequado para as vias públicas e, caso 

o estacionamento seja permitido, em quais condições isto deverá ocorrer.   

Atividades de educação para o trânsito
Embora a maioria dos municípios desenvolva atividades de educação para o trânsito, faltam processos adequa-

dos de planejamento e avaliação dos resultados, para permitir a alocação mais adequada dos recursos públicos.  

33 “ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos (2002), “Como a população vê o transporte na Região Metropolitana de São 

Paulo”, Revista dos Transportes Públicos nº 93, p. 7-25.”
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Gráfico 114 – Impactos da transferência de viagens do transporte público para o automóvel ou a motocicleta nas cidades 

brasileiras

Pode-se ver que se o transporte público perder 20% dos passageiros para o automóvel, a poluição aumen-

tará 17% e a área de via necessária ao trânsito aumentará 13%. O impacto da transferência para as motos é 

menor, salvo no caso da poluição, que é muito maior (assim como nos acidentes de trânsito). Caso se promova 

a transferência de viagens do automóvel para os ônibus, os ganhos de poluição, energia e espaço viário serão 

de 10%, 9% e 8% respectivamente.

Assim, as perguntas mais importantes para o nosso futuro são:

a) Qual sistema de transporte urbano deveremos organizar para acomodar, com qualidade e eficiência, 

os deslocamentos que ocorrerão futuramente nas cidades brasileiras?

b) Qual deve ser o tratamento dispensado a cada modo de transporte e quais deles devem ter prioridade?

O quadro apresentado mostra, ainda que de forma parcial, a iniqüidade e a insustentabilidade da Política 

de Mobilidade em vigor no Brasil. Suas conseqüências podem ser piores caso haja um crescimento descon-

trolado do uso do transporte individual. A questão é saber quais as bases de construção de uma Política de 

Mobilidade ambientalmente saudável, equitativa e sustentável, por meio da qual o transporte urbano seja 

organizado de forma a garantir prioridade aos deslocamentos não motorizados e por transporte público, para 

que sejam feitos com qualidade e eficiência.

lhões (85%) irão morar em áreas urbanas. Estas tendências mostram que poderemos ter mais 20 milhões de 

habitantes nas áreas urbanas e mais 10 milhões de autos e mais 8 milhões de motos até 2015. O aumento da 

população, isoladamente, poderá fazer aumentar o número de deslocamentos diários (em todas as cidades) 

de 210 milhões para 240 milhões. Caso ocorra um aumento da renda média, poderá ocorrer um aumento da 

mobilidade média, levando a um número de viagens ainda maior que 240 milhões. Este aumento da deman-

da pode ser absorvido por vários modos de transporte. Atualmente, há tendências de aumento no uso do 

automóvel e da motocicleta, facilitadas por várias políticas fiscais, de transporte e de trânsito. A demanda do 

transporte público – cerca de 50 milhões de passageiros nas cidades com mais de 60 mil habitantes em 2003 

–, pode aumentar, estabilizar-se no patamar atual ou diminuir, dependendo de uma série de fatores. Alguns 

fatores, como o desempenho geral da economia, o nível de emprego e de renda, e a distribuição da renda 

na sociedade, estão fora do controle do setor de transporte público. Todavia, outros fatores estão dentro do 

campo de ação do transporte e do trânsito, principalmente a melhoria geral da qualidade do serviço oferecido, 

o controle da ocupação e uso do solo urbano, e o controle sobre o uso inadequado do transporte individual. 

Caso o uso do automóvel e da motocicleta aumente em termos relativos, as condições inadequadas hoje 

verificadas – acidentes, poluição, congestionamento – podem piorar sensivelmente. Investimentos no transporte 

público e em políticas urbanas associadas podem alterar este quadro. As principais vantagens do transporte 

coletivo estão ligadas ao seu menor consumo de combustível, energia e espaço viário por passageiro transpor-

tado, assim como à sua menor taxa de emissão de poluentes. Desta forma, um sistema de transporte urbano 

com predominância de meios coletivos é mais econômico para a sociedade, além de ser ambientalmente mais 

saudável. Uma das formas de se visualizar as vantagens do transporte coletivo é comparar alguns índices de 

consumo e custo nas cidades brasileiras com mais de 60 mil habitantes, estimados com os dados da utilização 

real dos modos de transporte por elas declarados, constantes do Sistema de Informações da ANTP (tabela a 

seguir). Observa-se que as motos poluem 14 vezes mais e gastam 2 vezes mais energia por passageiro que os 

ônibus. Os automóveis poluem 6 vezes mais e gastam 4,5 vezes mais energia.

Tabela 46 – Indicadores comparativos entre ônibus, moto e automóvel, 2003 (municípios com mais de 60 mil habitantes)

Modo 
Índices por pass-km 

Energia34 Poluição35 Custo total36 Área de via 

Ônibus 1,0 1,0 1,0 1,0 

Moto 1,9 14,0 3,9 4,2 

Auto 4,5 6,4 8,0 6,4 

Outra forma é verificar as diferenças entres as três tecnologias é ver quais seriam os impactos para a so-

ciedade, da transferência de viagens do transporte público para o automóvel ou a motocicleta. Estes impactos 

foram estimados para o conjunto de deslocamentos urbanos e metropolitanos de todas as cidades brasileiras 

e estão mostrados no gráfico a seguir. Naturalmente, os impactos em uma cidade congestionada como São 

Paulo seriam muito maiores.

34 Base calculada em gramas equivalentes de petróleo (diesel e gasolina).

35 Monóxido de carbono (CO), Hidrocarbonetos (HC), Óxidos de Nitrogênio (NOx) e Material Particulado (MP).

36 Custos totais (fixos e variáveis).
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ESTIMADORES PARA EXPANSÃO

A partir dos dados levantados junto às cidades que responderam os questionários, foram obtidos indicadores 

importantes, para estimar os dados nas cidades cujos dados não estavam disponíveis. Estes indicadores foram 

submetidos a testes estatísticos para identificar sua variância e confiabilidade.

A seleção de indicadores foi feita de forma adaptada à análise das classes de municípios, que resultou 

na identificação de cinco classes, a saber:

• Grandes cidades, com renda per capita alta (considerando-se o padrão nacional) e sistemas de 

transporte público importantes (Classe 1).

• Cidades com população intermediária, produção econômica ligada aos setores da indústria de maneira 

geral e siderurgias, com alto PIB em relação aos demais municípios, mas que apresentam modestos 

sistemas de transporte público (Classe 2).

• Cidades com população intermediária, assim como o atual PIB, estável ou com leve queda, com a 

economia voltada às minerações e exploração agropecuária. Estas cidades são ainda dotadas de 

sistemas de transporte bem estruturados, consolidados em decorrência de períodos crescimento 

econômico anteriores, mas hoje pouco atualizados (Classe 3).

• Cidades com população intermediária, alto PIB e sistemas de transporte bem estruturados, repre-

sentando padrões similares às ricas cidades do interior paulista (Classe 4).

• Cidades modestas, com população intermediária, renda per capita reduzida e sistemas de transportes 

pouco evoluídos ou estruturados (Classe 5).

Além desta divisão em classes, considerou-se importante analisar os dados de acordo com classes 

separadas exclusivamente pela população, uma vez que ela é a variável mais determinante e que permite 

uma visualização mais direta e uma comparação mais fácil dos resultados. A classificação correspondente às 

cinco classes citadas acima foi utilizada em outra fase dos estudos, quando se tratou das características da 

mobilidade nas cidades brasileiras.

No caso específico da mobilidade, as estimativas foram feitas a partir de pesquisas Origem/Destino exis-

tentes (principalmente a realizada pelo metrô na RMSP), sendo geradas equações que relacionam a quantidade 

de viagens a parâmetros socioeconômicos e físico-funcionais, como renda, matrículas e frota.

ESTIMATIVA DE DIVISÃO MODAL

O processo de divisão modal adotado foi dividido em duas fases. Na primeira, foram desenvolvidas modela-

gens de geração de viagens por modo baseadas em variáveis sócio-econômicas, enquanto na segunda foram 

obtidas relações entre as viagens em cada modo tendo como referência as viagens de transporte coletivo, 

considerando que estas informações são confiáveis.

Na segunda fase de estimativa de viagens por modo, as viagens por transporte coletivo foram adotadas 

em função das informações enviadas pelos municípios e dos valores estimados através do Sistema de Infor-

mações. Foram estimadas viagens anuais por modo.

COLETA DE DADOS

Para poder organizar o envio dos formulários e o recebimento dos dados, foi criada uma agenda com 11 etapas, 

envolvendo vários contatos com os informantes, por telefone, correio eletrônico, fax e correio convencional.

Os formulários foram enviados a partir de abril de 2004, quando foi iniciado um processo de contatos 

telefônicos visando esclarecer dúvidas e controlar o envio das respostas para que fossem entregues a tempo 

de poder estruturar e organizar os dados. 

A maioria dos formulários foi enviada por correio eletrônico, o que possibilitou o preenchimento e a de-

volução de forma eletrônica, facilitando e agilizando as informações. 

TABULAÇÃO DOS DADOS

Conforme os formulários foram recebidos, os dados foram digitados no software desenvolvido para o Sistema 

de Informações, visando a composição do banco de dados básico.

A análise de consistência posterior do banco de dados básico permitiu a identificação de incorreções, 

que foram conferidas com os municípios informantes através de novas consultas telefônicas e por meio de 

correio eletrônico.

A partir da consolidação do banco de dados básico foram possíveis as tabulações relacionais para efeito 

de análise dos dados informados, conforme apresentado a seguir.

6

METODOLOGIA
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INTRODUÇÃO

Entre 1998 e 2001, a UITP – União Internacional de Transportes Públicos –  financiou um grande trabalho de 

coleta de dados em cem cidades de relevância internacional, nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

denominado “the Millennium Cities Database for Sustainable Transport”. Este banco de dados tem o objetivo 

de fornecer um conjunto de informações único, abrangente e confiável sobre transporte, uso do solo e dados 

econômicos e ambientais destas cidades, referentes ao ano de 1995.  Ele constitui um grande recurso para 

operadores, planejadores e especialistas em transporte e políticas públicas em todo o mundo, que se dedicam 

ao transporte urbano e assuntos correlatos. 

Dentre os temas que se pode analisar com os da dos estão o nível e o crescimento da dependência do 

automóvel nas cidades, a performance do transporte público, os custos externos do transporte privado, os 

custos relativos dos transportes privado e público e outros. Uma enorme quantidade de variáveis e fatores 

pode ser rapidamente comparada para qualquer amostra de cidades escolhida pelo analista. O sistema inclui 

229 indicadores finais padronizados. 

Como não é possível discorrer sobre todas as variáveis e indicadores, uma amostra destes foi seleciona-

da para exemplificar as condições atuais de várias regiões do mundo. Os indicadores selecionados analisam 

diferenças na dependência do automóvel entre as cidades, os efeitos delas e prováveis fatores condicionan-

tes. Os indicadores usados incluem o uso do solo, padrões de mobilidade por transporte privado e público, 

características e performance da infraestrutura de transportes, a economia do transporte urbano e alguns 

dados ambientais. 

1  Baseado no texto “Making urban transport more sustainable in developed and developing cities”, apresentado por Jeff Kenworthy 

(Murdoch University, Austrália) no I Curso Internacional de Transporte, Meio Ambiente e Sustentabilidade, organizado em São Paulo 

pela ANTP/Movimento, com apoio da Fundação Hewlett, em junho de 2005. Tradução de Eduardo A. Vasconcellos, com cruzamentos 

adicionais de dados.

DADOS 
INTERNACIONAIS 
COMPARADOS 

O SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES DA UITP: 
O MILLENIUM CITIES PROJECT34

O SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES DA UITP: 
O MILLENIUM CITIES PROJECT1
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Gráfico 1 – Índice de motorização com carros e motos, 1995

O Uso do Automóvel
O Gráfico 2 mostra que o uso efetivo do automóvel (veículo/km por ano, per capita) não convergiu tanto quanto 

a posse destes veículos nas regiões de renda alta. Isto mostra que a necessidade de usar o carro difere muito 

entre as cidades.

Na Europa central, onde a motorização é elevada, o uso dos carros é relativamente baixo, e nas cidades 

asiáticas de alta renda ele é bem reduzido.

Existe alguma semelhança entre os níveis médios de uso do carro nas regiões de renda baixa, todas 

elas com usos bem abaixo das áreas de alta renda (à exceção das cidades asiáticas de renda mais alta, com 

uso semelhante ao das áreas mais pobres). Dentre as regiões de renda mais baixa, apenas a China tem um uso 

do automóvel marcadamente inferior. O gráfico mostra o enorme trabalho que as cidades ricas da América do 

Norte e da Austrália, e até da Europa em uma escala menor, precisam realizar para reduzir o uso do automóvel 

para um patamar sustentável. O gráfico alerta também para a urgência das cidades de renda mais baixa de 

trabalharem para evitar que a motorização cresça muito. As cidades de renda mais baixa, apesar de ainda não 

serem dependentes do automóvel, como na América do Norte e outras áreas de renda alta, já estão saturadas 

de automóveis. Este problema está relacionado à relação entre a forma urbana e a infra-estrutura de transporte. 

Gráfico 2 – Uso do automóvel nas cidades do mundo, 1995

O BANCO DE DADOS “MILLENNIUM CITIES” DA UITP

As Cidades Pesquisadas
Foram obtidos dados de 84 cidades, listadas na tabela A1 do anexo. As cidades dos Estados Unidos, do Ca-

nadá, da Austrália, da Nova Zelândia, da Europa Central e das partes mais desenvolvidas da Ásia podem ser 

consideradas como de alta renda, ao passo que as demais (inclusive da China) podem ser consideradas como 

de renda mais baixa. As cidades de renda mais alta têm PIB (Produto Interno Bruto per capita) entre U$ 20.000 

e U$ 32.000, ao passo que as de renda mais baixa variam entre U$ 2.400 e U$ 6.000. 

Os Dados Levantados
A pesquisa em cada cidade envolveu a coleta de 69 informações primárias, resultando em 175 itens de dados 

por cidades, dependendo do número de meios de transporte público em cada uma. Os dados coletados passa-

ram por testes rigorosos de consistência, incluindo a grande experiência acumulada pelos autores em 20 anos 

de trabalho (Newman and Kenworthy, 1989; Kenworthy and Laube et al, 1999). Isto não significa que o banco 

de dados não tenha erros, apenas que imprecisões tendem a refletir problemas inerentes à fonte de dados.   

RESULTADOS E ANÁLISES

Índices de Motorização de Autos e Motocicletas
O Gráfico 1 mostra as grandes diferenças que existem entre as cidades de alta renda e de baixa renda em 1995,2 

em relação ao índice de motorização de autos e motocicletas (veículos por mil habitantes).  

Existe alguma convergência no índice de motorização de autos entre os EUA, o Canadá, a Austrália e as 

cidades da Europa central, ao passo que este índice é relativamente inferior nas cidades de renda alta da Ásia. 

As cidades do Leste Europeu e da América Latina já alcançaram índices de motorização bem maiores que 

os de outras regiões de renda mais baixa. As cidades chinesas, embora em rápido movimento de motorização, 

ainda tem um índice muito baixo em escala mundial (embora isto deva ter se alterado bastante desde 1995). 

A motorização com motocicletas é muito baixa nas áreas de renda alta – à exceção das asiáticas – e pouco 

significativa na maior parte das demais regiões, à exceção nas cidades asiáticas de renda mais baixa e na 

China, onde as motocicletas, na verdade, existem em maior número do que os automóveis.   

O fenômeno da motocicleta nas cidades é importante, porque elas tendem a ser uma forma transitória e 

economicamente acessível para pessoas de renda média, em seu caminho para adquirir um automóvel. Elas 

são usadas para evitar os congestionamentos, principalmente onde não há alternativa viável de transporte 

público. Elas podem incentivar padrões de desenvolvimento urbano de baixa densidade e têm grande impacto 

na poluição do ar, ruído e acidentes fatais de trânsito (Barter, 1998). Entender porque algumas cidades têm 

números elevados de motocicletas e outras não é uma tarefa importante para as cidades de renda mais baixa. 

Por exemplo, Manilha tem poucas motocicletas e isto é atribuído por alguns como decorrente da grande oferta 

de veículos tipo jeep no transporte público. No entanto, mais do que a propriedade destes veículos, é o seu 

uso efetivo que interessa, pelos efeitos nocivos em relação à poluição atmosférica e sonora. 

2 As cidades utilizadas estão na Tabela A1, anexo.
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Produto Interno Bruto per capita e Uso do Automóvel
O Gráfico 5 mostra a riqueza relativa das cidades, expressa na forma de produto per capita (PIB per capita). 

Uma rápida olhada neste gráfico, em comparação com o gráfico 2, mostra que riqueza não é uma boa variável 

explanatória para os padrões de uso do automóvel nas cidades de alta renda. Por exemplo, as cidades da 

Europa central são em média um pouco mais ricas que as norte-americanas mas elas usam muito menos seus 

automóveis. Da mesma forma, as cidades asiáticas de alta renda tem um produto per capita entre 5 a 6 vezes 

maior do que o das cidades de baixa renda, mas com um uso similar do automóvel, mostrando que elas foram 

de alguma forma restringindo a dependência do automóvel à medida que enriqueciam, ao passo que as cidades 

de renda mais baixa estão ficando muito mais motorizadas quando se considera seu mais baixo nível de riqueza. 

Isto contradiz o que alguns autores dizem sobre a tendência inevitável entre riqueza e dependência do 

automóvel (Lave, 1992; Kirwan, 1992; Gomez-Ibañez, 1991). Ao contrário, os dados apontam para diferenças 

físicas e de política pública entre as cidades de regiões diferentes. Esta negação da relação automática entre 

aumento de riqueza e aumento da dependência do automóvel significa que cidades com renda baixa mas 

crescente têm uma chance real nas suas mãos. Elas podem caminhar na direção de uma maior dependência do 

automóvel ou na direção do controle do seu uso e do desenvolvimento urbano, que é baseado principalmente 

no transporte público e no transporte não-motorizado. 

Gráfico 5 – Produto interno per capita e uso do automóvel, 1995

Emissões de Poluentes
As emissões locais de poluentes como monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos voláteis (HC), óxidos de 

nitrogêneo (NOx) e Dióxido de enxofre (SO
2
) são determinantes importantes da qualidade do ar nas cidades 

e estão mostradas no Gráfico 6. 

Os índices de emissão per capita destes poluentes varia muito, dependendo tanto do nível de dependên-

cia do automóvel quanto dos padrões de emissão e da forma de controle dos veículos. As cidades dos EUA, 

do Canadá, da Austrália e da Nova Zelândia claramente lideram o mundo nas emissões per capita, entre 180 

e 265 kg por ano (todos os poluentes juntos). Por outro lado, as cidades da Europa Central e da Ásia rica, nas 

quais o uso do carro é reduzido e as emissões são rigidamente controladas, geram apenas de 40 a 100 kg per 

capita, por ano. 

O problema nas cidades de renda mais baixa é que, ao passo que elas geralmente têm um uso muito mais 

baixo dos veículos do que as cidades de renda alta, elas apresentam níveis de emissão relativamente mais 

Uso de Energia no Transporte
Uma das consequências importantes dos padrões de motorização discutidos acima é a quantidade de energia 

que as cidades consomem nos seus sistemas de transporte. O Gráfico 3 mostra o uso de energia per capita 

nos modos privados de transportes, para todos os tipos de combustível. O gráfico  mostra a enorme diferença 

entre o consumo de energia das cidades norte-americanas e o das cidades das demais regiões do mundo e, por 

conseqüência, porque o petróleo é tão importante do ponto de vista geopolítico.  Uma cidade norte-americana 

de 400 mil habitantes usa tanta energia no transporte privado de passageiros quanto uma cidade Chinesa de 

10 milhões de pessoas. A significância destas disparidades atuais não pode ser menosprezada nas discussões 

internacionais sobre a redução dos gases do efeito estufa ou sobre oferta e níveis de preço do petróleo. 

Gráfico 3 – Uso de energia per capita no transporte privado de passageiros, 1995

O Gráfico 4 mostra a relação entre autos por habitante, distâncias percorridas em automóvel e energia 

gasta por pessoa (dados dos EUA igualados a um) para algumas regiões. Verifica-se que o elevado índice de 

motorização dos EUA leva a valores muitos mais elevados de distâncias rodadas e de energia consumida pelas 

pessoas.

Gráfico 4 – Propriedade de autos, distâncias percorridas e energia consumida, regiões selecionadas
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Gráfico 7 – Densidades urbanas e características do transporte, 1995

Oferta e Uso do Transporte Público
A oferta e o uso do transporte público varia enormemente entre as cidades (gráfico 8). O uso atinge um pico 

nas cidades da Europa do Leste, nas quais os padrões de transporte ainda refletem a grande relevância dada 

ao transporte público pelos governos socialistas. As cidades de alta renda da Ásia, com suas altas densidades 

urbanas e bons sistemas de transporte público apresentam as seguintes maiores taxas de uso. As cidades 

chinesas vêm a seguir com bom desempenho, ao lado das cidades da Europa Central. Um dado notável é a 

baixa utilização do transporte público nos EUA, com uma performance um pouco melhor na Austrália e muito 

melhor no Canadá. Observa-se também que as cidades de renda baixa não apresentam o nível de uso de 

transporte público que poderia ser esperado, por fatores como a baixa renda e outros. 

Isto levanta a questão dos níveis de serviço e da qualidade do transporte público, que não aparecem na 

gráfico 8. Pode-se ver que o uso do transporte público não segue necessariamente de muito perto o padrão da 

oferta do serviço (veículos/km per capita). As cidades africanas têm a maior oferta, mas com baixa utilização. 

Ao contrário, as cidades chinesas não têm grande oferta de transporte público (apenas um pouco superior à dos 

EUA, a menor de todas), mas têm uso elevado, principalmente considerando a alta densidade urbana, o baixo 

número de automóveis e a dependência das pessoas em relação ao transporte público. Os dados sugerem, 

no entanto, que as cidades chinesas podem estar em uma situação perigosa em relação à sua capacidade de 

resistir à motorização. À medida que a renda cresce e o uso do transporte não motorizado fica menos atraente, 

os carros e as motocicletas serão as únicas opções para as pessoas, a menos que os sistemas de transporte 

público sejam ampliados e melhorados para oferecer uma alternativa atraente. 

Poderia parecer que o uso relativamente baixo do transporte público nas cidades de renda mais baixa, 

em relação, por exemplo, às cidades da Europa Central, tenha muito a ver com o fato de que ônibus lotados, 

microônibus e jeepneys formam a base da oferta de transporte público da maioria destas cidades: quando a 

renda e as expectativas crescem, estes ônibus não podem competir em velocidade e conforto com carros e 

motocicletas. Por outro lado, nas cidades do Leste Europeu – que oferecem em média menos veículos/km de 

transporte público – uma grande parte da oferta é feita por meios ferroviários, confiáveis e relativamente con-

fortáveis. Uma observação semelhante pode ser feita sobre as cidades asiáticas de alta renda, que oferecem 

menos serviços per capita que as cidades africanas, asiáticas de baixa renda e latino-americanas, mas que 

apresentam um uso muito mais alto, em função de oferecerem sistemas ferroviários importantes. 

elevados, devido aos controles mais deficientes sobre as emissões, para todos os tipos de veículos. Nas altas 

densidades urbanas que caracterizam a maioria das cidades de renda mais baixa, as altas emissões per capita 

são também concentradas e resultam em níveis mais altos de exposição aos poluentes por parte das pessoas.

Gráfico 6 – Emissões de poluentes per capita nas cidades, 1995

Densidade Urbana e Características do Transporte
Tem sido amplamente demonstrada a importância dos padrões de uso do solo para ajudar a explicar os pa-

drões do transporte urbano, especialmente o nível de dependência do automóvel (Newman and Kenworthy, 

1989, 1999a, Kenworthy and Laube et al 1999, Cervero, 1998). O gráfico 7 mostra a densidade urbana média 

nas cidades pesquisadas, por região. 

Em relação ao gráfico 2, os dados de densidade mostram como as cidades com maior uso do automóvel 

têm densidades populacionais baixas, ao passo que as cidades com maiores densidades têm uso reduzido do 

automóvel. As densidades médias variam de valores baixos como 15 habitantes por hectare nos EUA e na Nova 

Zelândia, até valores de 150 a 200 pessoas por hectare nas cidades da Ásia, inclusive na China. Nas cidades de 

alta renda, 84% da variância nas distâncias rodadas em automóveis por pessoa é explicada pela densidade. 

Nas cidades de renda baixa, nas quais outros fatores como variações extremas na renda afetam o resultado, 

ainda 47% da variância no uso dos automóveis é explicada pela densidade populacional. 

Como regra geral, cidades de renda mais baixa têm padrões mais densos de uso do solo do que cidades 

de renda mais alta. Elas precisam aproveitar esta vantagem para reduzir o uso do carro, por meio da criação 

de sistemas de transporte público de maior qualidade, com mais espaços reservados e melhores condições 

para os pedestres e ciclistas utilizarem o transporte público.  

O Gráfico 7 mostra a densidade urbana e características do transporte para as cidades do EUA e da Europa 

Central, que têm rendas muito altas. Observa-se que a densidade urbana na Europa é três vezes superior à 

norte-americana e que os europeus têm também um número elevado de automóveis (70% do índice norte-a-

mericano). No entanto, os europeus rodam com seus carros 30% do que os norte-americanos rodam, consome 

30% da energia e emitem 40% dos poluentes. Isto demonstra a importância da densidade na determinação do 

padrão de mobilidade e de externalidades, embora outras variáveis possam também interferir.
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A Economia do Transporte Urbano de Passageiros
Uma tarefa importante para o desenvolvimento de um transporte sustentável é conhecer os custos de operação 

e de investimento nos sistemas de transporte. O gráfico 10 mostra o custo total do transporte de passageiros 

como porcentagem do produto interno bruto metropolitano, para as cidades em cada região. Os dados repre-

sentam a média dos custos de investimento e operação feitos em 5 anos.  Dentre as cidades de alta renda, é 

notável que as cidades da Europa Central e da Ásia – que têm melhores sistemas de transporte público e de 

transporte não motorizado – incorrem em custos muito menores que as cidades de alta renda e dependen-

tes do automóvel. Como transporte é um meio para atingir um fim, alcançar os objetivos do transporte com 

custos mais baixos é uma vantagem econômica para estas cidades.  Todas as cidades de renda mais baixa, 

exceto as da China, gastam com transporte até mais em relação ao seu PIB do que as cidades ricas. As cidades 

chinesas têm uma melhor performance, pois estão muito baseadas em um transporte público barato e nos 

deslocamentos a pé e por bicicleta. 

Uma análise final importante deste gráfico refere-se a quão economicamente barato para a sociedade pode 

ser o  transporte público na maioria das cidades. Por exemplo, com gastos de apenas 1,6% do PIB, as cidades 

asiáticas de alta renda movimentam 46% das viagens no transporte público, ao passo que são necessários 

5,5% do seu PIB para realizar as demais 54% de viagens no transporte privado.  

Gráfico 10 – Porcentagem do PIB gasta no transporte de passageiros nas cidades, 1995

Conclusões
Os padrões de transporte urbano variam enormemente entre as regiões do mundo. Os dados mostrados reve-

lam que as cidades de alta renda dos EUA, Canadá e Austrália têm uma grande dependência do automóvel e 

conseqüentemente gastam mais dinheiro para prover o transporte, consomem muito mais energia e emitem 

muito mais poluentes per capita que as cidades de alta renda da Europa Central, que têm índices de motori-

zação também elevados. Isto reflete a grande diferença nas políticas de oferta e apoio ao transporte público 

e não-motorizado, além de diferenças nas densidades urbanas. Isto coloca em questão também a afirmação 

corrente de que o aumento da renda leva inevitavelmente a uma grande dependência do automóvel. 

A situação nas cidades de renda mais baixa depende muito das suas condições específicas, havendo 

grande variação entre as regiões do mundo. Todavia, deve ser observado que elas podem mirar-se no exem-

plo das cidades da Europa Central e trabalhar para reduzir a dependência do automóvel, à medida que suas 

economias e sua renda per capita sobe.  

Gráfico 8 – Oferta e uso do transporte público nas cidades, 1995

A Divisão Modal de todas as Viagens e Motivos
Uma discussão sobre transporte sustentável não poderia ser completa sem considerar o balanço geral entre 

os vários modos de transporte nas cidades. O gráfico 9 mostra a porcentagem das viagens diárias em todos 

os modos de transporte nas cidades. Ela mostra como em todos os grupos de cidades, exceto nas norte-a-

mericanas, australianas e canadenses – nas quais de 80% a 90% das viagens são feitas em veículos particu-

lares – existe uma balanço razoável entre o transporte privado e formas mais ambientalmente saudáveis de 

transporte. Dentre estas outras regiões, apenas as cidades do Oriente Médio têm mais da metade das viagens 

(56%) feitas em transporte privado. Na Europa Central apenas metade das viagens é feita em meios privados 

nas cidades. Nos outros grupos, em média um terço das viagens ocorre em meios privados, com um mínimo 

de 16% no caso das cidades chinesas. 

Um aspecto importante a notar é que as cidades que têm uma divisão modal mais favorável precisam 

adotar medidas para evitar a sua deterioração, pelo aumento dos modos privados. Especialmente vulneráveis 

são os valores bem elevados da participação das viagens a pé ou de bicicleta, que variam entre 27 e 65%. 

Fatores como a motorização acelerada, alto risco de acidentes de trânsito, poluição e destruição ou redução 

de calçadas e de espaços para as bicicletas em favor dos carros podem levar estas cidades a perderem estas 

vantagens. Da mesma forma, as viagens no transporte público podem ser perdidas para as motocicletas e os 

automóveis. 

Gráfico 9 – Divisão modal (todas as viagens e motivos) nas cidades, 1995
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ANEXO: 
CIDADES PESQUISADAS E DADOS PRIMÁRIOS LEVANTADOS

Tabela A1. Cidades representadas no banco de dados “Millennium Cities” da UITP, por região (cidades que enviaram 

100% dos dados)

EUROPA CENTRAL 

Graz 

Viena 

Bruxelas 

Copenhagen 

Helsinki

Lyon 

Nantes

Paris 

Marselha 

Berlin 

Frankfurt  

Hamburgo 

Dusseldorf 

Munich 

Ruhr 

Stuttgart 

Atenas 

Milão 

Bolonha 

Roma

Amsterdam 

Oslo   

Barcelona 

Madri   

Estocolmo  

Berna  

Genebra  

Zurich  

London 

Manchester  

Newcastle 

Glasgow 

EUROPA DO LESTE 

Praga

Budapest e

 Krakow 

AMÉRICA LATINA 

Curitiba

São Paulo

Bogotá

ÁSIA – BAIXA RENDA 

Manila 

Bangcoc

Mumbai

Chennai

Kuala Lumpur

Jacarta 

Seul

Ho Chi Minh City

CHINA 

Pequim

Shangai

Guangzhou

ÁSIA – ALTA RENDA 

Osaka 

Sapporo 

Tóquio 

Hong Kong 

Singapura 

Taipei 

AUSTRÁLIA/N. ZELÂNDIA  

Brisbane  

 Melbourne  

 Perth  

Sydney    

Wellington

ÁFRICA 

Dakar

Cape Town

Johannesburg

Harare

EUA 

Atlanta 

Chicago 

Denver  

 Houston  

Los Angeles 

Nova Iorque  

Phoenix  

San Diego

S. Francisco 

Washington  

CANADÁ

Calgary  

Montreal 

Ottawa  

Toronto  

Vancouver  

ORIENTE MÉDIO 

Tel  Aviv  

Teerã 

Riyadh  

Cairo  

Tunis  
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JUSTIFICATIVA

A avaliação das condições de mobilidade urbana é hoje muito relevante para a sociedade e para os órgãos 

públicos ligados ao transporte e ao trânsito, uma vez que a maioria das pessoas já mora em áreas urbanizadas. 

Adicionalmente, estas condições de mobilidade já são precárias nas maiores cidades, com elevados níveis de 

poluição atmosférica, acidentes de trânsito e congestionamento.

O conhecimento destas condições pode ser feito de forma individual ou sistêmica. No primeiro caso, são 

realizadas pesquisas sobre condições específicas, como os tempos de percurso, os custos do deslocamento 

e o conforto dentro dos veículos. No segundo caso, é necessário agregar várias avaliações, para poder gerar 

uma apreciação global das condições de mobilidade. 

A partir da implementação do novo Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da ANTP – (SI), passou 

a ser possível coletar dados de várias naturezas – transporte, trânsito, mobilidade, economia, meio ambiente 

– ampliando muito a capacidade de análise e, conseqüentemente, viabilizando uma avaliação abrangente.  

A partir deste avanço, a ANTP desenvolveu junto ao seu SI uma proposta preliminar de avaliação sis-

têmica, traduzida pelo “Índice de Desenvolvimento do Transporte – IDT.” O seu objetivo principal é agregar 

vários indicadores que reflitam a qualidade do transporte urbano de uma cidade, entendido como o conjunto 

de deslocamentos de pessoas, por todos os modos. Naturalmente, conforme explicado no item seguinte, os 

indicadores foram separados por tipos de cidade, para que as comparações sejam possíveis.

Além disto, o IDT pode ter atender aos seguintes objetivos adicionais:

1
A QUALIDADE DO 
TRANSPORTE URBANO:
PROPOSTA METODOLÓGICA

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO 
DO TRANSPORTE URBANO – IDT
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO 
DO TRANSPORTE URBANO – IDT
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Os municípios assinalados em vermelho sem preenchimento correspondem ao agrupamento “2” de ci-

dades médias que apresentam PIB per capita acima da média, população média alta e com a variável ônibus 

por habitante abaixo da média.

Os municípios assinalados em verde sem preenchimento correspondem ao agrupamento “3” de cidades 

médias que apresentam PIB per capita abaixo da média, população média baixa  e com a variável ônibus por 

habitante acima da média.

Os municípios assinalados em azul com preenchimento correspondem ao agrupamento “4” de cidades 

médias que apresentam PIB per capita acima da média, Ppopulação média alta  e com a variável ônibus por 

habitante acima da média.

Os municípios assinalados em rosa sem preenchimento correspondem ao agrupamento “5” de cidades 

médias que apresentam PIB per capita abaixo da média, população média baixa e com a variável ônibus por 

habitante abaixo da média.

Gráfico 1 – Agrupamento das cidades por tipo e características

De acordo com os resultados da análise de variância, as três variáveis classificatórias, quando aplicadas 

na determinação dos agrupamentos descritos acima, forneceram evidências significativas de determinação de 

grupos homogêneos de municípios. Estas categorias foram utilizadas durante todo o processo de estimação 

de indicadores e parâmetros do modelo, tais como tempos de viagem, geração de viagens, divisão modal e 

outros. Entretanto, durante o processo de estimação de valores a classificação inicial de cinco estratos foi 

novamente agrupada, resultando em três categorias básicas de estimação da seguinte forma:

• Grupo 1: matém-se o cluster “1” de grandes cidades que apresentam população e PIB per capita 

acima da média com dispersão na variável ônibus por habitante.

• Grupo 2: unem-se municípios correspondentes aos clusters “2” e “4” de cidades médias que apre-

sentam PIB per capita acima da média e população média alta.

• Grupo 3: unem-se municípios correspondentes aos clusters “3” e “5” de cidades médias que apre-

sentam PIB per capita abaixo da média e população média baixa.

a) Situar uma determinada cidade em uma escala de qualidade; uma cidade, pertencente a um determi-

nado grupo homogêneo, pode ter seu IDT comparado às demais cidades do mesmo grupo, permitindo 

uma classificação entre elas.

b) Identificar áreas e setores em melhor ou pior situação em uma cidade; o IDT pode ser analisado por 

variável relevante – por exemplo, a emissão de poluentes – permitindo a avaliação desta condição 

para uma determinada cidade, possibilitando identificar sua situação relativamente a outras cidades 

do mesmo grupo, de forma a basear a adoção de medidas específicas.

c) Comparar as condições de cidades diferentes; da mesma forma, cidades diferentes (do mesmo grupo 

homogêneo) podem ter várias características comparadas entre si.

d) Servir de critério de pré-seleção para as cidades que solicitarem recursos públicos para seu transporte 

urbano; em processos de decisão sobre investimentos no transporte e no trânsito de uma determi-

nada cidade, suas condições relativas podem ser avaliadas para embasar as decisões de agências 

públicas de fomento.

METODOLOGIA

Grupos de Cidades
A estimativa de um índice como o IDT, proposto pela ANTP, pode ser feita numericamente para qualquer cidade. 

No entanto, a comparação entre os valores de cidades diferentes só tem sentido quando as cidades comparadas 

têm características semelhantes. Por exemplo, não é possível comparar o índice de emissão de poluentes por 

habitante de uma cidade como São Paulo com o índice respectivo de Uberaba. Para superar este problema, 

foi desenvolvido um processo inicial, de classificação das cidades em grupos considerados “homogêneos”. 

Inicialmente, todos os cálculos de parâmetros para estimativas de oferta e desempenho de sistemas de 

transportes municipais, bem como as estimativas de custos e receitas para o Sistema de Informações foram 

estruturados por classes de municípios. A classificação das cidades foi realizada por intermédio da aplicação 

de análise de aglomerados (cluster) tendo sido determinadas inicialmente cinco classes de cidades em função 

das características de:

• População (Peso = 2)

• PIB per Capita (Peso = 1)

• Ônibus/hab. (Peso = 1)

Estas informações por município foram referenciadas ao ano de 2001, obtidas das fontes básicas do IBGE 

(população), IPEA (PIB) e DENATRAN (ônibus).

O Gráfico 1 a seguir apresenta a distribuição das cidades em função destes atributos num gráfico tridimen-

sional, em que cada ponto descreve a posição relativa de uma cidade. As características apresentadas acima 

estão normalizadas com média igual a 1 para a variável população e com média  igual 0,5 para as variáveis de 

PIB per capita e ônibus por habitante.

Os municípios assinalados em azul sem preenchimento correspondem ao agrupamento “1” (cluster 1) 

de grandes cidades que apresentam população e PIB per capita acima da média com dispersão na variável 

ônibus por habitante.
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Os três atributos finais – dados de velocidade média, custo por habitante e emissão de poluentes por 

habitante – têm a função de amortecer as estimativas favoráveis de atributos alcançados pelos sistemas 

socioeconômicos mais complexos, com a inclusão de externalidades e custos internos decorrentes do seu 

processo de desenvolvimento.

APLICAÇÃO

Valores gerais do IDT
Estes indicadores foram aplicados ao conjunto de cidades abrangidas pelo SI que enviaram as informações 

necessárias para a estimativa específica do IDT (69 casos). A aplicação dos índices para estes 69 municípios 

em 2003 forneceu uma pontuação média geral situada em 0,48, com estimadores médios decrescentes por 

classe de municípios, conforme apresentado na tabela abaixo.

Tabela 1 – Índices IDT médios de cada grupo de cidades

Grupo Índice 

1 0,54 

2 0,50 

3 0,41 

Todos 0,48 

A análise de variância mostrou evidências para se aceitar que as médias de cada classe são significativa-

mente diferentes entre si, com nível de significância próximo a zero.

A distribuição de escores é aproximadamente normal, com ligeira assimetria devido à menor freqüência 

nas faixas de valores para IDT maior que 0,50 (tabela e gráfico a seguir).

Tabela 2 – Faixas de variação do IDT, todos os municípios

IDT 

Faixa de variação

Municípios 

Freqüência Acumulado % % acumulado 

0 a 0,30 3 8 10,1 11,6 

0,30 a 0,40 17 20 17,4 29,0 

0,40 a 0,50 21 40 29,0 58,0 

0,50 a 0,60 13 52 17,4 75,4 

0,60 a 0,70 13 66 20,3 95,7 

0,70 a 1,00 2 68 2,9 98,6 

Total  69  

 

Esta junção se deve à necessidade de generalizar informações obtidas de pesquisas O/D na região 

Metropolitana de São Paulo que serviram de base para as estimativas de parâmetros de mobilidade para o 

Sistema de Informações.

INDICADORES PARA O IDT

A grande variedade nas condições de mobilidade das cidades, além das variações específicas das características 

das cidades (população, renda, economia) torna difícil identificar um índice que qualifique as condições de 

mobilidade ou de transporte. É muito grande o número de variáveis que podem ser consideradas e algumas 

delas não têm dados confiáveis disponíveis com freqüência.

Assim, os primeiros passos dados na construção do IDT foram: a seleção de indicadores do novo SI que 

representem, de forma ampla e balanceada, as condições médias de qualidade do transporte urbano; e a 

decisão sobre a forma de ponderação destes indicadores.

A procura dos indicadores partiu do princípio de que o fenômeno que se busca representar é definido 

como um somatório de efeitos individuais de determinados atributos, que procuram refletir o grau de de-

senvolvimento da  oferta de transporte de cada município em relação à população atendida. De forma geral, 

quanto mais próximo de 1 é o índice maior o nível de desenvolvimento de transporte daquele município, sendo 

o fenômeno oposto traduzido por índices próximos a zero. 

Os indicadores selecionados foram definidos após a avaliação de toda a base de dados fornecidos pelos 

municípios, buscando minimizar os erros de coleta, maximizar a facilidade de obtenção e representatividade 

do fenômeno. Da grande série de indicadores encontrados no sistema, foi feita uma análise de suas importân-

cias relativas, eliminando-se redundâncias (indicadores que têm a mesma representatividade de outros). Foi 

determinado, assim, um conjunto básico final de atributos para a formulação do Índice de Desenvolvimento 

de Transportes (IDT).

Os atributos selecionados foram os seguintes:

NKMHAB = quilometragem percorrida pelo sistema de transporte público por habitante 

NIPKCALC = índice de passageiros por quilômetro do sistema de transporte público 

NISHAB = índice de interseções semaforizadas por habitante 

NVEICHAB = índice de total de veículos por habitante 

NVELMED = velocidade média geral do sistema 

NCUSTHAB = custo médio geral do sistema por habitante 

NEMISHAB = índice de emissão de poluentes por habitante 

Estes atributos foram normalizados para serem contidos no intervalo [0,1] e foram atribuídos pesos, 

alcançando a seguinte forma:

IDT = 0,8*(NKMHAB  + NIPKCALC + NISHAB + NVEICHAB)/ 4+ 0,2*( NVELMED + NCUSTHAB + NEMISHAB)/3

Os primeiros quatro atributos refletem a oferta do transporte público (NKMHAB), a produtividade do 

transporte público (NIPKCALC), a oferta de equipamentos semafóricos (representando a densidade de tráfego 

e a preocupação com a segurança) e a oferta de veículos motorizados por habitante (expressando o grau de 

mobilidade potencial da sociedade).  
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Os indicadores ligados à operação de transporte público apresentam liderança de Curitiba e municípios 

de grande porte do País, com predominância de capitais (tabela a seguir).

Tabela 4 – IDT baseado em indicadores de operação do transporte público

Cidade 
Quilometragem de TP 

por Habitante 
IPK Físico Soma (Operação TP) Grupo 

Curitiba/PR 0,59300 0,99996 1,59296 1 

Juiz de Fora/MG 0,86122 0,71523 1,57645 2 

São Paulo/SP 0,63145 0,94361 1,57506 1 

Belo Horizonte/MG 0,87073 0,69138 1,56211 1 

Porto Alegre/RS 0,88061 0,66136 1,54197 1 

CONCLUSÃO

A proposta do IDT mostra-se muito promissora como ferramenta de políticas públicas. Sua estimativa 

permite identificar os pontos fortes e fracos da mobilidade de uma cidade, possibilitando a definição de ações 

corretivas no caso de deficiências. Da mesma forma, a estimativa do IDT permite aos municípios compararem 

seus dados com outros municípios do mesmo grupo, em uma forma útil de benchmarking. 

A utilidade do IDT fica demonstrada pelo exercício inicial feito com os dados de 2003 e resumido acima. 

As classificações apresentadas são indicativas de resultados de políticas de transporte, praticadas ao longo 

da história de cada município. 

A divisão dos sistemas de transporte público em grupos de cidade por tamanho mostrou-se consistente do 

ponto de vista da criação do índice e para estabelecer universos para comparação. De fato, sistemas urbanos 

mais complexos, contendo vários elos de diversas cadeias produtivas, como são em geral as grandes cidades, 

implicam na implantação e operação de sistemas de alta capacidade e de alimentação. Os indicadores de tais 

sistemas não devem ser objeto de comparação com aqueles de cidades de menor porte, visto que a escala de 

cada grupo deve ser necessariamente considerada como contorno. Entretanto, a estimativa e a análise do IDT 

são importantes passos para que os responsáveis por gestão de transporte público de cada municipalidade 

tenham em perspectiva os pontos fortes e fracos de cada sistema e visualizem os potenciais melhoramentos, 

a partir de experiências paralelas e incrementando o intercâmbio e compartilhamento permanente de infor-

mações e recursos.

Gráfico 2 – Distribuição de freqüência do IDT, todas as cidades

As distribuições de freqüência para os grupos segue o comportamento mais heterogêneo para o Grupo 

1, de grandes cidades, e com concentração de índices acima da média para o Grupo 2 e abaixo da média 

para o Grupo 3.

Comparação das cidades
Utilizando os dados entregues pelas cidades e a metodologia adotada, foi possível realizar testes iniciais 

do IDT. A classificação geral obtida para cidades mostrou uma concentração de cidades de grande porte ou 

de maior nível socioeconômico nas primeiras colocações, como, por exemplo, Curitiba, Porto Alegre, São 

Paulo, Belo Horizonte, assim como cidades médias (Santo André/SP, Uberaba/MG, Vitória, Apucarana/

PR e Patos de Minas/MG). No entanto, é preciso contar com um número maior de cidades para que uma 

classificação geral possa ser feita.

Análise do IDT por indicadores
Uma análise adicional pode ser realizada analisando grupos de indicadores. A tabela a seguir mostra um 

exemplo baseado nos indicadores ligados à infra-estrutura viária e aos veículos, mostrando a liderança de São 

Caetano do Sul, seguido por Curitiba e municípios de porte do Estado de São Paulo, além da capital.

Tabela 3 – IDT baseado em indicadores específicos de infra-estrutura viária e veículos disponíveis (valores normalizados)

Cidade 

Interseção 

Semafórica por 

Habitante 

Número 

de Veículos por 

Habitante 

Soma 

(Infra-estrutura Viária 

e veículos) 

Grupo 

São Caetano do Sul/SP 0,99891 0,99825 1,99716 2 

Curitiba/PR 0,93093 0,94915 1,88008 1 

Ribeirão Preto/SP 0,99652 0,88077 1,87729 2 

Santo André/SP 0,98983 0,86649 1,85632 1 

São Paulo/SP 0,95494 0,82205 1,77699 1 



P A N O R A M A  D A  M O B I L I D A D E  U R B A N A  N O  B R A S I L :  TENDÊNCIAS E DESAFIOS   JUL /2006  119118  A N T P / B N D E S   S É R I E  CADERNOS TÉCNICOS VOLUME 3

EQUIPE TÉCNICA
PREPARAÇÃO DESTE CADERNO TÉCNICO
Coordenação Geral:  

Marcos Pimentel Bicalho 

Eduardo Alcântara Vasconcellos 

Coordenação Técnica: 

Adolfo Luis Machado de Mendonça 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA MOBILIDADE URBANA – ANTP 
Coordenação Geral:  

Eduardo Alcântara Vasconcellos 

Coordenação Técnica:  

Pedro Armante Carneiro Machado  (até abril de 2004)

Adolfo Luis Machado de Mendonça  (a partir de maio de 2004)

Assessoria Técnica e Modelagem:  

Bernardo G. Alvim 

Assessoria Técnica e Produção de Relatórios:  

Maria Inês Garcia Lippe 

Haroldo Lauro Lippe Filho 

Ligia Cristina de Oliveira (digitação)

Assessoria de Informática:  

Lucivaldo do Vale Brígido 

Dados e Informações:  

Mara Regina Domingo Mattar 

Coleta de Dados:  

 Antônio José da Silva 

 Audrey Porto Devechio 

 Leonardo Sanchez Mednicof 

 Pedro Luis Sales Linares Botani 

 Marcio Yoshisaki 

FICHA TÉCNICA
 Apoio   BNDES

 Projeto gráfico    Ampersand Comunicação Gráfica

 Revisão   Elisa Sankuevitz/Maria Zilma Barbosa

 Impressão   Imprinta (junho de 2006)



120  A N T P / B N D E S   S É R I E  CADERNOS TÉCNICOS VOLUME 3

ANTP - Associação Nacional de Transportes Públicos

CONSELHO DIRETOR – (BIÊNIO 2005/2007)
Rogério Belda – presidente
César Cavalcanti de Oliveira – vice-presidente
Cláudio de Senna Frederico – vice-presidente
José Antônio Fernandes Martins – vice-presidente
Jurandir F. R. Fernandes – vice-presidente
Luis Antonio Queiroz – vice-presidente
Luiz Carlos Frayze David – vice-presidente
Otávio Vieira da Cunha Filho – vice-presidente
Ricardo Mendanha Ladeira – vice-presidente

Antonio Lorenzi (Carris Portoalegrense) 
Elequicina Maria dos Santos  (STTU/Natal)  
Elmir Germani (TTC)
Evandro José M. de Avelar (EMTU/Recife) 
Frederico Victor M. Bussinger (SMT/SP)
Gerson Luis Bittencourt (EMDEC)
Ivã de França Villela (SMTT/Maceió) 
João Bosco de Mendonça (SMTT/Aracaju)
João Carlos Piccoli (ATP - Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre)
João Francisco Scharinger (BNDES)
João Luiz da Silva Dias (CBTU)
Joubert Fortes Flores (Opportrans Concessões Metroviárias) 
Lelis Marcos Teixeira (Rioônibus)
Luis Antonio Lindau (ANPET)
Luis Cesário A. da Silveira (ABIFER)
Oswaldo Lima Neto (Secretaria de Planejamento Urbano, Transporte e Meio Ambiente de Olinda) 
Paulo Afonso Schmidt (URBS/Curitiba)
Paulo Assis Benites (Trends)
Tsuyoshi Miyamoto (EMTU/Manaus)

SUPLENTES – (BIÊNIO 2005/2007)
Antônio Luiz M. Santana (Oficina)
Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz (Prêmio ANTP de Qualidade) 
Emiliano Stanislau Affonso (AEAMESP) 
Ieda Maria de Oliveira Lima (Tecnométrica Estatística)
João Carlos Vieira de Souza (SPUrbanus)
Joaquim Lopes da Silva Jr. (EMTU-SP)
Liane Nunes Born (Ruaviva); Noemir Zanatta (Socicam)
 Rômulo Dante Orrico Fº (Coppe/UFRJ)
Ronaldo da Rocha (Alston do Brasil)

CONSELHO FISCAL
TITULARES
João Antonio Setti Braga (NTU)
Maurício Eduardo Cadaval (Itrans)
Roberto Scheliga (Politécnica da USP)
SUPLENTES
José Antonio Sposito (Planec Engenharia)
Horacio Brasil (SETP/Salvador)

ANTP/SÃO PAULO
Alameda Santos, 1.000, 7º andar – 01418-100, São Paulo, SP
Tel.: (11) 3371.2299  – Fax: (11) 3253.8095
E-mail: antpsp@antp.org.br – Site: www.antp.org.br

EQUIPE ANTP
Marcos Pimentel Bicalho – superintendente
Valeska Peres Pinto – coordenadora técnica
Nazareno Stanislau Affonso – escritório de Brasília
Eduardo Alcântara Vasconcellos – assessor técnico
Cássia Maria Guimarães Rollo – administração/finanças
Valéria Aguiar – eventos






