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        Este trabalho investiga os efeitos negativos provocados pelo uso do transporte 

motorizado individual em zonas urbanas do Brasil. Além disso, verifica as estimativas 

oficiais destes efeitos para o ano de 2020, assim como o potencial de economia de 

recursos ambientais e financeiros para o Brasil, caso uma nova estratégia de política 

pública, visando incentivar o transporte coletivo e, em outra direção, coibir o uso do 

transporte motorizado individual, seja adotada. Por meio de estimativas do próprio 

governo brasileiro e de agências privadas, contendo variáveis como a demanda realizada 

por transporte motorizado, consumo de energia primária, emissões de poluentes e  

custos externos de saúde e infraestrutura, foram confrontados cenários business as usual 

e conservador, com o objetivo de comparar e mensurar os desperdícios de recursos 

naturais e financeiros gerados em nossas cidades. Conclui-se que  medidas de baixo 

custo e baixo investimento tecnológico podem reduzir expressivamente este  

desperdício de recursos derivados do metabolismo do transporte de passageiros nas 

cidades brasileiras. 
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 This thesis examines the inefficient use of resources in the Brazilian 

transportation system. The energy use growth and external cost generation in this 

essential economic sector are considerable, and the trend is towards an increasing 

problem in the coming years. The continued expansion of Brazilian cities and the 

increase in demand for mobility is a result of a substantial growth in the number of road 

transport users, as increased earnings enable lower income groups to acquire and use 

individual motorized means of transport. The aim of this work is to estimate the 

potential gains from reducing individual motorized transport by the year 2020. This 
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Capítulo 1 : Introdução 

O problema com os carros não é que eles sejam maus por si mesmos, mas que o 

carro carrega com ele efeitos colaterais indesejáveis pelos quais o mercado não 

promove compensação. Estas externalidades incluem problemas na qualidade 
do ar, congestionamentos e impactos indesejáveis na qualidade de vida da 

vizinhança (BOARNET e CRANE, 2001, p. 175)
1
.  

De acordo com a WEO (2008), a demanda por energia no setor de transporte vai 

aumentar para 2,6 bilhões de TEP em 2015 e 3,2 bilhões de TEP em 2030, e 
92% desta demanda será suprida por petróleo. A excessiva dependência de 

combustíveis fósseis e o rápido crescimento do setor, especialmente nos países 

em desenvolvimento é a principal causa de poluição de fontes móveis [...] A 
população de veículos cresceu 4,6% ao ano entre 1960 e 2002. A frota mundial 

de veículos passou de 122 milhões em 1960 para 812 milhões em 2002. Para 

Dargay et al. (2007) a população de veículos deve crescer a uma taxa um pouco 
menor até alcançar a marca de 2 bilhões em 2030. Seis países, China, EUA, 

Índia, Japão, Brasil e México, contarão com mais de 50% da população total de 

veículos em 2030. Em torno de dois terços deste crescimento terá origem em 

países de fora da OECD. A rápida urbanização e o crescimento da renda 
explicam o crescimento na frota de transporte nestes países, o que também 

contribui para os problemas na qualidade do ar em zonas urbanas e o 

crescimento das emissões mundiais de carbono (BHATTACHARYYA, 2011, p. 
579). 

 

Mais de dois séculos após o início da Revolução Industrial, nossa civilização que se 

desenvolveu com base em fontes de energia de origem fóssil, e, com modelos de 

crescimento, modos de produção e de consumo insustentáveis
2
, ultrapassou a 

capacidade de suporte do capital natural fornecido por nosso planeta (MEADOWS, 

RANDERS e MEADOWS, 2004, p. XV).  

Recursos de energia, minerais, de biodiversidade, de serviços da natureza, assim como, 

dos sumidouros atmosféricos, hidrosféricos e da litosfera, encontram-se sob intensa 

pressão de consumo em praticamente todas as regiões de nosso planeta 

(WACKERNAGEL et al., 2002).  

                                                        

1
 Tradução livre do original: The problem with cars is not that they are bad as such, but that car 

travel brings with it undesirable side effects for which the market does not provide 

compensation. These externalities include air quality problems, traffic congestion, and 
undesirable impacts on neighborhood quality of life (BOARNET e CRANE, 2001, p. 175). 

2
 Insustentável sob o ponto de vista do consumo ineficiente de recursos naturais. 
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Mesmo os recursos renováveis
3
 são explorados e consumidos a taxas em muito 

superiores a sua capacidade de reposição, pressionando ainda mais o estoque de capital 

natural. Os recursos não renováveis são extraídos e transformados em bens econômicos 

também a taxas superiores a capacidade tecnológica dos seres humanos em substituí-los 

por outros recursos, ainda não explorados. Em outras palavras, o processo de 

esgotamento dos recursos naturais encontra-se em velocidade superior a uma esperada 

mudança tecnológica que permita a adaptação de nossa tecnologia de produção (IPCC, 

2012).  

Neste último caso, exemplos contemporâneos mais contundentes são relacionados ao 

embate técnico-científico sobre  a substituição do petróleo como fonte primária de 

energia por fontes alternativas de energia (DEFFEYES, 2005). Até o momento apenas o 

bioetanol apresenta-se como candidato a competir com o petróleo como alternativa 

energética no curto prazo como combustível para veículos. 

Além do uso excessivo de fontes de energia não renovável causado por nosso modo de 

vida e hábitos de consumo, a sociedade moderna produz resíduos, principalmente 

atmosféricos, em volume muito mais elevado do que a capacidade de suporte dos 

sistemas naturais da Terra. A geração antrópica, em volumes sem precedentes do 

principal gás de efeito estufa, o  dióxido de carbono, resultado da combinação dos 

resíduos dos combustíveis fósseis com o oxigênio presente na atmosfera, é o exemplo 

mais notório deste efeito negativo. 

Desta forma, sob a pressão constante e progressiva do fenômeno do aquecimento 

global, os sistemas climáticos e de biodiversidade de nosso planeta encontram-se sob 

intensa pressão por seu uso. Esse modelo de produção tornará a sobrevivência da 

                                                        
3
 Como no caso dos biocombustíveis produzidos por florestas energéticas. O solo agrícola tem 

limites em relação à sua produtividade. 
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sociedade humana como a conhecemos hoje provavelmente mais difícil e mais 

imprevisível, comprometendo a manutenção do modo de vida desta e das futuras 

gerações (MILLER, 2006). 

Estes problemas, associados ao gerenciamento deficiente de recursos escassos 

provocam desequilíbrios naturais e econômicos que atingem principalmente as regiões 

mais pobres do mundo (notoriamente com mais ênfase no interior dos países) e, dentro 

das próprias zonas urbanas em todo o planeta. 

Um dos setores que mais contribuem para o agravamento da potencial crise 

socioambiental atual, principalmente no caso das emissões de GEE
4
 - que intensificam a 

mudança climática - é o setor de transporte.  

Dados do IPCC de 2004 (KAHN, 2007) revelam que 23%
5
 das emissões de GEE do 

mundo relacionadas à energia, tiveram origem no setor de transporte. Mais da metade 

dessas emissões foram geradas pelo uso de veículos leves de passeio (automóveis) e de 

motocicletas. Estes dois meios de locomoção são parte do que especialistas em 

mobilidade definem como transporte motorizado individual, e constituem uma parcela 

importante do problema ocasionado pelo metabolismo do sistema de transporte, 

necessário para a  mobilidade das pessoas nas principais cidades do mundo. 

Para ilustrar um aspecto indesejável deste nosso modus operandi, deve-se considerar o 

crescimento do consumo de energia no transporte e a significativa ineficiência 

energética da contribuição do transporte motorizado individual. Dados do Word Bank 

revelam que aproximadamente metade da energia consumida no setor de transporte de 

passageiros é destinada aos automóveis que, no entanto, transportam menos de 25% dos 

passageiros no mundo (WBCSD, 2004).  

                                                        
4
 GEE significa Gases de Efeito Estufa 

5
 São aproximadamente 27% nos EUA (AASHTO, 2008) 
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Desafortunadamente, os impactos da desorganização do transporte e do uso massivo do 

TMI
6
 não derivam somente em problemas energoambientais. Os custos sociais destes 

impactos são sentidos durante todo seu ciclo de vida, em especial em sua fase de 

consumo (por exemplo no aumento do desequilíbrio da distribuição de renda
7
).  

Considerando a urgência e o importante desafio de nosso tempo, novos padrões de 

produção
8
 e uso dos recursos planetários precisam estabelecer um novo modo de relação 

de nossa sociedade pós-industrial
9
 com o capital natural, e, considerando a miríade de 

impactos relacionados à necessidade de mobilidade do homem moderno,  novos 

modelos de desenvolvimento e padrões de qualidade de vida devem ser investigados.  

A questão é ainda mais relevante para um planeta que abriga cada vez mais seres 

humanos (cerca de sete bilhões de pessoas) habitando, em sua maior parte, zonas 

urbanas da Terra. Há cidades, principalmente em países emergentes, com carências e de 

toda ordem. Não parece racional que administradores continuem a permitir (ou planejar) 

soluções ineficientes que provoquem desperdícios tão severos – como as provocadas 

pelo transporte insustentável - para o setor público e, consequentemente, para a 

sociedade como um todo.  

Também não é razoável que, em nome de antigos (e bastante questionáveis) costumes e 

de uma “pseudoliberdade” de consumo, o futuro da sociedade humana seja 

comprometido.  

E o mais importante (e sem paralelo dentre outros hábitos modernos): não é razoável 

que governos subsidiem esse modelo ultrapassado, onerando de forma desigual 

                                                        
6
 TMI significa transporte motorizado individual 

7
 Desequilíbrio na distribuição de renda causados pelas externalidades produzidas pelo uso do 

TMI no sistema de transporte. Os mais pobres sofrem mais os efeitos dos congestionamentos, 

da falta de alternativas de transporte e da menor qualidade disponível nos coletivos 

(VASCONCELLOS, 2008). 
8
 No caso desta pesquisa refiro-me a produção de mobilidade.  

9 Conceito inserido em Bell (1999). 
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justamente as populações mais necessitadas, que jamais (ou pelo menos dificilmente) 

terão condições de usufruir deste “bem-estar”
10

. Uma solução que gera iniquidade 

econômica: os mais vulneráveis sofrem mais os impactos negativos derivados de um 

sistema insustentável.  

E este modelo de administração parece longe de ser modificado. Para ilustrar o quanto 

arraigado está o sistema automobilístico em nossa sociedade, um trabalho do IPEA 

(2010) demonstra, através de dados da PNAD
11

, que quase metade dos domicílios 

brasileiros tem pelo menos um veículo motorizado em casa, pronto para ser utilizado. O 

próprio IPEA informa uma modificação importante no cenário de mobilidade urbana no 

Brasil. O instituto afirma que:  

[...] Esse dado (de posse de veículos por domicílio) retrata o 

estágio atual do processo de mudança do perfil de mobilidade da 

população brasileira, que vem utilizando cada vez mais o 

transporte motorizado individual nos seus deslocamentos. De 

2008 para 2009, por exemplo, o percentual de domicílios que 

possuíam automóveis ou motocicleta subiu de 45,2% para 47,0%, 

com tendência de aumento acentuado (IPEA, 2010). 

   

Como o IPEA prevê que a renda das famílias mais pobres continua com tendência de 

crescimento, pode-se prever mais problemas de mobilidade para a população até 2020 

pelo menos. A pesquisa sugere que a administração pública contraponha este cenário 

com mais vias de acesso para acomodar os veículos que vão chegar. Justamente o que se 

supõe ser um erro cometido por décadas durante o século XX.  

Esta última observação nos faz supor que, embora bastante estudado e difundido, o tema 

merece mais investigação. 

Os problemas desencadeados pelo uso do transporte motorizado individual no mundo 

são representativos. Dentre os veículos que compõe o sistema de transporte de 

                                                        
10

 O Bem-estar neste caso é derivado do uso do TMI. 
11 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE, 2008). 
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passageiros, e, neste sistema - no modal de transporte motorizado individual - somente 

os automóveis são responsáveis pelos seguintes números: cerca de 13% do GEE 

emitidos no mundo, 23% do consumo da energia derivada do petróleo, 15% da emissão 

de poluentes locais, de 25 a 40% do uso de terras urbanas nas cidades, 5% do PIB em 

gastos com manutenção e infraestrutura de seu sistema, 1 milhão de mortes e 10 

milhões de feridos por ano no mundo. Além desses, há impactos à montante (produção) 

quando consome mais recursos naturais, minerais e energéticos do que toda a soma das 

alternativas de transporte disponíveis com a tecnologia vigente (WHO, 2004;LUTSEY e 

SPERLING, 2009; IPCC, 2012).   

Além destes impactos, o modelo de transporte com base no automóvel impõe custos de 

oportunidade para toda a sociedade. Estes custos são de mensuração complexa, mas de 

grande relevância para a compreensão do uso e priorização do destino dos recursos 

públicos. A negligência com a gestão dos investimentos públicos em transporte pode 

gerar um efeito indesejado: a iniquidade na distribuição de renda. Os mais pobres têm 

menos acesso à mobilidade urbana e menos qualidade e menos alternativas de 

transporte, e tornam-se assim mais vulneráveis a ineficiência geral do sistema. 

Em praticamente qualquer manual de Economia moderno apresenta-se como conceito 

principal desta ciência, o estudo da escassez. Pode-se considerar a escassez de recursos 

financeiros, naturais ou ambos. Pesquisas que revelem a ineficiência na alocação deste 

tipo de recurso (tanto financeiros como naturais) e os impactos proporcionados por tal 

ineficiência são importantes, não somente para o próprio setor estudado, no caso desta 

tese, o setor de transportes, energia e meio ambiente, assim como para a sociedade 

como um todo.  

Mesmo os países mais ricos possuem algum tipo de carência provocada pela escassez de 

recursos. O desperdício derivado de um modo de vida ineficiente e ineficaz, como no 
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caso dos transportes, ultrapassa as fronteiras desenhadas pelo homem, influenciando de 

modo negativo todo o restante do planeta. 

Nas sociedades mais pobres, com toda a sorte de demandas não atendidas – habitação, 

saneamento básico, saúde, segurança e educação, por exemplo – este desperdício se 

evidencia com ainda mais força.  

A relevância do tema transporte tem portanto dimensões globais - desperdício de 

energia e de emissões de GEE; e locais e regionais, com a possibilidade de redução dos 

gastos com saúde pública, infraestrutura, perdas de tempo no trabalho com 

congestionamentos, entre outros. 

1.1 Objetivos 

Destarte, neste trabalho destacam-se os impactos gerados durante o metabolismo
12

 do 

transporte de passageiros nas dimensões ambientais e econômicas do sistema brasileiro 

de transporte de passageiros. Como orientação geral de pesquisa, o presente estudo 

pretende responder à seguinte pergunta:  Quais são os efeitos energoambientais e 

socioeconômicos negativos derivados do uso de transporte motorizado individual em 

zonas urbanas do Brasil de hoje e como será seu impacto em 2020?  

A partir desta pergunta de pesquisa, infere-se que o objetivo geral deste estudo é 

investigar os efeitos negativos derivados da utilização de transporte motorizado 

individual em zonas urbanas do Brasil, em particular no que se refere a suas dimensões 

energoambientais e socioeconômicas. 

Relacionam-se os efeitos negativos gerados pelo uso massivo do transporte motorizado 

individual e apresentam-se os dados resultantes. Argumentar-se-á que esta importante 

                                                        
12

 Metabolismo do transporte como definido por Vasconcellos (2008), ou seja, o balanço de 

entrada e saída dos recursos que o sistema necessita para operar. 
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contradição no sistema – as aparentes virtudes
13

 do modelo de desenvolvimento 

centrado na produção e no uso de motocicletas e do automóvel
14

, por exemplo – na 

realidade revelam problemas que atingem quatro importantes esferas públicas: a social, 

a ambiental, a econômica e a energética.  

Assim, este estudo permite por meio da determinação e avaliação dos efeitos negativos 

do sistema de transporte em zonas urbanas do Brasil, vislumbrar situações que tornem 

possível a construção de novos padrões de eficácia na alocação de recursos públicos. 

Uma eficácia centrada em criar renda e empregos, mas ao mesmo tempo, reduzir os 

males produzidos pelo sistema dominante (como emissões desnecessárias de GEE e de 

poluentes locais, pressões sobre custos de operação da saúde pública, uso 

desproporcional de recursos minerais, energéticos e naturais). Uma eficácia que derive 

em uma mudança de patamar positiva no desenvolvimento humano, e, em particular, 

para as populações de baixa renda das grandes metrópoles, reduzindo a iniquidade na 

distribuição de renda principalmente em países mais pobres. 

1.2 Delimitação da pesquisa 

As zonas urbanas foram escolhidas como cenário da pesquisa apesar do reconhecimento 

de que a mobilidade em zonais rurais também seja relevante para a manutenção da 

sociedade moderna. O rápido crescimento e motorização dos transportes nas cidades 

constituem-se em um desafio para todo o planeta, em especial para países em 

desenvolvimento. Sem mencionar que no Brasil, mais de 80% da população vive em 

cidades (IBGE, 2008). 

Previsões do IPCC (2009) registram que nos próximos 10 anos, 80% do crescimento 

das grandes cidades do mundo será em regiões de países em desenvolvimento. Assim, 

                                                        
13

 Geração de emprego e renda 
14

 Ou veículo leve de passeio segundo o Denatran  (DENATRAN, 1998). 
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decisões sobre mobilidade, infraestrutura e desenvolvimento urbano são essenciais para 

a integração econômica, causando grande impacto sobre a qualidade de vida das 

populações urbanas.  

O estudo se atém a investigação do sistema de transporte de passageiros em zonas 

urbanas com mais de 60.000 habitantes do Brasil. Somente o transporte urbano 

rodoviário é mencionado. 

Quanto à área de pesquisa este estudo está limitado em apresentar os custos sociais, 

energéticos e ambientais do setor de transporte de passageiros, em particular do 

transporte motorizado individual em comparação ao transporte público de massa. 

Quanto à região pesquisada, em virtude da facilidade de acesso a fontes de pesquisa 

(como por exemplo, a Associação Nacional de Transporte Público) e de sua 

representatividade, o estudo é restrito ao Brasil e suas principais zonas urbanas.  

15
Não é investigada a produção e o descarte de material utilizado no ciclo de vida de 

fabricação e destino final  de veículos. O estudo se restringe aos problemas causados 

pelo uso dos veículos motorizados. 

1.3 Método de Pesquisa 

Toda a pesquisa foi realizada com base em dados secundários obtidos a partir de 

pesquisas em instituições governamentais e privadas como: ANTP, ANTT, EIA,  

MMA, IPCC, World Bank, WBSCD, VTPI, etc. Também foram consultadas obras de 

autores de referência na área (Freund, Newman, Vasconcellos, Litman, Stone, etc.) e 

relatórios oficiais, visando reunir evidências sobre os impactos socioeconômicos e 

energoambientais do sistema de  transporte de passageiros sobre toda a sociedade.  

                                                        
15

 Acrescentam-se ainda os seguintes fatos para a delimitação regional: 
O critério de escolha a respeito  das zonas urbanas representativas para o caso analisado (ou 

municípios com mais de 60.000 habitantes) é explicado com mais detalhes no capítulo dois. 
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Para orientar e estruturar a elaboração da análise econômica e da pesquisa bibliográfica 

e documental são utilizados os conceitos de análise normativa e positiva
16

. Para 

entender e mensurar os efeitos desta opção econômica e simular os dados apurados em 

um modelo comparativo entre as eficiências dos modais de transporte. 

Em termos gerais esta tese trata-se de uma pesquisa descritiva. O objetivo é descrever 

como a variável TMI (transporte motorizado individual) causa problemas ambientais e 

econômicos para a sociedade. 

Do ponto de vista de sua natureza, pode ser entendida como uma pesquisa aplicada. Este 

tipo de pesquisa visa “gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de 

problemas específicos” (SILVA, 2001). Não se trata, portanto de uma pesquisa de 

cunho teórico. Buscam-se dados e apresentam-se projeções de como o sistema 

impactará a sociedade um futuro bastante próximo. 

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema a pesquisa pode ser classificada 

como quantitativa, pois considera que uma parcela importante do estudo pode ser 

mensurada por meio do modelo de análises dos modelos construídos (SILVA, 2001). 

Do ponto de vista de seus objetivos a pesquisa é explicativa, pois o estudo visa 

identificar os fatores e causas que determinam ou que possam contribuir para a 

ocorrência do fenômeno em questão. Este tipo de estudo torna mais profundo o 

conhecimento da realidade, pois explica o leitmotiv, a causa última dos fenômenos 

(SILVA, 2001). 

Com relação aos procedimentos técnicos a pesquisa é bibliográfica, pois é elaborada a 

partir de estudos  publicados, constituído em grande parte de livros, artigos de 

periódicos e entidades da área em referência. 

                                                        
16

Análise normativa oferece prescrição para a ação baseada em juízo de valor pessoal e 
subjetivo, trata do que deveria ser. A análise normativa refere-se a preceitos éticos e normas de 

justiça (MOCHÓN, 2006, p.3). 
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Trata-se também de uma pesquisa experimental uma vez que um objeto de estudo será 

apresentado e serão determinadas as variáveis com potencial para influenciá-lo. No 

processo serão igualmente determinadas as formas de controle e de observação das 

relações causa-efeito que a mencionada variável impõe ao objeto. 

Quanto ao fundamento geral metodológico este é indutivo, pois: “indução é um 

processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente 

constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes 

examinadas” (LAKATOS e MARCONI, 2005, p. 86). No caso do estudo em questão 

busca-se, por meio de informações registradas entre diversas regiões do mundo (e do 

próprio Brasil), a composição de uma análise explicativa universal dos impactos 

cruzados das deseconomias do transporte de passageiros em nossa sociedade moderna.  

Para realizar os cálculos indicando a redução no uso do transporte motorizado 

individual e a consequente elevação na oferta de transporte coletivo, utilizou-se da 

comparação de parâmetros de relação de eficiência no uso de energia, geração de 

poluentes e consumo de recursos financeiros com a demanda projetada nas séries 

temporais construídas na pesquisa. 

1.4 Estrutura 

Esta pesquisa está dividida em cinco partes visando responder a pergunta-problema que 

direciona todo o estudo. Assim, na primeira parte é apresentada uma revisão de 

bibliografia e uma discussão sobre sustentabilidade nos transportes. A questão-chave ou 

problema-pergunta que conduz essa fase da pesquisa é “o que seria, na visão das 

pesquisas mais recentes, o conceito de transporte sustentável?” Em seguida, são 

relacionados os dados sobre os efeitos negativos do metabolismo do transporte de 

passageiros em zonas urbanas do Brasil e discutido o conceito de externalidade. A 

pergunta-problema desta etapa é “quais são as dimensões dos efeitos negativos, em 



 12 

particular, do consumo de energia, das emissões de poluentes e dos custos financeiros 

externos, produzidas durante o metabolismo do transporte de passageiros em cidades 

brasileiras?” Na etapa seguinte a tese se concentra nos fatores socioeconômicos que 

pressionam a demanda por transporte no Brasil e elevam, em paralelo, o potencial de 

demanda por transporte motorizado individual em todo o país. A pergunta-problema 

desta etapa é “quais são os fatores mais relevantes e as tendências que pressionarão a 

demanda por transporte motorizado no Brasil na próxima década?” . A seguir elabora-se  

um modelo determinístico, com base nas estimativas do MMA, EPE e ANTP, dos 

efeitos negativos do transporte no Brasil até o ano de 2020. A pergunta-problema que 

direciona esta etapa  é “qual será a dimensão do consumo de energia, emissão de 

poluentes locais e globais no Brasil até 2020?”. Por último, tendo como base os dados 

combinados da demanda realizada e estimada, e, em paralelo com as previsões 

governamentais, propõe-se simular a economia potencial entre 2003 e 2010 que poderia 

ter sido produzida, caso o Brasil motivasse a transferência de demanda por transporte 

individual para o transporte coletivo. Além disso, simula-se a economia potencial de 

energia e emissões para os próximos 10 anos. Nesta última fase do trabalho, a pergunta-

problema é “ qual o potencial de economia de recursos naturais e financeiros no 

transporte brasileiro, caso o governo decidisse estimular o uso de transporte coletivo em 

detrimento do TMI, entre os anos de 2003 e 2010”? E qual seria a economia futura de 

energia e emissões, caso o governo tomasse a decisão a partir de 2011?  Um esquema da 

estrutura desta tese é apresentado na figura 1. 
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Figura 1 – Estrutura da tese 
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Capítulo 2 : Transporte Sustentável 

Quando foi inventado, o carro tinha a finalidade de proporcionar a alguns 

burgueses muito ricos um privilégio totalmente inédito: o de circular muito mais 

rapidamente do que todos os demais. Ninguém até então tinha sequer sonhado 

com isso: a velocidade de todas as charretes era essencialmente a mesma, fosse 
você rico ou pobre; as carruagens dos ricos não eram muito mais velozes do que 

as carroças dos camponeses e os trens carregavam todos à mesma velocidade 

(eles não possuíam velocidades diferentes até começarem a competir com o 
automóvel e o avião). Assim, até a virada do século, a elite não viajava a uma 

velocidade diferente do povo. O automóvel iria mudar tudo isso: pela primeira 

vez as diferenças de classe seriam estendidas à velocidade e aos meios de 

transporte (GORZ, 2005). 

Em nenhuma outra área os preços praticados são tão irracionais, tão 

desatualizados, e conduz tanto ao desperdício como no transporte urbano
17

 

(VICKREY, 1963). 

Um mínimo de despesa é, de certo, altamente desejável, mas a estrada mais 

barata não é a que custa menos, e sim a que faz retornar maiores rendas em 

proporção à quantia empregada (GILLESPIE apud SANT'ANNA, 1991, p. 8). 

 

A partir da constituição das primeiras sociedades, das primeiras cidades e, passando 

pelas grandes civilizações antigas, o transporte foi o propulsor do desenvolvimento 

humano. Rotas de comércio e de passagem para pessoas, exércitos e carga foram 

disputadas com tenacidade e violência por impérios através de toda a história humana. 

O comércio, disputado nas conexões inter-regionais, atingia o coração das cidades, 

desde os tempos mais remotos. Sobre esse aspecto é interessante notar que, já na Roma 

Antiga, há registros de que o imperador Júlio César teve de interferir algumas vezes nas 

leis que regiam o tráfego da capital do Império. O objetivo era o de impedir a 

imobilidade da capital do Império e reduzir a poluição sonora. O Imperador teve de 

impor leis proibindo a descarga de víveres durante os períodos de maior deslocamento 

da população ao centro da cidade, constituindo um dos primeiros relatos sobre uma 

                                                        
17

 Tradução livre do autor de: [...] in no other major area are pricing practices so irrational, so 
out-dated, and so conducive to waste as in urban transportation. William S. Vickery, 1996 

Noble Prize laureate in Economics (VICKREY, 1963). 
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tentativa de se impedir a expansão de uma externalidade negativa
18

 produzida pelo 

transporte em cidades do Ocidente. 

Os sistemas de transportes urbanos e interurbanos continuaram a demonstrar sua 

importância para a geração de riqueza ao longo dos séculos. Esta importância se 

exacerbou principalmente após a Revolução Industrial, época em que o Império 

Britânico redesenhou o planeta com suas rotas voltadas para o comércio do excedente 

de sua produção e para expansão do seu poderio militar
19

.  

Desta mesma forma as modernas economias dependem do transporte para se sustentar e 

se desenvolver. Os sistemas de transportes determinam a localização de indústrias e a 

prosperidade de regiões do seu entorno.  Mais ainda, especialistas asseguram em seus 

estudos que a organização, acessibilidade e mobilidade dos transportes estão fortemente 

correlacionadas com o desenvolvimento econômico e social dos países de todo o 

mundo.  

Em fins do século XX alguns mitos sobre os transportes aparentemente começaram a 

ser questionados. Uma dessas falácias, a de que bastaria que fossem construídas mais 

rodovias para se produzir mais mobilidade para as pessoas. O resultado derivado deste 

raciocínio foi o desenvolvimento de megalópoles saturadas de vias, com cada vez 

menos mobilidade para as pessoas, a um custo marginal ambiental e social 

progressivamente maior. É importante ressalvar que esta forma de  pensamento estava 

em perfeita sintonia com o conceito de crescimento sem limites, alimentado pela 

Ciência Econômica Clássica e Neoclássica.  

                                                        
18

 Conceito de externalidade (BHATTACHARYYA, 2011, p. 538) 
19

 A menção refere-se a rotas marítimas usadas pelos ingleses e está presente no trabalho de 

Greene & Wegener (1997). Outros autores como Eric Hobsbawm (2004), David Landes (2005) 
e Nial Ferguson (2007) escrevem sobre a importância das rodovias no subcontinente indiano 

durante a ocupação do Império Britânico. 
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Em algumas cidades, principalmente na Europa Ocidental, percebeu-se que o uso 

massivo do TMI, além de não atender a promessa de mobilidade e liberdade, também 

degradava os centros urbanos, causando uma expansão desnecessária dos limites da 

cidade, mais poluição do ar, mais ruído e um grande número de acidentes de trânsito.  

Apesar de todos esses problemas, bastante conhecidos pelos países desenvolvidos desde 

as primeiras décadas do século XX, o impacto causado pelo transporte insustentável 

somente começou a ser discutido com maior preocupação a partir das crises do petróleo 

da década  de 1970. Dados sobre a questão da vulnerabilidade energética do Ocidente, 

alertada nos estudos de Hubbert (1956) sobre a depleção das reservas de petróleo no 

mundo e, alguns anos depois, a partir dos primeiros alertas a respeito do aquecimento 

global, provocaram a revisão nos planejamentos de transporte e mobilidade dos 

governos de países como Inglaterra, França, Suíça, Itália, Holanda, Dinamarca, Suécia, 

Noruega, entre outros. 

Como o setor de transporte tem participação relevante nas emissões de CO2
20

, a 

ineficiência do setor como um sistema passou a ser um importante fator a ser 

considerado para combater o problema do aquecimento global (Gráfico 1). 

O Gráfico 1 mostra também que, as emissões de CO2 praticamente dobraram de volume 

entre 1971 e 2006, mas a participação do setor de transporte cresceu mais do que 

proporcionalmente, saltando de 20 para 23%.  

 

 

 

 

 

                                                        
20

 Gás de efeito estufa de maior presença na atmosfera gerado por fontes antrópicas. A maior 

parte do efeito estufa tem origem natural no vapor d’água (ODUM, 1988). 
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Gráfico 1 – Emissões mundiais de CO2 por setor 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de IEA (2008) 

 

Destarte, cresce a importância de novos projetos que promovam a expansão da 

mobilidade urbana envolvendo tecnologias mais eficientes. Projetos que provoquem 

também mais economias e operações mais organizadas para o sistema de transporte 

urbano.  Em resumo, verifica-se ser crucial a relevância de projetos que atendam as 

exigências de um sistema de transporte sustentável, conceito que será aprofundado ao 

longo da próxima seção que inicia a resposta da pergunta: “o que é transporte 

sustentável?”.  

Porém, antes de apresentar-se  o conceito de transporte sustentável, é preciso introduzir 

a questão sobre o que é sustentabilidade e desenvolvimento sustentável.  
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2.1 Desenvolvimento sustentável 

Na obra The Limits to Growth, os pesquisadores advertem sobre a impossibilidade de se 

replicar, para todos demais povos do mundo, o padrão de consumo existente nos EUA 

de hoje. A conclusão é que este tipo de comportamento e hábitos de consumo não são 

sustentáveis no longo prazo. Os autores desta obra registram que: 

Uma simples avaliação... mostra que a atual apropriação de recursos e serviços 

naturais já excedeu a capacidade de suporte da Terra no longo prazo. Se todos 

no planeta desfrutarem dos mesmos padrões ecológicos dos norte-americanos, 

nós necessitaríamos de três Terras para satisfazer a demanda agregada por 
matéria, usando a tecnologia vigente...Para atender de forma sustentável o 

crescimento da população e da produção econômica das próximas quatro 

décadas, nós necessitaríamos de seis a doze planetas adicionais 
(WACKERNAGEL & REES, 1996 apud MEADOWS, RANDERS, & 

MEADOWS, 2004, p. 122, tradução livre do autor). 

 

A sustentabilidade no transporte é um componente importante da equação que a 

humanidade precisa resolver para prolongar os ganhos em qualidade de vida obtidos por 

nossa civilização.  

Retornando algumas décadas na questão, Pearce & Turner (1989, p. 23) registram que o 

renascimento do ambientalismo dos anos 1960 estava confinado aos países do Norte. 

Nos países do Sul, os chamados periféricos, pensar o problema era considerado um 

luxo
21

. A conferência de Estocolmo em 1972 foi um divisor de águas para o movimento 

ambientalista atual. A partir desta data, também nos países não industrializados 

iniciaram-se movimentos de preocupação com as questões ambientais. 

O Word Commission on Environmental and Development  (1987) estableceu que 

desenvolvimento sustentável seria a capacidade da sociedade em atender suas 

                                                        
21

 Na década de 1970 o autor desta tese leu diversos anúncios em jornais feitos por autoridades 

públicas, convidando empresas para “poluir” no Brasil. Em tom jocoso, as políticas públicas 
priorizavam investimentos em infraestrutura e produção, mesmo que fosse em detrimento do 

meio ambiente. 
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necessidades atuais porém sem comprometer a capacidade das futuras gerações em 

atender suas próprias necessidades. 

Herman Daly (1991) aprofunda este raciocínio. Para o autor, desenvolvimento 

sustentável deve atender a três requisitos básicos: a taxa de uso de recursos renováveis 

não pode exceder a taxa de renovação destes recursos; a  taxa de uso dos recursos não 

renováveis não excede a taxa de substituição desses recursos por recursos renováveis; e 

por último, a taxa de emissão de poluentes não excede a taxa de assimilação por parte 

dos sumidouros do planeta. 

A princípio o conceito de sustentabilidade ficou restrito a dimensão ambiental. Pearce e 

Warford (1993) alertaram para que o conceito deveria ser tratado também sob as 

dimensões sociais, humanas, e de manufatura, em paralelo com a abordagem do meio 

ambiente. Para os autores, as futuras gerações deveriam ter a capacidade de se 

desenvolver como as atuais. 

Um pouco depois, em 1994 o Aalborg Charter (1994) estabeleceu como objetivo de um 

desenvolvimento sustentável alcançar justiça social, sustentabilidade econômica e 

ambiental. 

Gudmundsson & Höjer (1996, p. 271) argumentam, com base nos estudos de Herman 

Daly, que três elementos são fundamentais para entender o conceito de desenvolvimento 

sustentável. O primeiro refere-se ao limite de crescimento econômico que deve ser 

observado de acordo com a capacidade de carga dos recursos naturais do planeta. O 

segundo, alerta que a justa distribuição Inter geracional de recursos deve ser 

considerada. A terceira propõe que, observadas as primeiras e segunda restrições, deve-

se analisar a alocação eficiente de recursos, maximizando os benefícios como na 

tradicional economia. 
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Em um prisma um pouco diferente, Costanza & Daly (1992) passam a considerar a 

princípio de modo metafórico, os recursos naturais como capital natural. Sendo capital, 

os recursos não são livres e nós devemos considerar sua taxa de depreciação, 

reinvestimento e uma política para mantê-lo. Nesta mesma linha Turner (apud 

Gudmundsson & Höjer (1996)) afirma que o capital natural deve ser preservado em seu 

nível presente, é o conceito de sustentabilidade forte. 

A partir deste conceito de sustentabilidade forte, Daly (1991) sugeriu quatro princípios 

operacionais:  

1. Limitar a produção de bens econômicos ao nível senão ótimo, pelo menos 

abaixo da capacidade de carga do planeta;  

2. O progresso tecnológico para o desenvolvimento sustentável deve ser de 

aumento da eficiência ao invés de aumento na produção (produtividade no 

trabalho);  

3. Os recursos naturais devem ser explorados em uma condição de maximização de 

lucros sustentável, dirigidos não para sua extinção; 

4. Recursos naturais devem ser explorados mas não a uma taxa que não permita 

sua renovação. 

Gudmundsson & Höjer (1996) analisam estes princípios e o comparam aos princípios 

da economia clássica que previa os recursos naturais como livres e infinitos. Para os 

autores, Daly (entre outros) focam demasiadamente em sustentabilidade e pouco em 

desenvolvimento. Os autores resumem em três principais as tendências para 

fundamentar o conceito de desenvolvimento sustentável: 

A primeira, a versão que tem origem na economia clássica, onde o critério de avaliação 

é o de medir a unidade como em um consumo agregado em um período de tempo. Neste 
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conceito desenvolvimento sustentável é apenas uma condição de pagar o preço certo. É 

o conhecido conceito de “sustentabilidade fraca”.  A Figura 2 demonstra a direção 

simples da seta de desenvolvimento sustentável como um sinônimo de crescimento 

econômico ao longo do tempo somente. 

Figura 2 - Visão da Economia Clássica 

 

 

Desenvolvimento sustentável 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Gudmundsson & Höjer (1996)  

Na (Figura 3) é demonstrado o conceito de sustentabilidade muito forte, segundo a qual, 

há uma dicotomia entre desenvolvimento e sustentabilidade. Nesta visão o 

desenvolvimento vai inevitavelmente erodir os recursos naturais e culturais. Também 

reconhecida como visão ecocentrista.  

Figura 3 - Visão Ecocentrista 

Sustentabilidade       Desenvolvimento 

 

Dicotomia entre desenvolvimento e sustentabilidade 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Gudmundsson & Höjer (1996) 

Na Figura 4 é apresentada uma visão alternativa. Nela, desenvolvimento e 

sustentabilidade têm dimensões diferentes. A primeira dimensão, a de sustentabilidade, 

passa a representar critérios de estabilidade no longo prazo para o sistema social. Na 

segunda, o desenvolvimento significa o aumento da qualidade de vida humana, na qual 
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o consumo atual é um importante fator a ser considerado. Esta visão alternativa produz 

uma figura multidirecional onde as duas dimensões devem ser equilibradas em função 

do desenvolvimento sustentável. 

 

Figura 4 - Visão Alternativa 

 

    Sustentabilidade 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Gudmundsson & Höjer (1996) 

 

Renè Passet (1979) e Jourmard & Nicolas (2010) afirmam que, no longo prazo, o 

desenvolvimento econômico harmonioso só pode ser garantido se as prioridades 

ambientais e sociais estiverem equacionadas e respeitadas. Passet propôs um desenho 

(Figura 5) que demonstra  que os aspectos econômicos devem estar inseridos nas 

restrições sociais que por sua vez são dependentes das restrições ambientais. 

Gudmundsson e Höjer (1996), finalizam a discussão sobre o tema propondo uma tabela 

(Tabela 1) que simplifica a análise da visão alternativa. 
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Figura 5 – Hierarquia das esferas econômicas, sociais e ambientais 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Passet (1979) 

Na parte de sustentabilidade o símbolo Sa se refere aos critérios de preservação de 

recursos naturais; Sb refere-se ao capital e recursos acumulados pelo homem  

direcionados às futuras gerações. Na divisão de desenvolvimento Da significa um 

objetivo de crescimento ou manutenção do bem estar dos indivíduos ao longo da 

presente geração. Neste índice está contido consumo, expectativa de vida, educação e 

liberdade. O símbolo Sb refere-se a aspectos distributivos, a equidade entre as nações, 

sexos, grupos, indivíduos,  etc. 

Em resumo, o conceito de desenvolvimento sustentável estabelece que devemos usar os 

recursos disponíveis para atender nossas necessidades no presente somente até o limite 

em que este uso não prejudique a satisfação das necessidades das futuras gerações 

(WCOED, 1987). 
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Tabela 1 - Princípios para o desenvolvimento sustentável 

Sustentabilidade Desenvolvimento 

Sa – preservar os recursos naturais para as 

futuras gerações 

Da – aumentar a qualidade de vida dos 

indivíduos 

Sb – preservar o valor do capital humano  

para as futuras gerações 

Db – assegurar uma distribuição justa da 

qualidade de vida dos indivíduos 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Gudmundsson & Höjer (1996) 

Ou, segundo European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions : desenvolvimento sustentável é o contínuo desenvolvimento econômico 

sem prejudicar o meio ambiente e os recursos naturais.  (LITMAN e BURWELL, 

2006). 

Embora amplamente difundido e aceito na comunidade acadêmica e técnica de hoje, a 

adoção inequívoca do desenvolvimento sustentável não é uma unanimidade. 

Alguns autores criticam as dificuldades em quantificar, determinar objetivos, distinguir 

tecnologias, etc. 

 O Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change (2004) afirma que ainda 

não há suficiente informação para confirmar ou negar a participação das emissões 

antrópicas de gases de efeito estufa para a mudança climática. Sendo portanto prematura 

a adoção de medidas preventivas.  

Já o Center for Energy and Economic Development (2004) argumenta que os objetivos 

do tratado de Kioto são inexequiveis e excessivos. 

Outros críticos argumentam que o conceito de sustentabilidade nega  a capacidade da 

sociedade em se adaptar a mudança e superar problemas. Simon (1996) sustenta que as 

restrições econômicas são excessivas e não contam com nossa capacidade de adaptação. 

Muito semelhante aos paradigmas do tecnocopismo (PEARCE e TURNER, 1990).  
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Outras críticas advêm do fato de que, por não ser muito específico, o conceito de 

sustentabilidade acaba por favorecer setores – de energia por exemplo – controversos 

como energia nuclear e a indústria do etanol. 

Muitos também não acreditam ser possível em uma cooperação internacional para 

redução das emissões de GEE. E caso haja negociações em algumas regiões, os 

poluidores partirão imediatamente para regiões menos restritas. 

Em suma há uma evidente divisão entre as dimensões econômicas, sociais e ecológicas, 

onde governos e populações precisam fazer escolhas, entendendo qual ação beneficia 

nossa estada no longo prazo. 

A próxima figura apresenta os importantes trade-offs 
22

 que nossa sociedade está 

exposta, e como se encontram as correntes de pensamento em face a cada litígio.  

Na sequência são apresentadas questões relativas à sustentabilidade urbana. 

Apresentam-se dados de como evoluem as cidades em função das necessidades de 

mobilidade das pessoas. 

  

                                                        
22

 “Em economia, expressão que define situação de escolha conflitante, isto é, quando uma ação 
econômica que visa à resolução de determinado problema acarreta, inevitavelmente, outros” 

(SANDRONI, 1999, p. 612). 
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Figura 6 – Desenvolvimento Global – trade offs 

 

Fonte: Rodrigue (2011) 

2.2 Cidade sustentável e tendências 

Entre 1950 e 2005 a população urbana do mundo mais do que triplicou alcançando a 

marca de 3,15 bilhões de pessoas. Além do elevado processo de urbanização
23

 global, 

um detalhe serve de alerta às regiões mais pobres do planeta. O gráfico 2 mostra que a 

maior parte deste crescimento se deu em países em desenvolvimento, com tendência a 

se acentuar nestas regiões. 

Este processo de expansão é acompanhado de um crescimento relativamente parelho na 

demanda por mobilidade nas cidades. 

 

                                                        
23

 Urbanização é o processo de transição de uma sociedade rural para uma sociedade mais 

urbana. Estatisticamente, urbanização reflete uma elevação na proporção da população que vive 

em localidades denominadas urbanas, prevalecendo uma transferencia de migrantes das zonas 

rurais para urbanas. O nível de urbanização é a percentagem total da população vivendo em 
centros e cidades enquanto a taxa de urbanização é a taxa a qual ela cresce (tradução livre do 

autor, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division , 2006).  
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Gráfico 2 – População urbana no mundo 

 

Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

(2006). 

 

No Gráfico 3 também é possível verificar como as populações dos países mais pobres 

tendem a se urbanizar com cada vez mais intensidade. 

Os gráficos mostram que, além da maior parte da população global estar vivendo em 

zonas urbanas de países em desenvolvimento, a projeção para 2020 é de que esta 

diferença aumentará ainda mais. 

Os dados da ONU (2012 ) revelam números preocupantes para o futuro das cidades:  

Até 2030, as cidades serão expandidas, tomando um espaço extra de 1,5 milhão de 

quilômetros quadrados em relação à ocupação atual; Em 2050, a estimativa mais 

otimista aponta que a população do planeta alcançará 9 bilhões de habitantes, dos quais 

6,3 bilhões estarão morando em cidades. Destes recém-chegados, cerca de 1 bilhão virá 

de zonas rurais. Hoje, as zonas urbanas se espalham por cerca de 5% da Terra, mas 

Mundo
Países desenvolvidos
Países em desenvolvimento
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emitem cerca de 70% do CO2, em torno de 25 bilhões de toneladas métricas de 

carbono. Em 1990 eram liberadas cerca de 15 bilhões e em 2050, cerca de 36. 

Gráfico 3 – Projeção percentual da população urbana por continente (milhões de 

pessoas) 

 

Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division  

(2006) 

Uma outra constatação é a de que cada vez mais haverá possibilidade de atender de 

modo mais eficiente a demanda por transporte da população das cidades por intermédio 

dos transportes coletivos. A concentração urbana aumenta as possiblidades de ganho de 

escala para o fornecimento de serviços públicos, principalmente quando comparado 

com as zonas rurais (RODRIGUE, 2011). 

Na sequência é discutida a questão específica do transporte sustentável. 

 

2.3 Conceito de transporte sustentável 

Antes de iniciar a discussão sobre transporte sustentável, onde se pretende adaptar a 

Tabela 1 aos requisitos e demandas do transporte, são apresentadas as principais 

características das fontes móveis de poluição  e as definições sobre o que é transporte 

sustentável.  
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2.3.1 Fontes móveis de poluição 

 

As fontes móveis de poluição, composta pelos conversores de energia que movimentam 

os veículos do sistema de transporte dos países (em sua quase totalidade, motores a 

combustão interna), possuem características especiais que afetam diretamente o meio 

ambiente urbano. 

Em primeiro lugar, as unidades de fontes são numerosas e relativamente pequenas (se 

comparadas aos grandes motores estacionários), tornando seu monitoramento difícil. 

Controlar a poluição individualmente em cada uma dessas máquinas não é uma tarefa 

trivial (vide as tentativas dos Detrans de todos os estados brasileiros).  

Depois, como o próprio nome relata, as fontes móveis se deslocam, e carregam a 

poluição junto com os veículos. A questão ambiental
24

 aumenta sua dimensão quando as 

fontes de poluição estão no lugar errado e no momento errado. Essa característica 

exponencializa os problemas gerados pelos cada vez mais comuns congestionamentos 

urbanos. 

Em terceiro lugar, o tempo de permanência da fonte de poluição versus o tempo de 

mudança para um novo projeto de tecnologia, é bastante desfavorável ao último.  Além 

disso, quanto mais antiga a frota se torna, a desempenho dos equipamentos se deteriora. 

É uma causa direta ao modelo capital-intensivo do transporte. Ou seja, a mudança 

tecnológica é lenta em comparação ao necessário e, pior, quando ela está disponível é 

demasiadamente custosa para os detentores de veículos do sistema. 

Por último, o tempo que cada veículo utiliza contribuindo para as emissões de poluição 

de determinada localidade, também é um efeito direto das migrações urbanas diárias, 

exacerbando o problema. 

                                                        
24

 A questão ambiental refere-se neste estudo ao controle de poluição global e local necessários 
para a manutenção do clima e para a redução de emissão de poluentes atmosféricos locais que 

prejudicam a saúde humana. 
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Devido a estas quatro características, o tratamento e gerenciamento das fontes móveis 

de poluição devem ser entendidos como uma questão de alto nível de complexidade. 

Entretanto, os custos externos do metabolismo dos sistemas de transporte variam 

conforme as escolhas realizadas pelas administrações destes sistemas, como 

observaremos ao longo desta tese. Na seção seguinte são apresentados mais dados dos 

transportes de passageiros, em especial do transporte rodoviário de passageiros, 

exemplificando o impacto destas características para a sociedade. 

2.3.2 Questões relativas ao transporte de passageiros 

 

Steg & Gifford (2005, p. 60) afirmam que  o conceito de transporte é relativo a busca do 

equilíbrio (em nosso tempo e no futuro) entre qualidades ambientais, sociais e 

econômicas. Apesar das tentativas de definição do que seria este conceito, os autores 

relatam que ele ainda é motivo de controvérsia, quando analisado em seus detalhes. Para 

os autores, transporte sustentável pode ser definido a partir das externalidades – 

positivas e negativas - que ele produz no meio onde é operado. Uma gama de 

indicadores têm sido utilizados por governantes para analisar se o sistema de transporte 

está se movendo em direção a  uma situação sustentável ou não. 

Alguns exemplos de indicadores são o uso de energia, as emissões de CO2, poluição 

(sonora, atmosférica, da água e do solo), uso do espaço público, fragmentação de áreas 

naturais, segurança no trânsito, consequências para a saúde humana,custos de acidentes, 

geração de bem estar e acessibilidade. Outros indicadores têm sido usados para avaliar a 

qualidade do transporte vigente. Indicadores como tempo para mobilidade, 

congestionamentos, disponibilidade e variedade de opções de transporte, acessibilidade 

de atividades e percentual de gastos da comunidade com transporte. Em uma análise 

mais abrangente o sistema de transporte pode exercer mudanças macroeconômicas – 
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geração de emprego, de comércio ou indústria – influenciando o desenvolvimento de 

regiões afins.  

A OCDE (1996, p. 12) faz uma citação do que deve ser reconhecido como um conceito 

qualitativo de transporte sutentável no sentido ambiental. Para a organização, transporte 

sustentável não deve colocar em perigo as pessoas ou os ecossistemas e deve atender às 

necessidades de mobilidade da população, através do uso de recursos renováveis a uma 

taxa mais baixa do que a sua capacidade de renovação e o uso de recursos não 

renováveis a uma taxa mais baixa do que o desenvolvimento de novas tecnologias para 

a utilização de recursos renováveis em sua substituição.  

A organização (OECD) também especificou naquele momento, seis objetivos que 

deveriam ser atingidos em 2030, considerando obter um sistema de transporte mais 

sustentável. O primeiro, as emissões de NOx deveriam ser reduzidas; no segundo, as 

emissões de compostos voláteis também deveriam ser reduzidas até níveis que não 

colocassem em risco a saúde das pessoas; no terceiro, as emissões de dióxido de 

carbono deveriam ser reduzidas ao nível per capita comprometido com os objetivos 

globais; as emissões de particulados deveriam ser reduzidas de modo a não 

comprometer os índices das cidades; a área das cidades dedicadas ao movimento, 

estacionamento e manutenção de veículos não deve comprometer os objetivos de 

proteção ambiental; por último, o ruído causado pelo tráfego não deve comprometer a 

saúde das pessoas. 

Eram metas vagas e, no caso da emissão per capita de CO2 , sabidamente impossíveis de 

ser atendidas. Mas na mesma conferência foi discutido o conceito de insustentável, 

retratado na ocasião  como a incapacidade de um sistema continuar operando sem sérias 

dificuldades. 
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Já em 2000, a OECD (COSTA, 2003) tornou o conceito de transporte sustentável mais 

abrangente, relacionando a necessidade de sua contribuição para o bem-estar econômico 

e social, porém se comprometer a saúde das pessoas e o meio ambiente. Em suma, 

deveria integrar as dimensões sociais, econômicas e ambientais vigentes. 

Costa (2003, p. 37) acrescenta que a quantificação apropriada dos custos sociais do 

transporte é fundamental para a proposição de políticas públicas para o setor. A autora 

também relaciona outros aspectos importantes para a formulação de políticas públicas 

voltadas para o transporte sustentável. O primeiro, o equilíbrio entre os modos de 

transporte; o segundo, o uso eficiente dos recursos energéticos; o terceiro, a importância 

da análise da tecnologia vigente; o quarto, o desenvolvimento de medidas que visem 

reduzir a necessidade por transporte; o quinto, a avaliação da real necessidade de 

expansão da infraestrutura de rodovias; e o sexto e último aspecto, uma análise de uma 

configuração urbana mais estruturada do ponto de vista do transporte sustentável. 

No sentido geral sustentabilidade pode ser definida como a capacidade de dar 

continuidade a nossas ações atuais no longo prazo. Tudo que puder ser realizado 

indefinidamente é sustentável, do contrário, é insustentável.  

Litman e Burwell (2006) acrescentam um raciocínio determinante para entender 

sustentabilidade. Os autores registram que sustentabilidade reflete uma ética de 

conservação que significa que os padrões de produção e consumo devem ser 

estruturados para minimizar o uso de recursos e o descarte de materiais. Efetivar este 

conceito requer mudanças estruturais na economia e na política de países que 

historicamente beneficiam a ineficiência produtiva e de consumo. 

E para o sistema de transporte, o que seria ser sustentável? Ainda para Litman e 

Burwell, o principal objetivo do transporte sustentável é assegurar que o meio ambiente, 

fatores econômicos e sociais foram incluídos nas decisões relativas ao transporte. Os 
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autores resumem as questões relativas às decisões em transporte em um trade-off 

simulado na Figura 7. 

A Figura 7 ilustra os desafios da administração pública quando trata questões relativas 

ao sistema de transporte das cidades. Se produz alguma restrição em benefício da causa 

climática por exemplo, pode agravar problemas sociais ou econômicos mais urgentes. 

 

Figura 7 - Questões Relacionadas ao Transporte Sustentável 

 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de LITMAN & BURWELL, Issues in sustainable 

transportation, (2006) 

 

Litman e Burwell (2006) sugerem que o meio mais correto para não se arrepender de 

uma política pública errônea em relação aos transportes, é fazer uma análise 

compreensiva. Esse tipo de análise auxilia o gestor a atingir múltiplos objetivos, tanto 

locais como globais como no caso das mudanças climáticas. Para auxiliar nesta análise 
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compreensiva, um passo importante é avaliar os impactos do transporte na 

sustentabilidade dos países. A Figura 8 apresenta estes efeitos. 

 

Figura 8 - Impactos do transporte na sustentabilidade 

 

 
   Econômico  Social  Ambiental 

Congestionamento Iniquidade nos impactos Poluição da água e do ar 

Barreiras à mobilidade Desvantagem na mobilidade Perda de habitats 

Acidentes  Impactos a saúde humana Impactos hidrológicos 

Custos de infraestrutura Interação das comunidades DNRR 

Outros Habitabilidade   

DRNR Aestética   

DRNR: Depleção de recursos não renováveis 

 
Fonte: adaptado de LITMAN & BURWELL, Issues in sustainable transportation, (2006) 

 

Já o World Business Council for Sustainable Development (WBSCD, 2004) relaciona 

os desafios que as cidades enfrentam hoje e que serão ainda mais severos no futuro, em 

busca de um transporte sustentável (Figura 9). 
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Figura 9 – Desafios para a mobilidade sustentável 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de WBSCD (2004) 

Os desafios da mobilidade sustentável mostram tanto os impactos positivos quanto 

negativos do transporte na vida das pessoas. Na realidade este quadro revela que o 

sistema de transporte vigente permeia e influencia várias dimensões da sociedade. Em 

primeiro lugar, os serviços de transporte podem ser feitos com mais eficiência
25

, 

aumentando o volume de crescimento econômico suportado por um dado volume de 

serviços de transportes. Em segundo, o nível e a composição de demanda por  

mobilidade induzida pode ser canalizada em direções que preenchem as necessidades de 

crescimento de mobilidade mas criando menos impactos. Em terceiro, o nível de 

impactos negativos econômicos e ambientais associados com um dado índice de 

atividade de transporte pode ser bastante reduzido (WBSCD, 2004). 

                                                        
25

 Ponto principal da tese que será apresentado na comparação das eficiencias do TMI em 

comparação ao TC 

Serviços de transporte
Facilidade de movimento 

de bens e serviços
Melhorar o acesso ao 

trabalho, educação, etc

Crescimento econômico
Aumento das atividades 

industriais; na renda e no 
consumo

Impactos do transporte
Crescimento na taxa de viagens

Motorização
Mudanças nos modais

Expansão urbana

Impactos econômicos e 
ambientais

Emissões (poluentes + GEE)
Congestionamento
Colisões, ruído,etc
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Jonsson (2008) argumenta que, para que uma região alcance o patamar de transporte 

sustentável, seis objetivos devem ser alcançados, conforme apresentado na Tabela 2.  

No caso dos países em desenvolvimento, os impactos negativos causados pelo 

transporte são muito altos (como será observado ao longo desta tese) e o alcance de seus 

benefícios para toda a população ainda é bastante restrito (WBCSD, 2009).  

Com base na Tabela 2 é possível discutir o quadro de princípios para o transporte 

sustentável a partir das propostas elaboradas pelos autores listados  para o conceito de 

desenvolvimento sustentável.  A nova tabela proposta é apresentada na sequência 

(tabela 3).  

Uma interpretação da situação atual dos transportes segundo este quadro é preocupante. 

O primeiro princípio para o desenvolvimento sustentável -  Sa  estabelece a o uso de 

energia renovável para o transporte. Mais de 90% dos veículos a motor a combustão 

(quase 100% da frota), dependem de combustíveis fósseis. 

Com relação aos sumidouros naturais, é importante lembrar que os transportes emitem 

mais de 23% dos gases de efeito estufa do mundo, além de somas relevantes de óxido 

de enxofre, de nitrogênio, particulados e compostos voláteis. 
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Tabela 2 – Objetivos e subobjetivos para o transporte sustentável 

Objetivo Subobjetivo 

Eficiência 

Econômica 
 Eficiência econômica no uso da terra e no mercado de 

transporte 

Proteção ao 

meio ambiente 
 Redução no uso de energia e evitar as mudanças climáticas 

 Redução da poluição local e regional 

 Proteger áreas com valor cultural e verdes 

 Evitar a expansão urbana 

 Reduzir a fragmentação  

 Proteger áreas vulneráveis 

 Reduzir a poluição sonora 

Ruas e 

vizinhanças 

habitáveis 

 Melhorar a liberdade de movimento para usuários mais 

vulneráveis 

 Atingir efeitos externos positivos em termos culturais, 

recreacionais e sociais 

 

Segurança  Redução dos acidentes de tráfego 

Equidade e 

inclusão social 
 Acessibilidade para os que não têm carro 

 Acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada 

 Equidade e compensação para os menos favorecidos 

 Economizar o dinheiro dos contribuintes 

Contribuição 

para o 

crescimento 

econômico 

 Criar potencial para o crescimento econômico 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Jonsson (2008) 

 

  



 38 

Tabela 3 – Princípios para o transporte sustentável  

Sustentabilidade Desenvolvimento 

Sa – preservar os recursos naturais para as 

futuras gerações 

Uso massivo de fontes de energia não 

renováveis, sem contar o uso de material no 
ciclo de vida do produto; 

Uso massivo dos sumidouros naturais com 

emissão de GEE, poluentes atmosféricos, etc. 
Danos à biodiversidade. Primeiro pelo uso do 

ar, terra e hidrosfera como sumidouros, e 

depois pelas alterações dos ecossistemas pelas 

rodovias, ferrovias, etc. Sem contar com o 
transporte involuntário de biótipos alienígenas 

de uma zona para outra. 

Da – aumentar a qualidade de vida dos 

indivíduos 

Apesar de não ser possível imaginar o mundo 
sem transporte, o aumento desproporcional 

dos problemas relacionados a este setor 

produzem externalidades negativas que 
reduzem significativamente a qualidade de 

vida das pessoas.   

Sb – preservar o valor do capital humano  

para as futuras gerações 
Este é o princípio mais controverso. 

Manter a tecnologia de transporte para as 

futuras gerações. Alguns autores acreditam 

que aumentar a mobilidade indefinidamente 
não seja um bom projeto. 

Db – assegurar uma distribuição justa da 

qualidade de vida dos indivíduos 

Há um grande desequilíbrio entre a 

capacidade de mobilidade dos indivíduos 

dependendo de sua renda. Indivíduos com 
renda mais alta têm acesso a transporte 

motorizado individual e portanto mais 

mobilidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Gudmundsson & Höjer (1996) 

Quanto às interferências a biodiversidade, o registro principal é relativo às vias pelas 

quais os  veículos circulam. A construção e manutenção de ruas e autoestradas são 

intervenções relevantes nos ecossistemas terrestres. 

Quanto ao fator Sb , preservar o capital humano para futuras gerações, há uma certa 

discordância sobre o tema. É certo que possibilitar mais mobilidade para a população 

seja bom mas qual é o limite? O outro problema consiste em o que exatamente 

preservar. É uma área que merece discussão. 

Em relação ao Da entende-se que os transportes produzem externalidades positivas – 

mobilidade, acessiblidade, etc – e negativas – acidentes, doenças, iniquidade na 

distribuição de renda, etc. A questão aqui é a de maximizar os efeitos positivos e 

diminuir ao máximo os efeitos negativos do transporte. 
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Finalmente, cita-se o Db a respeito da distribuição de qualidade de vida para a 

população. Neste ponto, a questão se concentra em como equilibrar o acesso a 

mobilidade entre as diferentes camadas sociais da população. 

Elaborarou-se um quadro resumo explicando as definições mais aceitas do conceito de 

transporte sustentável segundo as visões de alguns dos principais autores sobre o tema. 

Embora exista alguma divergência entre as visões sobre transporte sustentável, assim 

como das soluções possíveis, há um consenso bastante representativo entre os 

especialistas de que o uso e o crescimento do uso de transporte motorizado individual – 

carros e motocicletas – conduz a desorganização do sistema.  

Como será discutida na seção seguinte, a cultura da posse e do uso do automóvel 

principalmente, desenvolvida nos países mais desenvolvidos e defendida como saída 

para o crescimento econômico de países periféricos, dominou o ideário dos planejadores 

públicos durante praticamente todo o século XX.  

Esta estratégia de favorecimento ou acolhimento de uma situação progressivamente 

mais dependente do automóvel para mobilidade urbana produziu boa parte do que 

conhecemos hoje como transporte insustentável. 
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Figura 10 - Quadro resumo das visões de transporte sustentável 

AUTOR VISÃO CARACTERÍSTICA 

Black (2000) e 

Richardson 
(2004) 

Sustentabilidade Sistema de transporte sustentável é aquele que 

provê transporte e mobilidade, com combustíveis 

renováveis enquanto minimizam as emissões para 

o meio ambiente de poluentes locais e globais, 

prevenindo fatalidades, ferimentos e 

congestionamentos desnecessário. 

Dudson(1998) Técnica Nesta visão o autor argumenta que a tecnologia 

vai superar os problemas atuais e prover mais 

mobilidade. Energias alternativas, ITS (sistemas 

inteligentes de transporte), etc. 

Transportation 

Association of 

Canada, (1999) 

Gerenciamento da 

demanda 

Aqui há a preocupação com o comportamento da 

pessoa que se desloca. Procura encorajar as 

pessoas a adotar padrões de viagem mais 

economicamente eficientes. 

Litman (2006) Reforma 

econômica 

Argumenta que preços de mercado e novos 

investimentos devem ser praticados. Preços 

baseados em custos marginais (full-cost pricing), 

preço de congestionamento,etc. 

ANTP (2009) Modos 

alternativos 

Investimentos pesados em transporte público de 

massa, transporte não motorizados e tecnologia 

de comunicações. 

Newman (1998) Mudanças no 

desenho das 

cidades 

Novos padrões de desenho das cidades de modo a 

diminuir a distância entre as pessoas e suas 

demandas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

2.4 O transporte motorizado individual 

[...] Entretanto, ao mesmo tempo em que um mercado estava prestes a 

desaparecer
26

, outro começou a se abrir – o da “carruagem sem cavalo”, 
também conhecida como automóvel. [...] Em 1905, o carro propelido a gasolina 

já havia derrotado seus concorrentes na locomoção automotiva – o vapor e a 

eletricidade – e já estabelecera total suserania. [...] um importante jornalista 
escreveu que o automóvel ‘já não era é motivo de piada e raramente ouvimos a 

expressão ‘arranje um cavalo!’ E mais ainda: o carro tinha se convertido num 

símbolo de status. ‘O automóvel é o ídolo da idade moderna’ disse outro 

escritor. ‘O homem que tem um carro a motor consegue, além das alegrias do 
turismo, a adulação da multidão de pedestres e... é um deus para as mulheres’. 

[...] Numa década o automóvel deixou de ser uma novidade para se converter 

                                                        
26

 Daniel Yergin refere-se ao mercado de querosene iluminante. 
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numa utilidade muito difundida, mudando a cara e os costumes da sociedade 

moderna. E se baseava inteiramente no petróleo. (YERGIN, 2010, p. 88) 

 

Embora o uso de motocicletas associado ao transporte motorizado individual seja 

predominante em algumas regiões da Ásia e crescente em muitos países em 

desenvolvimento, em regiões mais desenvolvidas e, em especial no Brasil o automóvel 

ainda predomina absoluto sendo responsável por mais de 90% das viagens realizadas 

neste modal. Destarte apresentam-se nesta seção as vicissitudes e características 

evolutivas mais relevantes do sistema automobilístico e do automóvel em particular.  

É importante lembrar antes de se discutir o tema, que o automóvel possui múltiplas 

visões por parte da sociedade. Roland Barthes não sem motivos descreveu o automóvel 

como uma catedral gótica moderna (SACHS apud VASCONCELLOS, 2000). Não se 

trata portanto de um simples meio de transporte. 

Portanto, uma das visões mais recorrentes sobre a representação moderna do automóvel 

é a de símbolo de poder, status e riqueza. Como esta visão abrange a exteriorização de 

símbolos sociais na forma de reconhecimento de classe, a visão seria antropológica 

(VASCONCELLOS, 2000). 

Outra visão se relaciona ao símbolo de liberdade e privacidade. Incorporando 

motivações de trânsito livre, espaço e velocidade. Como símbolo de privacidade, 

antecipou Stone (1971):  “o automóvel nos permite viajar por domínio público quase 

sem limites, enquanto permanecemos em um ambiente privado”. A intenção ou o 

possível uso do ambiente público em benefício privado e, a liberdade de circulação, 

atribuem uma visão política a este enfoque. Há também as impressões  de que estamos 

na juventude e de quer teremos prazer ao ter um automóvel, dando emoção ao ato de 

dirigir. Esta visão contribui para um enfoque psicológico do automóvel. 
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Por último, mas não menos importante, analisamos a visão econômica. O automóvel 

representa uma tecnologia de mobilidade sem precedentes na história humana. Sua 

utilidade real explica a valorização do automóvel no enfoque econômico. 

Na seção seguinte apresentam-se os dados que explicam como o sistema baseado no 

automóvel evoluiu a partir do início do século XX. 

2.4.1 A evolução do sistema automobilístico 

O surgimento do automóvel está relacionado, de um lado, à acumulação de 
conhecimentos sociais e, de outro, à necessidade objetiva de melhoria das 

condições de locomoção, levando em conta a concentração urbana (SCHOR, 

1999). 

Os paradoxos, contradições e frustrações da circulação contemporânea se 

devem ao monopólio exercido pela indústria de transporte sobre a circulação 

das pessoas. A circulação mecânica não somente tem um efeito destruidor sobre 

o ambiente físico, mas aprofunda as disfunções econômicas e corrói o tempo e o 
espaço. Além de tudo isso, inibe as pessoas de servir-se de seus pés, 

incapacitando a todos por igual. Em Los Angeles não existe destino para o pé: o 

carro ditou seu modelo à cidade  (ILLICH, 2005) 

Sobre o caminho de concreto, passam os homens e as mulheres, enxertados nos 

veículos, que apagam o sangue e a alma. Passam no automóvel, Esses homens 

loucos, essas mulheres loucas. E se creem ai de mim, aptos a viver apenas de 

petróleo... Eles não falam, buzinam. E não andam: rolam. Visto que com duas 
pernas eu funciono, eles riem; Chamam-me de galinha. São amarelos, ou 

verdes, ou negros. Entre eles, nada de segregação: mexem-se entre as calçadas. 

Lado a lado e a uníssono (CARFREE, 2009)
27

. 

O automóvel, inventado em fins do século XIX, tomou espaço dos demais meios de 

transporte durante a primeira metade do século XX.  

Hobsbawm (1995) registra que a tendência em fins do século XIX era de que as cidades 

norte-americanas tivessem como principal meio de transporte individual a bicicleta 

recém-inventada. Nada mais natural que projetos urbanísticos modernos partissem da 

ciclovia como a opção de transporte mais adequada para as cidades da época. 

                                                        
27

 Tradução livre do original: Les automobiles – Sur le chemin des édicules,/Passent des 
hommes et des femmes/Greffés avec des véhicules/Qui éteignent le sang et l’âme./Il passent en 

automobile,/Ces hommes fous, ces femmes folles./Et ils se croient, hélas, habiles/De ne vivre 

que de pétrole./Ils ne parlent pas, ils klaxonnent./Et ils ne marchent pas: ils roulent./Vu qu’à 

deux jambes, je fonctionne,/Ils rient; ils me traitent de poule./Ils sont jaunes, ou verts, ou 
noirs./Entre eux, point de ségrégation:/ Ils bougent entre les trottoirs/Côte à côte et à l’unisson 

(CARFREE, 2009). 
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Rodrigue (2011) argumenta que o aparecimento e o domínio do automóvel movido por 

motores a combustão interna é tão relevante para a questão da mobilidade urbana em 

todo o planeta que nossa era deveria ser chamada de “a era do automóvel”.  

Segundo este mesmo autor, do início da expansão da Revolução Industrial (ano 1800) 

até os anos 1890, as zonas urbanas viveram a era da caminhada combinada com as 

carruagens movidas por tração animal. As cidades nesta época tinham tipicamente no 

máximo cinco quilômetros de extensão, demandando trinta minutos de caminhada para 

ser cruzada. As cidades eram mais densas (população de cerca de 200 pessoas por 

hectare), compactas e circulares. 

Na era seguinte, a era do trânsito (ou dos “carros de rua
28

”), que avançou logo após a 

invenção do motor elétrico, criou a primeira grande revolução nas cidades. A velocidade 

média de operação destes veículos era três vezes maior do que a dos veículos movidos à 

tração animal. A cidade se espalhou por 20 km (por vezes até 30 km) ao longo das rotas 

dos veículos elétricos, criando uma forma irregular. Este modo de transporte foi 

abandonado na medida em que o sistema automobilístico congestionava as ruas das 

cidades. 

A era do automóvel, iniciada nos anos 1930 e prevalecente até nossos dias, terminou o 

projeto iniciado pelos carros elétricos. A expansão e desordenamento das cidades 

atingiu um grau nunca antes imaginado, tornando a mobilidade urbana contemporânea 

muito complexa, e com perspectivas de caos para um futuro não muito longínquo.  

De fato, os planos para as futuras cidades mudaram rapidamente após o sucesso da linha 

de montagem
29

 adotada por Henry Ford em 1908. Mesmo assim, até 1915 o automóvel, 

apesar das mais de três décadas de existência, ainda era raro e um item de luxo. Desde 

                                                        
28

 No Brasil estes veículos ficaram conhecidos como trólebus.  
29

 Descrito em Schermerhorn (2007) e De Masi (2003) 
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então se tornou um produto de fabricação em massa produzido em todos os continentes 

(FREUND e MARTIN, 1993, p. 15). 

Apesar disso, o uso contemporâneo do automóvel é geograficamente concentrado.  

Alguns países – EUA, por exemplo – detêm densidades de automóveis por pessoa muito 

acima da média mundial (VASCONCELLOS, 2000). 

Até 1990 a América do Norte, a Europa Ocidental, o Japão e a Oceania abrigavam 

somente 15% da população mundial, mas possuíam 78% e produziam 85% dos 

automóveis do planeta.  

Desde então os países em desenvolvimento vêm “recuperando” o tempo perdido. A 

tendência de países como a China, com taxa de crescimento elevado, em consumir mais 

automóveis é evidenciada pelo Gráfico 4. 

Gráfico 4 - Estoque de automóveis por região no mundo 

 

Fonte: (WBCSD, 2004) 
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Assim, o domínio das paisagens urbanas pelo sistema automobilístico foi sendo 

construído ao longo da primeira metade do século XX. Principalmente pela necessidade 

de acomodar e dar vazão a esta indústria crescente. A convicção dos administradores 

públicos de que a produção e o consumo de automóveis era sinônimo de 

desenvolvimento e progresso foi a concepção padrão em todo mundo desenvolvido e 

em desenvolvimento. Fez parte dos planejamentos econômicos e sociais de diferentes 

nações do século passado (FREUND e MARTIN, 1993). 

As cidades passaram a ser projetadas em função de facilitar os deslocamentos de 

automóveis. O predomínio do automóvel chegou a tal ponto que hoje a maioria das 

pessoas não consegue imaginar a vida sem automóveis, tornando-se, portanto uma 

necessidade social. É um processo de conversão de um sonho (a simplificação da vida) 

e o desejo de consumo, que se transformam em necessidade (SCHOR, 1999 e DUPUY, 

1999). 

Por meio da  figura 11 é possível entender a evolução do planejamento de transportes 

após a chegada do automóvel às cidades no início do século XX e suas futuras 

tendências. 

Dessa forma, foi construído ao longo do tempo o que Litman e Laube (1998) 

conceituam como uma relação de dependência do automóvel entre países 

desenvolvidos, e logo que possível mimetizado pelos subdesenvolvidos. 

No caso das zonas urbanas, este sistema foi realimentado, gerando expansão das cidades 

e mais dependência do automóvel, conforme demonstrado na figura 12. 

Entretanto, este sonho transformou-se em uma armadilha para o bem estar das pessoas. 

Por ser o automóvel um bem rival - aquele que não pode ser consumido por muitas 

pessoas ao mesmo tempo - e excludente – o bem em que se pode privar outras pessoas 
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de utilizá-lo - quanto mais automóveis a população possui e o utiliza, menos valor de 

uso ele tem para seu dono e para os demais usuários (PINDICK, 2010).  

É importante mencionar que o automóvel  é um equipamento de transporte e possuir 

valor, pois proporciona locomoção (um serviço) ao seu usuário. Apesar disso, seu uso 

se dá na esfera pública. Ou seja, não é possível usufruir do automóvel (salvo exceções) 

sem que a administração pública construa as condições necessárias. 

Figura 11 - Evolução do transporte desde 1900 

Década Novas questões 

1900 Ferrovias era um sistema já desenvolvido, carros era novidade 

1910s Rodovias são construídas, automóveis eram veículos utilitários 

1920s Planejamento e desenho de rodovias, automóveis são aperfeiçoados 

1930s 
Congestionamentos urbanos; gerenciamento de tráfego e estacionamento; 

regulação e controle; segurança no tráfego; transporte comercial aéreo  

1940s 
Suporte para as forças armadas e indústria; expansão da produção pós-guerra; 

expansão das cidades (suburbanizaçao) 

1950s 
Sistemas de freeways planejado e implementado; modelagem do transporte 

por computador 

1960s 
Rodovias interestaduais têm sua construção projetada; transito urbano 

planejado; uso de containers para o frete intermodal 

1970s 
Preocupação ambiental ; segurança e conservação de energia; gerenciamento 

de sistemas de transporte 

1980s 
gerenciamento de demanda de transporte; traffic calming; mobilidade de 

serviços básicos; desregulação 

1990s 
Transporte sustentável; não motorização; transporte integrado e planejamento 

do uso das terras; contexto sensível à qualidade de vida 

2000 
operações em rodovias; saúde publica. Segurança; precificação do transporte 

e financiamento de inovação; crescimento inteligente; novo urbanismo 

Futuro 

próximo 

elevação nos preços dos combustíveis; sistemas de transporte inteligentes; 

crescimento populacional 

Futuro 

distante 

? 

 

Fonte: Litman (2009) 
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Devido à escassez de infraestrutura urbana para seu deslocamento, este uso ou 

excessivo uso, contribui de forma importante para o aumento das externalidades 

negativas nas metrópoles modernas. 

Figura 12 - Ciclo de dependência do automóvel 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de LITMAN (2009) 

 

Além disso, seu uso cada vez mais intenso produz um efeito de realimentação positiva, 

onde os custos marginais e médios totais para a manutenção de um padrão mínimo de 

mobilidade para seus usuários são crescentes, gerando deseconomias de escala no longo 

prazo (HAU, 1992). 

Assim, enquanto seu consumo somente pode ser realizado na esfera pública, o uso do 

automóvel jamais pode ser classificado como neutro, revelando ao contrário, 
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contradições e males, até pelo menos a metade do século passado, invisíveis às análises 

dos planejadores das administrações públicas. 

Não há dúvida que o uso do automóvel no plano individual apresenta-se bastante 

positivo para o seu dono (Gráfico 5). É na esfera pública porém (a matéria deste 

estudo), a localidade em que o automóvel apresenta seus aspectos mais negativos.  

 

Gráfico 5 – Acesso a facilidades com e sem automóvel 

 

Fonte: Adaptado de Nutley (1985)
30 

A primeira contradição pode ser percebida entre os próprios usuários do sistema 

automobilístico. É fato corriqueiro de que, em qualquer cidade do mundo na qual os 

usuários de automóveis decidissem sair de casa ou do trabalho, todos ao mesmo tempo, 
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 No gráfico o autor (NUTLEY, 1985) compara o acesso da população a facilidades quando é 
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inviabilizariam a mobilidade uns dos outros. No limite todos se excluiriam mutuamente 

e ao mesmo tempo provocando desordem sem controle. 

Um estudo das Nações Unidas (NATIONAL SURFACE TRANSPORTATION 

POLICY, 2009) demonstra como as sociedades “escolhem” o caminho para a 

dependência do automóvel. O estudo apresenta a sequência de decisões tomadas por 

parte das diversas sociedades e países, decisões que derivam na dependência do 

automóvel como meio de transporte. Custos para a construção e a manutenção do 

sistema automobilístico não são considerados. Custos fixos ou afundados em projetos 

de construção e expansão do sistema automobilístico também são desprezados. Ambos 

derivam em custos invisíveis do sistema.  

Pensando em beneficiar a população, as administrações públicas distribuem incentivos 

fiscais para a produção e consumo do automóvel (BAND, 2012). Como os usuários do 

transporte de massa são sobre penalizados com o uso desproporcionalmente inferior do 

espaço público, e desproporcionalmente inferior também nas emissões de poluentes e 

no consumo de energia, realiza-se uma espécie de subsídio cruzado involuntário a favor 

dos usuários do sistema automobilístico.  

Todas essas falhas derivam em distorções de preços favorecendo ainda mais o uso do 

automóvel para a mobilidade urbana. Como o preço real para utilizar o automóvel não é 

cobrado aos usuários e cada vez mais pessoas são atraídas para o sistema 

automobilístico, os administradores públicos precisam expandir as terras e custos 

destinados à mobilidade automobilística.  

Esse fator cria um padrão de desenvolvimento no uso de terras priorizando o 

deslocamento de carros. Outro efeito colateral é uma mudança gradativa no estilo de 

vida das pessoas. Os dois fatos criam dependência física e circunstancial do automóvel. 

Essa dependência tem característica de demanda inelástica, ou seja, varia pouco ou 
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muito pouco mesmo quando os preços tendem a oscilar muito, provocando um uso 

excessivo do automóvel. Sem perceber, a sociedade passa a ser psicologicamente 

dependente do automóvel, criando necessidades inexistentes ou sofrendo pressão de 

grupos, pressões sociais e econômicas. O mais importante neste fluxo é que o sistema 

passa a se realimentar por si próprio, de forma independente. Como ficamos cada vez 

mais dependentes do uso do automóvel, pressionamos ainda mais os governos para 

manter o sistema, mantendo mais custos omitidos. 

 A próxima figura (Figura 14) apresenta o fluxo de caminhos para a dependência do 

automóvel. O fluxograma foi formulado baseado no estudo Air pollution from ground 

transportation (GORHAM, 2002). 

Ao contrário do que o senso comum pode perceber, um alto índice de uso  do automóvel 

talvez não signifique uma correlação direta com o aumento da renda das regiões mais 

desenvolvidas do mundo. O Gráfico 6 apresenta esta fraca correlação entre renda e uso 

do automóvel.  

No Gráfico 7 procura-se relacionar também relacionar o PIB de alguns países ao uso do 

automóvel.  Um coeficiente de correlação também muito baixo (r
2
 = 0,070) é 

apresentado. Ou seja, a ideia de que tanto maior o uso do automóvel tanto mais rico é o 

país não é verdadeira em todos os casos. Algumas regiões com PIB per capita mais alto  

têm baixo índice de uso de automóveis. 

Quanto aos quatro enfoques ou visões do automóvel abordado anteriormente – 

psicológico, político, econômico e antropológico - para Vasconcellos (2000, p. 107), 

apesar das tentativas de explicação, nenhum deles resolve a complexa questão da 

preferência pelo uso massivo do automóvel. Mesmo o enfoque econômico, sem dúvida 

o de maior poder explicativo, carece de adequação para os países em desenvolvimento. 
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Figura 13 - Roteiro para a dependência do automóvel 

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Gorham (2002) 

 

 



 52 

Gráfico 6 - PIB X uso do carro 1990 

 

Fonte: Kenworthy et al. (1999) 

 

Gráfico 7 – PIB per capita x distância percorrida por carros 
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Fonte: Newman, Kenworthy & Vintila (1995) 

 

Este enfoque, segundo o autor:  

[...] agrupa todas as pessoas em um grupo homogêneo de ‘consumidores 

potenciais’, quando as longas distâncias a serem percorridas, aliadas à baixa 
renda média, fazem do transporte público a única alternativa para maioria das 

pessoas (VASCONCELLOS, 2000, p. 107). 

 

Assim o uso de modelos econômicos para analisar grupos com acesso ao automóvel 

pode ser considerado, segundo o autor, incompleto. O autor reitera que várias falhas de 

mercado estão por trás das “decisões esclarecidas”, como por exemplo:  

 Não existe competição perfeita no mercado de transportes; 

 Os custos de transporte não são definidos na margem – tendendo a igualar os 

custos marginais de prover o serviço; 

 Os consumidores não têm informações suficientes sobre preços e serviços; 

 Os custos de externalidades (acidentes, poluição, congestionamento) do 

automóvel não são cobrados adequadamente (Bayliss apud Vasconcellos, 2000); 

A visão liberal de que “se as pessoas querem carros, nós devemos fornecer-lhes carros, 

assim como vias e estacionamento” pode conduzir o planejamento público a uma 

direção equivocada. 

Para uma análise mais consistente Vasconcellos propõe um enfoque sociológico. Para 

explicar este enfoque o autor elabora as seguintes questões: “Quem vê o carro como 

uma utilidade e sob quais condições?”; “Como o ambiente construído e a infraestrutura 

existente de transportes influenciam a necessidade de comprar e usar um automóvel”; 

“Como o automóvel pode ser comparado a tecnologias alternativas de transporte 

público?”. 
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Já Freund & Martin (1993, p.1) explicam que a produção e o consumo de automóveis 

conduziram a história do século XX, mas alertam que a organização de produção 

conhecida como “Fordismo” está chegando ao fim. Os autores registram que o 

transporte centrado no automóvel é um sistema tecnológico com grandes impactos nas 

políticas públicas, no uso de terras, nos padrões culturais, nas relações sociais, nas 

comunidades, nos recursos naturais, na qualidade do meio ambiente, e nas opções para a 

mobilidade individual dos indivíduos.  

O sistema de transporte centrado no automóvel é uma expressão de como nossa 

sociedade subsidia um sistema de consumo individualizado que é em grande parte 

intensivo no uso de energia e recursos naturais, inviável de ser rerpoduzido em escala 

mundial. Este modelo de consumo individualizado tem uma afinidade inerente com as 

políticas econômicas do capitalismo avançado. É um exemplo típico do que 

conhecemos hoje como insustentável. 

Mesmo assim, como foi visto ao longo desta seção, as cidades passaram a se tornar cada 

vez mais dependentes do automóvel. Esta questão é mais aprofundada na seção 

seguinte. 

2.4.2 Cidades dependentes do automóvel 

[...] Até 2020 [...] as cidades serão projetadas para pessoas, não para automóveis  

[...]Com o avanço deste novo século, o mundo começa a reconsiderar o papel 
urbano dos automóveis, o que é uma das mudanças mais fundamentais na 

maneira de pensar os transportes. O desafio consiste em redesenhar as 

comunidades com foco no transporte público, fazendo das ruas espaços 

amigáveis para pedestres e bicicletas. Isso também significa plantar árvores, 
cultivar jardins e substituir estacionamentos por parques, playgrounds e campos 

de jogos. Podemos planejar um estilo de vida urbano que restaure a saúde, 

incorporando o exercício às rotinas diárias, ao mesmo tempo em que se reduz a 
emissão de carbono e se elimina a poluição do ar tão prejudicial à saúde 

(LESTER, 2009). 

Em 2008 o homem tornou-se um animal urbano. Pela primeira vez, mais da 
metade da população do mundo vive em cidades, totalizando 3,3 bilhões de 

pessoas. Esse número vai aumentar para 5 bilhões em 2030, prevê a ONU, 

impondo uma pressão colossal ao meio ambiente. As cidades de hoje têm sede, 
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fome de energia, e produzem a maior parte do lixo e dos gases de efeito estufa 

do mundo (ALLIANZ, 2009). 

 

Desde 2008, pode-se considerar que vivemos um planeta “urbano”. A manutenção do 

status quo vigente, dominado pelo sistema automobilístico, é em grande parte defendido 

por suas externalidades positivas geradas para a economia moderna: geração de renda, 

empregos e impostos.  

Comenta-se ainda e não sem razão, que apesar de todo o transtorno causado pelo uso do 

automóvel na cidade de São Paulo (por exemplo), se todos os habitantes resolvessem 

utilizar transporte público, a cidade seria paralisada. Parece ser verdade. A estrutura 

atual de transporte público não comportaria um aumento tão abrupto da demanda. Essa 

herança tem uma origem bastante conhecida. 

Nos países industrializados, os automóveis alimentados por gasolina se tornaram 

dominantes durante o século XX. Chega a ser, em algumas áreas dos Estados Unidos 

por exemplo, o único meio de transporte disponível. Teve seu ápice quando 

representava 74,4% de todos os registros de veículos automotores dos EUA em 1991 

(FREUND e MARTIN, 1993, p. 2).  

Ivan Illich no início da década de 1970 alertava para a contraprodutividade de se 

promover mais acesso e mais velocidade ao trânsito de automóveis nas grandes cidades. 

Illich (2005) registrou: 

[...] Ao ultrapassar certo limite de velocidade, os veículos motorizados produzem 

distâncias que só eles podem reduzir. Produzem distâncias às custas de todos, portanto 

as reduzem unicamente em benefício de alguns. Uma estrada aberta no deserto põe a 

cidade ao alcance dos olhos do camponês faminto, mas certamente não ao alcance das 
suas mãos. [...] Nenhum estudo assinala os custos indiretos do transporte. Por exemplo, 

o preço que se paga por residir em uma área com circulação de fácil acesso, os gastos 

implicados em se proteger do barulho, da contaminação e dos perigos da circulação. 
Contudo, a inexistência de uma contabilidade nacional do tempo social não deve levar-

nos a crer que é impossível estabelecê-la, nem deve nos impedir de utilizar o pouco que 

já sabemos a respeito. [...] Existe penúria de trânsito unicamente quando é negada aos 
indivíduos a possibilidade de utilizar sua capacidade inata de se mover. Não é possível 
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lhes privar do meio de locomoção que usam. Por isso o trânsito em si não é fácil de 

organizar como “jogo de soma zero”. Por sua natureza, ao melhorar o trânsito de um 

membro da coletividade, melhora-se a sorte do conjunto. Todo esforço para aperfeiçoar 
o trânsito ganha a forma de uma operação na qual, no fim, todo mundo sai ganhando. 

Ao contrário, toda luta para acelerar o transporte (acima de certo limite) 

inevitavelmente resulta em um aumento da injustiça. O transporte mais rápido para 
alguns indubitavelmente piora a situação dos demais

31
. 

 

E sobre a divisão da cidade devido ao sprawl causado pelo sistema automobilístico, a 

chamada “cidade partida”, Illich acrescenta: 

Deve-se perguntar por que as pesquisas insistentemente continuam dirigidas ao 
desenvolvimento de transportes cada vez mais nocivos, em vez de determinar as 

condições ótimas de circulação. Na minha opinião, há uma razão óbvia para isso. Não 

podem ser identificadas as condições para uma circulação ótima sem que seja definido 
de antemão que a circulação em questão deve ser a locomoção das pessoas e não dos 

veículos. No entanto, para poder assentar as metas de um sistema de transportes sob tal 

premissa, é necessário levar em consideração que as pessoas possuem uma capacidade 
inata de mover-se sem que para isso necessitem da ajuda de políticos e engenheiros. 

Mesmo que possa parecer estranho à pessoa comum, é exatamente essa mobilidade 

natural do ser humano que não ganha significação formal por parte das grandes equipes 

profissionais, que preparam a maioria dos grandes estudos sobre a reorganização da 
circulação necessária para os próximos dez anos (ILLICH, 2005). 

 

Assim, o sistema automobilístico cria uma relação paradoxal para os moradores das 

grandes cidades. Os grandes congestionamentos causam perdas nos orçamentos 

públicos que impedem o desenvolvimento do transporte de massa, tornando uma saída 

mais simples a aquisição e o uso de mais automóveis. 

Este paradoxo cria um sistema de realimentação positiva: mais carros, menos 

orçamento, menos transporte de massa, mais congestionamento, mais carros, mais 

congestionamentos, etc. Gorz (2005) comenta como o carro passou a ser uma tecnologia 

imprescindível para o homem moderno: 

De um objeto de luxo e de fonte de privilégio, o carro transformou-se assim numa 

necessidade vital: ele é imprescindível para escapar do inferno urbano dos carros. A 
indústria capitalista ganhou assim o jogo: o supérfluo tornou-se necessário. Nem 

sequer é necessário persuadir as pessoas a quererem um carro: sua necessidade é um 

fato rotineiro. É certo que possam aparecer certas dúvidas quando se assiste à evasão 
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motorizada ao longo dos eixos de fuga: entre 8h e 9h30 da manhã, entre 5h30 e 7 horas 

da tarde, e em fins de semana por cinco ou seis horas os meios de evasão se prolongam 

nas procissões de pára-choque-a-pára-choque que vão, na melhor das hipóteses, à 
velocidade de um ciclista e em uma nuvem densa de emanações de gasolina e chumbo. 

O que sobra das vantagens do carro? O que é deixado quando, inevitavelmente, a 

velocidade máxima nas estradas é limitada exatamente pela velocidade do veículo mais 
lento? (GORZ, 2005). 

 

Esta expansão forçada do sistema automobilístico conduziu às administrações públicas 

a situações de desafios para organizar o transporte das grandes cidades.  Hensher (1998) 

discuti estes desafios desde os fins dos anos 1990. O autor elabora um fluxograma que 

apresenta a sequencia de problemas relacionados ao transporte neste  e suas relações 

com o sistema como um todo. 

Na Figura 14 é possível verificar a complexidade do desafio que as administrações 

públicas possuem para acomodar um sistema ineficiente. A expansão das cidades requer 

novos modais de transporte, mas os corredores são de baixa densidade para serem 

atendidos.  As pessoas procuram então tomar decisões com inclinação ao uso de 

transporte motorizado privado. Essa ação provoca mais perdas em consumo de 

combustíveis, mais poluição, mais congestionamentos, etc. A indústria de automóveis e 

de petróleo se defendem, e são defendidas pelos cidadãos que procuram mais bem-estar, 

provocando pressões para novos mecanismos de incentivo e proteção de suas indústrias, 

com as bençãos da sociedade. Cria-se também um mercado de automóveis e 

combustíveis renováveis, provocando competição entre os grandes produtores por 

veículos mais eficientes energética e ambientalmente. 

Como já foi mencionado, as paisagens das cidades contemporâneas foram moldadas em 

torno do automóvel ou pelo menos, precisavam refletir as necessidades funcionais do 

automóvel. Esse modelo de desenvolvimento urbanístico evoluiu a tal ponto de ser 

considerado um fato imutável e inquestionável das relações sociais modernas. 
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Figura 14 – Desafios do transporte  

 

Fonte: Adaptado pelo autor de Hensher (1998) 

Apesar dos problemas causados pela adoção do modelo de desenvolvimento centrado 

no automóvel, sua conveniência é indiscutível. Existe porém abertura para tornar o uso 

do automóvel mais ambientalmente sustentável e economicamente e energeticamente 

eficiente, além de socialmente mais justo.  
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Para tanto, é necessário revelar os custos externos imposto por este meio de transporte 

para a sociedade como um todo. As necessidades sociais devem ser sobrepostas às 

preferências individuais de cada cidadão.  

Não é concebível que, em um planeta carente de recursos naturais e energéticos, e, com 

os sumidouros atmosféricos, aquáticos e do solo saturados, utilizemos meios de 

transporte com o tamanho do impacto causado pelo automóvel sem questionamentos. 

E ainda mais importante, é também inconcebível que países em desenvolvimento e com 

um sem número de carências de necessidades sociais, promover um setor que atende 

unicamente os anseios de uma parte menor da população
32

 – no caso brasileiro, a classe 

média – demandando subsídios para existir. Tal fato provoca ineficiência na alocação de 

recursos públicos, produzindo mais desequilíbrios nas funções gestoras do Estado. A 

derivação de um sistema que drena e aloca de modo ineficiente os escassos recursos dos 

países em desenvolvimento é bastante conhecida: saúde pública em péssimo estado, 

transporte de massa inoperante, iniqüidade permanente na distribuição de renda, 

educação fundamental de baixa qualidade, insegurança, etc.  

A manutenção do modelo de desenvolvimento baseado no automóvel e de todo o 

sistema automobilístico depende do suprimento de metais, químicos, combustíveis, 

rodovias, sinais, reparo de sítios,  espaço para postos de abastecimento, polícia de 

trânsito e rodoviária, cortes especiais, segurança, áreas para descarte de material usado, 

e, principalmente de lobbies e associações automobilísticas. Assim, considerar o 

automóvel e seus impactos sócioambientais significa examinar todo o sistema 

automobilístico (FREUND e MARTIN, 1993, p. 9) . 
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O apelo do automóvel se fundamenta em sua profunda experiência cultural e psicosocial 

como um ícone de liberdade individual, tecnologia avançada, velocidade, força, status 

social e sexualidade, dificultando sua análise quantitativa. 

O quadro se complementa nas cidades. As populações formam e expandem as cidades 

influenciadas física e psicologicamente pelo sistema automobilístico, produzindo um 

metabolismo de ocupação viciado e induzindo a qualidade de vida para um nível menos 

elevado (Figura 15). 

 

Figura 15 – Metabolismo da ocupação humana nas cidades 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Newman & Kenworthy (1999). 

Há que se mencionar uma significante correlação positiva entre cidades que direcionam 

sua mobilidade para o transporte individual baseado no automóvel e o impacto 

econômico negativo desta ação.  
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Cidades que têm um sistema de transporte mais sustentável são economicamente mais 

eficientes em termos de seus gastos com construção e manutenção de rodovias, custo de 

operação e recuperação de tráfego, eficiência energética, custos de acidentes e poluição 

atmosférica. Providenciar vias de acesso e facilitar o uso de carros é o mecanismo 

básico para expandir
33

 a cidade, em seus aspectos negativos. Uma cidade em constante 

expansão territorial, ao contrário de uma cidade em processo de reurbanização, tem 

menos capital disponível para investir em aspectos inovadores em seu próprio benefício 

(NEWMAN, 1998). 

Coevering & Schwanen (2006) lembram que o desenho urbanístico também influencia 

em um sistema de transporte mais sustentável. Os autores sustentam que no processo de 

planejamento das cidades esse processo de reurbanização deve ser considerado e, 

paralelamente, deve-se verificar a influência deste desenho no comportamento das 

pessoas. 

Outro aspecto de como as cidades moldam e são moldadas pelo automóvel está presente 

no estudo de Newman & Kenworthy (1989) conforme apresentado no Gráfico 8. O 

estudo mostra um comparativo do consumo de gasolina per capita contra a densidade de 

habitantes em diversas do mundo. Quanto menor a densidade maior o consumo de 

gasolina per capita. Efeito do fenômeno conhecido como urban sprawl. Este indicador 

apresenta dados de que uma expansão das cidades rumo aos subúrbios pode siginificar 

mais ineficiência energética, ambiental e espacial. 

Já o estudo de Mindali, Raveh & Salomon (2004) apresenta um modelo conceitual 

demonstrando os efeitos do modo de uso da terra sobre a intensidade energética 

refletida pelas cidades modernas (Figura 16). 
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 Tradução literal do termo “sprawl” em inglês 
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Gráfico 8 – Consumo de gasolina versus densidade urbana 

 

Fonte: Newman & Kenworthy (1989) 
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Figura 16 – Política de uso do espaço urbano 

 

Fonte: Mindali, Raveh, & Salomon (2004) 

Jaeger et al (2010) afirmam que o uso do espaço urbano é um problema até mais grave 

que os energéticos e ambientais de nosso tempo. Segundo esses autores, terras e solo 

são finitos e sua destruição é irreversível em nossa escala de tempo. Os autores lembram 

que o consumo de recursos renováveis requer grandes quantidades de terra para plantio, 

transporte, extração de recursos, depósito de resíduos, etc.  Os autores traçam ainda um 

quadro com a evolução e as diferenças do termo urban sprawl ou expansão urbana, e 

suas conotações negativas . 

Tanguay et al (2010) sugerem ainda, que para que uma cidade seja considerada 

sustentável ela equilibre da melhor forma possível as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável : econômica, social e ambiental (Figura 17). 
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Figura 17 – Dimensões da cidade sustentável 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Tanguay et al (2010) 

Uma leitura tecnocentrista
34

 dos problemas gerados pela adoção do sistema 

automobilístico pode mistificar suas externalidades negativas: degradação ambiental; 

imobilidade urbana que afeta de forma mais intensa e perversa (como já observado) as 

populações de renda mais baixa; uso intensivo de recursos naturais e energia; custos de 

saúde pública sob forte pressão; e finalmente, distorções na manutenção da vida 

social
35

, em particular quanto a perda de espaço público e da vida nas ruas. 

 

                                                        
34

 Termo utilizado para apresentar a ideologia de que a tecnologia resolve todos os problemas. 

Também chamados de “cornocopianos” (PEARCE e TURNER, 1990, p. 14).  No caso 

apresentado a simbologia que o automóvel representa, como tecnologia de ponta, parece superar 
todos os problemas que ela eventualmente cause. 
35
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Enfim, a organização social do espaço que o transporte centrado no automóvel submete 

em seu privilégio, termina por mascarar qualquer alternativa realista ao sistema 

automobilístico.  

2.4.3 Externalidades negativas do transporte motorizado individual 

Como respondeu Marcuse quando lhe perguntaram como as pessoas gastariam 
seu tempo após a revolução, quando o desperdício capitalista tivesse sido 

eliminado: “Vamos tratar de destruir as grandes cidades e construir novas e 

distintas. Isso nos manterá ocupados por um tempo” (GORZ, 2005). 

Em qualquer lugar, a demanda de circulação cresce com a aceleração dos 

veículos e com maior apuro que a possibilidade de satisfazê-la. Passado certo 

limite, a indústria de transporte custa à sociedade mais tempo do que 

economiza. Com aumentos ulteriores da velocidade de certos veículos, diminui 
a quilometragem total viajada pelos passageiros, mas não o tempo que lhes 

custa manter o sistema de transportes. A utilidade marginal do aumento da 

velocidade, acessível apenas a um pequeno número de pessoas, ao ultrapassar 
um limite, traz para a maioria um aumento da inutilidade total do transporte. A 

maioria não apenas paga mais, mas também sofre mais danos irreparáveis 

(ILLICH, 2005).  

 

Uma parcela importante de externalidades negativas do sistema automobilístico não é 

considerada quando as administrações públicas propõem subsídios ou isenções de 

impostos para a próxima montadora de automóveis que se instala em sua região.  

As instalações de montadoras multinacionais no Rio de Janeiro, Paraná e Bahia são 

bastante representativas deste fenômeno. 

Na esfera econômica, o automóvel acompanha de tal forma o desenvolvimento do 

capitalismo que alguns dos termos da ciência da administração mais importantes se 

baseiam na indústria automobilística: Fordismo, Toyotismo, pós-fordismo, etc. 

(SCHERMERHORN, 2007). Ou, segundo o professor Walter Porto-Gonçalves, o mais 

correto seria citar uma combinação destes termos com os da indústria do petróleo: a 

sociedade do fossilismo-fordismo (PORTO-GONÇALVES, 2006). 
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Na dimensão econômica o sistema automobilístico provoca custos externos 

significativos relacionados à poluição atmosférica produzida, aos acidentes provocados 

pelo uso do automóvel, custos causados pelos congestionamentos produzidos pelo 

próprio uso diário do automóvel, custos de infraestrutura gerados pela necessidade de 

construção e manutenção de vias de acesso aos subúrbios da cidades (suburbs sprawl), 

perda de terras agrícolas, perda de espaço urbano para o asfaltamento de vias, elevação 

da taxa de obesidade da população e outros impactos na saúde pública (estresse por 

exemplo ou road rage) (THE WORLDWACHT INSTITUTE, 2009). 

Pode-se destacar ainda a vulnerabilidade energética (na maior parte, vulnerabilidade 

relacionada ao petróleo), perda da vida nas ruas da integração comunitária, perda na 

segurança pública, problemas gerados para acesso a pessoas sem carro ou com 

deficiências, impacto visual, destruição de construções históricas, valor da propriedade, 

aumento na violência, estresse e manutenção do efeito-barreira 

(VASCONCELLOS,2000). 

Litman & Laube (1998) afirmam que, na relação entre transporte e crescimento 

econômico em 37 regiões metropolitanas, o World Bank descobriu que 

aproximadamente 7500 km de viagens anuais per capta são feitas por automóveis, e, o 

crescimento deste tipo de transporte está impondo custos econômicos que superam com 

bastante folga, seus benefícios marginais. Este fato ocorre por que a dependência do 

automóvel reduz a eficiência econômica geral e a produtividade dessas regiões, 

afastando o capital de usos alternativos que são economicamente mais produtivos. 

Aumentar a capacidade de uma rodovia já desenvolvida provê relativamente pouco 

benefício econômico líquido. 

Os congestionamentos comuns às cidades modernas também drenam a economia das 

regiões dependentes do automóvel. Lakshmanan, Nijkamp & Verhoef (1997) 
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calcularam em 1991 os custos com congestionamentos e atrasos nas 50 maiores cidades 

americanas. O montante ficou em U$ 45 bilhões, evidenciando um subsídio antes 

invisível aos analistas. 

A poluição veicular também causa impactos econômicos. Em 1996 Maddison apud 

Crousse (2000, p.3) estimava, somente na Grã Bretanha, em US$ 179 milhões o custo 

com as emissões de gases de efeito estufa gerados pelos veículos automotores. 

Outro estudo informava que se a emissão de ozônio (emitido a partir das reações com o 

gases do automóvel) fosse eliminado, beneficiaria em um montante estimado de 3,5 a 

6,1 bilhões de dólares ao ano a indústria agrícola britânica.  

Estes dados fazem com que nos surpreendamos quando alguns experts defendem 

soluções de redução dos custos econômicos para aquisição de automóveis.  

Em posição contrária, Engwicht (1998) afirma que seria possível reduzir o tráfego nas 

grandes cidades em um montante de 20 a 30% quase que instantaneamente. E no longo 

prazo em mais de 50%. Este processo ajudaria a fortalecer a economia local – criando e 

disponibilizando renda e encorajando as compras localmente – reduzindo os custos 

governamentais (tráfego menos violento, redução da expansão das cidades através da 

conversão das rodovias em espaço público para propósitos mais produtivos).  

Kay (1997) conjectura que talvez, a fronteira no confronto com a dependência do 

automóvel moderna é nossa política econômica. As viagens de automóveis são, em 

grande parte, subsidiadas pelos governos locais para a construção de rodovias, gastos 

militares e custos implícitos para gerar a infraestrutura em torno do automóvel que cria 

as cidades expandidas (sprawls).  

Acutt (apud CROUSSE, 2000, p.4) sugere que uma política que possa diferenciar 

motoristas por tempo e lugar seria mais eficiente e justa do que uma que cobrisse com 
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taxas por igual a todos os motoristas
36

.  O autor reitera que somente uma política 

ambiental direcionada para uma redução (sem ambigüidades)  das viagens de 

automóveis através de uma maior taxação dos combustíveis seria produtiva. 

No caso da análise econômica pode-se argumentar que já a própria via de acesso dos 

automóveis tem aspectos econômicos desfavoráveis, inerentes a sua existência. Strotz 

(1964) antecipa e Vickrey (1965) reforça seus argumentos, de que há consideráveis 

deseconomias de escala associadas com as redes urbanas de transporte. A razão se 

baseia na própria geometria das vias. Quando se dobra a quantidade de vias para 

aumentar o fluxo de veículos, não é possível obter o dobro de fluxo pretendido. 

Segundo os autores, a expansão, como é projeto desde o início da expansão 

automobilística, produz aumentos na curva de custo médio e na curva de custo marginal 

no longo prazo. A hipótese da Escola de Economia Neoclássica é a de que o uso de 

terras gere benefícios proporcionais ao custo de oportunidade de segregá-las para a 

construção de estradas, porém, devido ao seu estado com tendência a baixa 

produtividade, a construção de rodovias produz o que Hau (1992) chama de “sobre 

investimento” na capacidade rodoviária. 

Gorz discute a inerente incapacidade das viagens por automóvel em absorver grandes 

quantidades de deslocamentos por pessoa. O autor afirma: 

Após ter prometido a todos uma circulação mais veloz, a indústria do automóvel 

nos leva ao previsível resultado de que todos têm que andar tão vagarosamente 
quanto o mais lento, a uma velocidade determinada pelas leis simples da 

dinâmica dos fluidos. Pior: inventado para permitir que seu proprietário vá 

aonde deseja, à velocidade e hora que deseja, o carro acabou por se transformar 

no mais servil, incerto, imprevisível e incômodo de todos os veículos: mesmo se 
reserva uma extravagante quantidade de tempo, você nunca sabe quando os 

engarrafamentos o deixarão chegar lá. Você está ligado à estrada tão 

inexoravelmente quanto o trem a seus trilhos. Da mesma forma que o viajante 
de trem, você não pode parar de improviso e, como num trem, você deve ir a 

uma velocidade determinada pelos outros. Em suma, o carro não tem nenhuma 

das vantagens do trem e possui todas as suas desvantagens, além de mais 
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algumas próprias: vibração, fadiga muscular, o perigo dos acidentes, o esforço 

necessário para dirigi-lo (GORZ, 2005). 

 

Custos médios e marginais de longo prazo crescentes configuram um caso clássico de 

deseconomia de escala (VARIAN, 2006). Para prover mais mobilidade para os veículos 

que já utilizam as vias públicas, e, para entregar os mesmos serviços de mobilidade ou 

vazão no fluxo de veículos, o orçamento das administrações públicas sofrem custos 

médios e marginais crescentes no longo prazo. Como esta análise é construída 

exatamente na esfera pública, tem-se a caracterização de um novo constructo: as 

deseconomias públicas de escala. 

Além dos custos médios e marginais para construção e manutenção das vias de acesso, 

o sistema de transporte insustentável - em especial o uso do automóvel - pressupõe 

custos externos não considerados nos orçamentos públicos em geral.  

Litman (2009) relaciona os custos internos e externos do sistema automobilístico, 

comparando-os no Gráfico 10. O Gráfico 11 apresenta os custos médios por veículo por 

milha percorrida. Litman demonstra como os custos externos tendem a ser pequenos, 

mas numerosos. 

No Gráfico 12 Litman apresenta o grande percentual de custos externos relativos ao uso 

do automóvel (35%). 

Um dos impactos dessa tendência de utilização do automóvel se reflete no meio 

ambiente. O estoque total e por habitante das emissões de dióxido de carbono com 

origem nos transportes tende a aumentar em todas as regiões do mundo (IPCC, 2012). A 

poluição local derivada do uso de hidrocarbonetos também deve se elevar nos próximos 

anos, derivando em mais custos para a saúde pública e, consequentemente, levando a 



 70 

um decréscimo no índice de desenvolvimento humano das regiões dependentes do 

automóvel. 

 

Gráfico 9 - Custos internos e externos do automóvel 

 

Fonte: Litman, 2009 
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Gráfico 10 – Categorias de custo por modo por milha 

 

Fonte: Litman (2009) 

 

Gráfico 11 – Distribuição do custo médio do automóvel 

 

Fonte: Litman (2009) 
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Na próxima tabela são relacionados e descritos os custos internos e externos do 

automóvel. 

 

Tabela 4 - Descrição dos custos internos e externos do automóvel 

Custo Descrição 

Proprietário do veículo Custos fixos de propriedade do veículo 

operação do veículo 
Custos variáveis do veículo, incluídos combustíveis, lubrificantes, pneus, 
etc. 

Subsídios para operação Subsídios financeiro para o serviço público de trânsito 

Tempo de viagem Valor do tempo para viagem 

Acidentes internos Custos de acidentes suportados diretamente pelo motorista 

Acidentes Externos Custos de acidentes suportados por terceiros 

Benefícios Internos Benefícios de saúde da atividade de transito para os viajantes  

Benefícios Externos Benefícios de saúde da atividade de transito para a sociedade 

Estacionamento Interno Pago pelo usuário 

Estacionamento externo Arcado pela sociedade 

Congestionamento Imposto aos demais usuários 

Infraestrutura das vias Custos de infraestrutura não cobertos pelas taxas pagas pelo usuário 

Valor do espaço urbano Valor do espaço para a sociedade 

Serviços de trânsito Custos para prover serviços de transito para a sociedade 

Diversidade no transporte Valor do transporte para não motoristas 

poluição atmosférica Custos do veículo em emitir gases poluentes 

GEE Contribuição dos veículos para as mudanças no clima 

Barulho Custos do veículo em emitir barulho 

Externalidades de recursos Consumo de energia 

Efeito Barreira Efeitos negativos sobre os não usuários de veículos motorizados 

Impactos no uso da terra Impacto do sprawl e de cidades orientadas ao automóvel 

Poluição da água Custos para mananciais hídricos não cobertos pelo usuário  

Lixo Custos externos associados ao descarte de lixo derivados de veículos 

 

Fonte: Litman (2009) 

 

Litman também adverte sobre os custos usualmente não considerados relacionados ao 

sistema automobilístico (Tabela 5). 

Outra consequência é a depleção dos recursos energéticos e naturais. Como o automóvel 

consome uma quantidade desproporcional de energia e recursos naturais em relação aos 

modais de transporte de massa ou não motorizados, ele produz importantes ineficiências 
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no uso destes recursos. Como será apresentado no decorrer deste estudo, a intensidade 

energética tende a aumentar concomitantemente ao aumento do uso do automóvel. 

 

Tabela 5 - Custos do automóvel não considerados 

Usualmente considerados Negligenciados 

Congestionamento Congestionamento nas ruas vicinais 

Problemas de estacionamento Custos facilidades de estacionamento 

Custos de operação de veículos Opções de mobilidade para não motoristas 

Taxa de acidente por km Risco de acidente per capita 

Taxa de emissão de poluentes por km Consumo de energia per capita 

  Habitabilidade 

  Efeito barreira 

  Impermeabilização da superfície e o 

  gerenciamento de tempestades associados 

  aos efeitos das ilhas de calor 

Fonte: Adaptado de Litman (2006) 

Na dimensão socioeconômica os impactos são ainda mais relevantes. Como as rodovias 

têm custos marginais crescentes e deseconomias de escalas inerentes a sua existência, a 

maior utilização dessas vias por veículos ineficientes têm massa crítica para produzir 

deseconomias de escala ainda mais severas (HAU, 1992). Este fato deriva em 

deseconomias internas para as administrações públicas dos países automóveis 

dependentes. Ou seja, para produzir a mesma quantidade de mobilidade necessita-se de 

cada vez mais (mais do que o dobro do que seria necessário em um transporte 

alternativo) recursos. O que produz escassez de recursos para outras áreas sociais que 

demandam suporte do poder público. 
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Simultaneamente, uma maior utilização do automóvel pressupõe mais gastos para a 

saúde pública. Mais acidentes, mais riscos, elevação no nível de poluição aumenta o 

nível de doenças derivadas, estresse psicológico, obesidade e doenças cardíacas. Ao 

mesmo tempo, a queda na mobilidade urbana gera perdas de forma desigual, produzindo 

mais iniquidade na distribuição de renda. Os mais pobres são mais penalizados pelos 

problemas relacionados à falta de mobilidade urbana. 

Ao contrário da percepção incutida no senso comum os benefícios do modelo de 

desenvolvimento automóvel dependente – geração de empregos, renda e impostos – 

podem não compensar os custos externos desta opção (LITMAN, 2006).  

Crousse (2000) apresenta dados da província de Ontario no Canadá, demonstrando que 

os aparentes benefícios do automóvel são mais do que superados por seus custos reais. 

Defensores da “economia automobilística” afirmam que este sistema cria 111.000 

postos de trabalho no Canadá no emprego direto e indireto das autopeças.   Destes, 

99.600 são alocados em Ontário. Uma estimativa informa que 408.000 pessoas são 

empregadas em estradas, pontes, aço para construção e manutenção das vias de acesso 

dos autos, produção de ferro e aço, perfuração de petróleo e refino no Canadá. 

Aproximadamente 146.000 desses empregos estão em Ontário. A renda gerada pela 

indústria automotiva é de aproximadamente US$ 50 bilhões anuais provenientes das 

vendas de carros, autopeças, acessórios, seguro e gasolina. Apenas de impostos e taxas 

o governo de Ontário arrecadou US$ 3,5 bilhões. Enfim, os carros contribuem com 9% 

do PIB canadense e 95% desta indústria automobilística fica em Ontario. Porém uma 

análise mais apurada de custos mostra que há custos implícitos não revelados de 

aproximadamente US$ 8,3 bilhões ao ano. 

Willoughby (2000) reuniu vários estudos sobre o valor das externalidades negativas 

provocadas pelo automóvel em várias partes do mundo (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Externalidades do transporte no mundo (% PIB) 

Cidade  Ano Uso de espaço e 
estacionamento 

Conges-
tionamento 

Acidentes Barulho Poluição 
atmosférica 

Sub 
total 

Cidade 
do 
México 

1993 0,1 2,6 2,3   0,6 5,6 

São 
Paulo 

1990   2,4 1,1   1,6-3,2 5,1-
6,7 

Buenos 
Aires 

1995   3,4 0,5-2                     
1,0  

5,1-
7,1 

Bankock 1995   1,0-6,0 2,3   2,6 5,9-
10,9 

Santiago 1994                           
2,0  

1,4 0,9 0,2 2,6 8,3 

Dakar 1996   3,4 0,2-4,1   5,1 8,7-
12,6 

 

Fonte: Willoughby (2000) 

Embora ainda um tema de escassos trabalhos no Brasil, a análise dos impactos do uso 

do automóvel nos países desenvolvidos é um tema recorrente desde a década de 1960. 

No Brasil, alguns destes trabalhos ficaram conhecidos principalmente após a divulgação 

de Vasconcellos (2000;2001;2008). 

Na América do Norte e Oceania, os estudos de Hau (1992) indicam que o sistema 

automobilístico desses países provocam severas deseconomias de escala para a 

mobilidade urbana dos países aderentes. 

Ampliando os estudos sobre externalidades produzidas pelo uso do automóvel, Delucchi 

(1997) divide os custos dos veículos motorizados em seis categorias:  

1. Custo pessoal de uso de veículos a motor – são os custos auto impostos pelo 

usuário durante as viagens com ou sem congestionamento; custos de acidentes, 

mortes ou perdas de produtividade; tempo gasto trabalhando com o veículo ou 

em garagens; reabastecimento, compra e disposição dos veículos; efeitos do 

barulho e da poluição; perdas de custos de oportunidade iguais ao tempo 
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dispendido na direção durante as viagens; e perdas de produtividade enquanto o 

veículo está em movimento; 

 

2. Custos privados para acesso dos veículos a motor – compreende os custos de 

educação do motorista, o custo anualizado de compra do veículo e taxa de juros; 

registro e taxas de propriedade do veículo; custos de combustíveis, lubrificação 

e pneus; peças, manutenção, reparo, limpeza, abrigo, aluguel, reboque, seguro ; e 

custos de acidentes pago pelo seguro da parte responsável; estacionamento e 

taxas de pedágio; 

 

3. Custos de benefícios externos para abrigar os automóveis em centros privados – 

estacionamento de shoppings; estacionamentos nas ruas; custos privados para 

recuperação de estruturas, bens e serviços; 

4. A quarta categoria é a de bens e serviços para veículos a motor fornecidos pelo 

governo – são os custos públicos para construção e manutenção de rodovias. 

Este item pode ser quebrado em: estacionamento nas ruas públicas, construção 

de estradas, iluminação de vias, manutenção e operação de despesas não 

originads pelos usuários das vias, custo municipal e institucional de 

estacionamento nas ruas, regulação e controle da poluição do ar, da água, de 

resíduos sólidos, pesquisa sobre energia e tecnologia e desenvolvimento 

relativos aos veículos, patrulhamento e segurança das vias, proteção policial, 

judiciária, e correção do sistema; proteção contra incêndios; custo de veículos de 

outras agências; custos militares para manutenção do abastecimento energético; 

custos de oportunidade; 
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5. A quinta categoria, a de externalidades monetárias do uso dos veículos a motor, 

se atém ao tempo perdido em congestionamentos; consumo extra de combustível 

e de trabalho, custos de acidentes não contabilizados por nenhum dos 

responsáveis, como perdas de produtividade, médicas, legais, administrativos e 

danos a propriedade; perdas no produto nacional bruto em relação a mudanças 

bruscas nos preços do petróleo;  

 

6. A sexta e última categoria, a de externalidades não monetárias do uso de veculos 

a motor, é bastante extensiva e reflete consideráveis impactos do uso do 

automóvel sobre o indivíduo, a sociedade, a biosfera. São os acidentes, 

sofrimento, morte e perdas de produtividade não contabilizadas pelas partes 

economicamente responsáveis; efeitos da poluição do ar sobre a saúde dos 

humanos, coleitas, materiais e visibilidade, e a biosfera em geral, aquecimento 

global no que diz respeito ao ciclo dos combustíveis que impactam nas emissões 

de gases de efeito estufa; barulho dos motores; poluição da água e impactos 

hidrológicos dos veículos e rodovias, assim como efeitos de vazamentos de 

tanques subterrâneos, vazamentos de óleos, danos causados por vibrações; medo 

dos veículos e dos crimes com veículos; impacto do uso da terra por veículos e 

danos causados aos habitats pela infraestrutura rodoviária, perdas de áreas 

agrícolas e florestas, custos de oportunidade de terras destinadas a rodovias e a 

estacionamentos; baixa densidade de moradias e seus efeitos negativos 

provocados pelo uso do automóvel; custos econômicos, ambientais e sociais da 

baixa densidade de domicílios orientada para o uso do automóvel; o efeito de 

divisão e barreiras psicológicas causado pelas rodovias em comunidades, 

afetando a mobilidade não motorizada (pedestres e bicicletas); efeitos estéticos 
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negativos de rodovias, veículos e estabelecimentos de apoio ao uso do 

automóvel; custos ambientais do descarte de veículos; custos do consumo de 

petróleo e outros recursos naturais; iniquidades sociais sofridas por aqueles que 

estão inabilitados a possuir um veículo como as populações mais pobres ou sem 

condições motoras; social iniqüidades nas localidades mais distantes (com 

deficiências na disponibilidade de transportes públicos); redução dos valores de 

propriedade para quem está perto das rotas de transportes; perda de comunidade 

e vizinhança para quem vive em áreas super expandidas; perdas de vitalidade 

urbana devido a cultura e a viabilidade da cidade estarem reduzidas pelo espaço 

dominado pelo automóvel ao invés de pessoas; perdas de segurança na cidade 

como espaço público transformado em espaço privado para acomodar os 

veículos; aumento da vulnerabilidade aos choques do petróleo causado pela 

depleção nas reservas de petróleo e pelas atividades de governos estrangeiros. 

Litman e Laube (1998) acrescentam que os custos externos do uso do automóvel não 

são apropriados de modo correto pela administração pública, portanto, não há eficiência 

de mercado (conforme apresentado na Tabela 7). 
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Tabela 7 - Eficiência de mercado ? 

Exigências de Mercado Violações de mercado comuns do 

transporte 

Escolha: consumidores necessitam 

escolhas viáveis, e informação sobre as 

escolhas. 

Consumidores frequentemente têm 

alternativas viáveis para quem possui e 

dirige um automóvel, e vive em 

comunidades dependentes do automóvel.  

Competição: Produtores devem encarar 

uma competição para encorajar inovação e 

um preço eficiente. 

A maioria das rodovias e do serviço 

público de trânsito são fornecidos como 

monopólios públicos. Há frequentemente 

pouca competição ou incentivo para 

inovação. 

Precificação baseada em custo: 

Consumidores devem arcar com os custos 

que eles impõem. Não deve haver nenhum 

custo externo significante a não ser que 

seja especificamente justificado. 

O uso do sistema automobilístico é sub 

precificado: a maioria dos custos são fixos 

ou externos. Baixa densidade, padrões de 

uso de espaço voltado para o sistema 

automobilístico são também sub 

precificados. 

Neutralidade econômica: Políticas 

públicas (leis, taxas, subsídios, 

investimentos) não devem favorecer uma 

classe de negociantes ou bens sobre 

outras, a não ser por uma justificativa 

específica. 

Muitas políticas públicas favorecem o uso 

do automóvel, inclusive financiamento 

rodoviário, projeto de estradas que 

favorecem o tráfego de veículos sobre 

outros usos, leis de zoneamento que 

provem generosos estacionamentos 

gratuitos e baixo desenvolvimento em 

baixas densidades, além de carência de 

precificação baseada em custos. 

Fonte: traduzido pelo autor de Litman & Laube, (1998) 

Os custos externos produzidos na sustentação do sistema automobilístico também 

produzem custos de oportunidade crescentes. Vasconcellos (2006) explica o conceito de 

custos de oportunidade crescentes da seguinte forma:  

Dadas como inalteradas as capacidades  tecnológicas e de produção de uma 

economia e estando  o sistema a operar a níveis de pleno emprego, a obtenção 
de quantidades adicionais de determinada classe  de produto  implica 

necessariamente a redução das quantidades de outra classe. Em resposta a 

constantes reduções  impostas  à  classe que estará sendo sacrificada, serão  
obtidas  quantidades adicionais cada vez menos expressivas da  classe  cuja  

produção estará sendo aumentada,  devido  à  relativa  e  progressiva 

inflexibilidade dos recursos de produção disponíveis e em uso. 
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Destarte, a alocação de recursos públicos direcionadas para a infraestrutura 

automobilística agrava o problema da falta de alternativas de transporte de massa 

disponíveis, pressionando ainda mais a função de automóvel dependência. 

Segundo Vickrey (1963) os custos econômicos reais de provimento da infraestrutura 

rodoviária nos EUA, superavam (na década de 1960) em mais de três vezes a 

arrecadação de impostos da gasolina e de taxas veiculares. 

Já Hau (1998) afirma que, do lado da oferta, os investimentos em infraestrutura para 

incrementar a circulação de veículos em rodovias, são limitados pela política fiscal, 

pelas restrições de espaço físico e pelas restrições ambientais. Pelo lado da demanda, 

porém a quantidade de tráfego pode ser limitada pela regulação ou por novas taxas.  

Assim, o congestionamento produzido pelos usuários de automóveis deveria ter taxação 

proporcional a externalidade causada.  

Hau (1998) argumenta também que conforme cresce a renda
37

 mais pessoas desejam 

comprar e utilizar automóveis, demandando novos investimentos na capacidade das 

rodovias em suportar o aumento de tráfego. Porém, ainda segundo o autor, este tipo de 

investimento obedece a uma lei descrita por Dawns como: o tráfego sempre cresce 

rapidamente até superar a capacidade da rodovia. Os engenheiros de transporte 

perceberam que a demanda sempre se expande o suficiente para preencher a folga de 

capacidade de tráfego criada. Hau argumenta que a única saída para lidar com este tipo 

de problema é precificar a rodovia. 

Aumentar o tamanho das rodovias resolve ou minimiza o problema? 

Seguindo a mesma linha de raciocínio o World Bank (1986) resume os princípios para 

uma gestão eficiente do transporte urbano no mundo em: 

                                                        
37

 Aumenta o efeito-renda 
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1. Precificação eficiente: programar a avaliação dos custos marginais de curto 

prazo para gerar o máximo de benefício líquido no curto prazo para a sociedade; 

2. Viabilidade econômica: empreender investimentos em infraestrutura onde os 

benefícios adicionais excederem os custos reais dos recursos; 

3. Viabilidade financeira: investir em serviços de transporte quando as receitas 

excederem os custos; 

4. Equidade: manter a justiça entre os beneficiários quando possível; 

5. Custo-efetividade e gestão de eficiência: usar políticas de precificação e de 

recuperação de custos gerenciando o setor público. 

6. Ainda na dimensão social, pode-se afirmar que uma das características mais 

negativas do automóvel é a de permanecer estacionado, geralmente em vias 

públicas, a maior parte do seu tempo de vida. Estimativas registram que este 

tempo varia de 20 a 22 horas do dia (VASCONCELLOS, 2008, p. 18) 

7. Esta característica indesejável, aliada ao espaço necessário para a locomoção 

automobilística provoca um significativo comprometimento das áreas urbanas 

ocupadas pelos automóveis. 

2.4.4 Problemas sociais relacionados ao transporte individual 

Quanto aos impactos sociais, Newman & Kenworthy (1984) afirmam que o número de 

mortes no trânsito de países em desenvolvimento tende a seguir os países de maior 

dependência do automóvele o nível de regulação do sistema de tráfego. Os EUA, 

campeões nas duas modalidades, também têm estatísticas de mortes e feridos no trânsito 

de impressionar. Em 1994 foram 43881 mortes e 3 milhões de feridos. Os custos de 

acidentes em 1988 chegaram a US$ 130 bilhões e os custos sociais foram estimados em 

US$ 367 bilhões para o ano de 1993 (CROUSSE, 2000).  
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André Gorz lembra, que apesar dos transtornos provocados, o sistema automobilístico 

orienta a tal ponto a vida nas cidades contemporâneas que, em algumas partes do mundo 

pedestres podem ser considerados suspeitos pelo simples ato de caminhar: 

Em algumas cidades americanas, o ato de dar uma volta a pé nas ruas à noite torna o 

andarilho suspeito de crime. Então a partida está perdida? Não, mas a alternativa ao 

carro terá que ser global. Para que as pessoas possam renunciar a seus carros, não será 
suficiente lhes oferecer meios de transporte coletivos mais cômodos: é preciso que 

possam dispensar por completo o transporte por se sentirem em casa nos seus bairros, 

nas suas comunidades, nas suas cidades, construídos em escala humana, e por terem 
prazer em andar do trabalho para casa a pé ou, se preciso for, de bicicleta. Nenhum 

meio de transporte e evasão veloz jamais compensará a desgraça de viver numa cidade 

inabitável em que ninguém se sente em casa em lugar algum, ou de passar somente 

para ir trabalhar ou, ao contrário, para se isolar e dormir (GORZ, 2005). 

 

André Gorz comenta a dificuldade em modificar essa visão benéfica que o automóvel 

oferece, impedindo que alternativas mais eficientes, como o transporte de massa, sejam 

adotadas nas metrópoles modernas. Gorz afirma que: 

O automóvel oferece o exemplo paradoxal de um objeto de luxo que foi desvalorizado 

por sua própria difusão. Mas essa desvalorização prática não acarretou ainda sua 

desvalorização ideológica: o mito do prazer e do benefício do carro persiste, apesar de 
que se os transportes coletivos fossem generalizados eles demonstrariam sua 

esmagadora superioridade. A persistência desse mito pode ser explicada facilmente: a 

generalização do carro particular golpeou os transportes coletivos, alterou o urbanismo 
e o hábitat e transferiu ao carro certas funções que sua própria difusão tornou 

necessárias. Será preciso uma revolução ideológica (“cultural”) para quebrar esse 

círculo vicioso. Obviamente, não se deve esperar isso da classe dominante (de direita 

ou de esquerda) (GORZ, 2005). 

O autor continua, comentando já o aspecto da apropriação capitalista do sistema 

automobilístico, conferindo um novo relacionamento de consumidor para o carro, não 

de dono, como os proprietários anteriores. Gorz discute o paradoxo do automóvel em 

sua utilidade ilimitada. Ele afirma que: 

Paradoxo do automóvel: aparentemente, ele confere aos seus proprietários uma 

independência ilimitada, permitindo que se desloquem quando e onde quiserem a uma 

velocidade igual ou maior que a do trem. Mas, na verdade, essa autonomia aparente 
traz no verso uma dependência radical: ao contrário do cavaleiro, do charreteiro ou do 

ciclista, o motorista passaria a depender, para sua alimentação energética, assim como 

para o menor tipo de reparo, dos negociantes e dos especialistas em carburação, 
lubrificação, ignição e da troca das peças-padrão. Ao contrário de todos os 

proprietários anteriores de meios de locomoção, o relacionamento do motorista viria a 
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ser aquele de usuário e consumidor – e não de possuidor e dono – com o veículo do 

qual, formalmente, ele era proprietário. Em outras palavras, esse veículo obriga o 

proprietário a consumir e usar uma gama de serviços comerciais e produtos industriais 
que somente podem ser fornecidos por terceiros. A autonomia aparente do proprietário 

de automóvel esconde sua radical dependência (GORZ, 2005). 

 

Gorz continua questionando a promessa do capitalismo na entrega de produtos que 

revolucionariam a mobilidade do ser humano, afirmando que diante dessa possibilidade, 

os consumidores adquiriram carros esperando mobilidade, e receberam em troca uma 

velocidade de deslocamento inferior a que existia antes do deslocamento motorizado. 

Essa profecia não realizada transformou as grandes cidades em um sistema caótico. O 

autor afirma:  

As pessoas se precipitaram sobre os carros até que, quando a classe trabalhadora 

começou a comprá-los também, os motoristas, frustrados, perceberam que haviam sido 
enganados. Foi prometido a eles um privilégio de burgueses; eles haviam se 

endividado para adquiri-lo, e agora viam que qualquer um alcançava o privilégio ao 

mesmo tempo em que eles. Afinal, o que é um privilégio se todos o alcançam? É um 

logro monumental. Pior ainda, é o todos contra todos. É a paralisação geral criada por 
um engarrafamento geral. Pois, quando todos reivindicam o direito de circular na 

velocidade privilegiada da burguesia, tudo pára, e a velocidade do tráfego urbano cai 

vertiginosamente – tanto em Boston como em Paris, Roma, ou Londres – abaixo 
daquela do bonde a cavalo; e a velocidade média nas estradas que levam para fora da 

cidade, durante o fim de semana, é inferior à velocidade de um ciclista. E não há nada 

que se possa fazer: tentou-se de tudo, e não se conseguiu, afinal de contas, mais do que 

agravar o mal. De multiplicarem as vias radiais e as vias circulares, os viadutos, as vias 
expressas de seis pistas e com pedágio, o resultado é sempre o mesmo: quanto mais 

vias a serviço, mais carros afluem e mais paralisante se torna o congestionamento do 

tráfego urbano. Enquanto houver cidades, o problema permanecerá sem solução: por 
mais larga e rápida que seja uma via de entrada, por mais alta que seja a velocidade 

com que andem os veículos ao entrar na cidade, ela não pode ser maior do que a 

velocidade média nas ruas da cidade (GORZ, 2005). 

 

Maddison (apud CROUSSE, 2000) lista alguns efeitos de morbidade causados pela 

poluição do ar proveniente de veículos automotores: asma, bronquite crônica, 

hipertensão, doenças cardíacas e redução do QI em crianças. Maddison estima que o 

número de mortes prematuras nos EUA por ano causadas pela poluição do ar - 

diretamente atribuídas a veículos motores – em 6.665 pessoas e total de custos para as 
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cidades em US$ 12,3 bilhões. Já Newman & Kenworthy (apud CROUSSE, 2000) 

estimam que a poluição do ar causa 250.000 mortes por ano em todo mundo.  

Outro aspecto socioambiental importante da adoção da dependência do automóvel 

concerne à perda de terras para o estabelecimento da infraestrutura automobilística. 

Sobre este assunto Litman (1997, p.152) registra que os automóveis necessitam de mais 

rodovias e espaço para estacionamento do que qualquer outro modal de transporte, 

aumentando a porção de terras segregadas ao transporte. 

Cidades orientadas para o automóvel dedicam de 25-30% das terras para ruas e 

parqueamento, comparando com menos de 10% das tradicionais cidades voltadas para 

pedestres. Este aumento na pavimentação per capita impõe custos econômicos, 

ambientais, sociais e estéticos para toda a sociedade (BOUF e HENSHER, 2007) 

Mas a totalidade dos custos sociais não é percebida com facilidade e em muitos casos 

são de difícil mensuração. Newman e Kenworthy (1984) apontam muitas destas 

dificuldades: “A dispersão de responsabilidades pelas rodovias pelas agências, pelos 

diferentes tipos de despesas, e, pelos diferentes tipos articulações de governos são de 

difícil rastreamento”.  

Greene e Jones (apud CROUSSE, 2000) perguntam:  

Se a polícia é necessária para manter as leis de trânsito ou para rastrear os 

ladrões de carros, deveriam estes custos sociais administrativos ser atribuídos 
aos transportes? E o que dizer a respeito das garagens em casa, os caminhos dos 

motoristas ou do espaços para estacionamento nas ruas ou nos shoppings? Estes 

custos são de moradia, revenda ou transporte? O “estacionamento livre” 

constitui um custo externo, social ou de transporte? 

 

Carson (1996) estimou os custos sociais da dependência do automóvel em 5,3% do PIB 

Norte-americano. O trabalho indica US$ 2000 por automóvel por ano. Este autor anota 

que outros estudos estimam este custo em 12%do PIB para os EUA e 4,6% para a 
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Europa. Cobb (1999) estima que os custos sociais de dirigir nos EUA são de 

aproximadamente US$ 184 bilhões por ano ou US$ 1,60 por galão de gasolina. 

Newman e Kenworthy (1984) descobriram que o subsídio concedido ao sistema 

automobilístico situa-se entre US$ 3.000 e US$ 4.000 por veículo ao ano. Greene e 

Jones (apud CROUSSE, 2000) afirmam que os custos sociais de transporte nos EUA 

são, em termos de percentuais do PIB, de 2% em acidentes, 0,3% em ruído, 0,4% em 

poluição local, 2% em congestionamento, e de 1 a 10% em poluição geral. 

Littman (1997) afirma que os custos externos do automóvel são horizontalmente 

iníquos. Segundo o autor é injusto que aqueles que auferem benefícios com seu 

transporte imponham custos sobre outros. Continua o autor dando o exemplo do risco 

de acidente e poluição do ar impostos pelos motoristas de automóveis aos pedestres e 

aos ciclistas. Estes custos são horizontalmente iníquos. Atribuir preços menores a estas 

externalidades é também verticalmente iníquo. Rodovias locais e serviços em estradas 

são fundamentados em taxas progressivas sobre propriedade e vendas. Com o passar do 

tempo esse preço subestimado acaba por aumentar a automóvel dependência: o padrão 

de uso de terras torna-se mais disperso, que necessita mais mobilidade, e os 

consumidores passam a ter poucas alternativas de baixos preços para suas viagens. Estas 

desvantagens, para os mais pobres e os não motoristas, constituem-se em iniquidades 

verticais (LITMAN, 1997, p. 151). 

Safdie apud Crousse (2000) em consideração aos custos de oportunidade calculam que 

nos anos 1990, uma estrada (freeway) de Los Angeles custou US$ 127 milhões por 

milha construída enquanto um sistema de trens maglev poderia custar entre um quinto e 

metade deste montante.  
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Tabela 8 - Estimativa de custos por milha percorrida não pagos por veículo 

 

Modo Custos externos estimados 

(US$) 

Automóveis 0,021 

Motocicletas 0,011 

Pick ups e vans 0,027 

Ônibus 0,038 

Fonte: Litman (2009) 

Litman (2009) apresenta os custos externos de diversos modos de transporte (Tabela 8). 

Note-se que os custos são por veículo e não por passageiro. Como a capacidade do 

ônibus é muito superior a dos demais véiculos, é correto calcular que o custo por 

passageiro em um ônibus seja bastante inferior ao dos automóveis e motocicletas. 

Gráfico 12 - Mais viagens em veículos per capita, mais uso de espaço para vias de 

acesso 

 
 

Fonte: Litman (2009) 
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Na sequência são apresentados os impactos energoambientais da dependência do 

automóvel. 

2.4.5 A questão energoambiental 

A circulação nos serve aqui de exemplo para formular uma lei econômica e 
política geral: quando um produto excede certo limite de consumo de energia 

por pessoa, exerce um monopólio radical sobre a satisfação de uma necessidade. 

Esse monopólio se institui quando a sociedade se adapta aos fins daqueles que 
consomem uma quantidade maior de energia, e se enraíza irreversivelmente 

quando se começa a impor a todos a obrigação de consumir o quantum mínimo 

sem o qual a máquina não pode funcionar. O monopólio radical exercido por 

uma indústria sobre toda uma sociedade não é efeito da escassez de bens 
reservados a uma minoria de clientes, é muito mais a capacidade que tem essa 

indústria de converter todos em usuários (ILLICH, 2005). 

 

A construção e a manutenção do sistema automobilístico pressupõem o uso de uma 

vasta quantidade de energia não renovável. Desde sua produção até seu consumo. Pode-

se afirmar que o resultado da opção de mobilidade urbana dependente do automóvel 

produz ineficiências energéticas e ambientais (ANABLE, 2005). 

A intensidade energética geral do setor de transportes aumenta em níveis insustentáveis 

para as sociedades que optam pela centralização do transporte no automóvel. E a 

situação tende a ser mais grave conforme apresentado no gráfico 13. 

A Agência Internacional de Energia (2009) estima que o setor de transporte será 

responsável por 57% do crescimento do consumo de petróleo entre hoje e 2030. A 

demanda por petróleo no mundo desenvolvido será direcionada para o transporte 

motorizado de pessoas e continuará a crescer com o comércio internacional. Greene & 

Wegener (1997) indicam que o número de proprietários de veículos a motor 

(principalmente automóveis) crescerá de 800 milhões para mais de 2 bilhões em 2030. 
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Gráfico 13 – Estimativa de emissões de CO2 para o setor de transportes no mundo 

 

Fonte: Anual Energy Outlook (2008). 

 

Em 2030 é esperado que mais da metade desses veículos estejam circulando em países 

em desenvolvimento (não-OECD), comparados com um quarto de hoje em dia, 

conforme apresentado no gráfico 14: 
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Gráfico 14 - Emissões de CO2 OECD x Não OECD 

 
 
Fonte: AEO (2008) 

 

É calculado que o estoque de automóveis na China seja elevado a 390 milhões em 2030, 

20 vezes maior do que o tamanho da frota do ano de 2007. Dependendo de como a 

China enfrentará este problema, o consumo de petróleo com destino para os 

automóveis, crescerá de 12 para 21 milhões de barris por dia, sendo que os carros 

emitirão de 2 a 3 bilhões de toneladas métricas de CO2 em todo mundo (GREENE, 

2007; EIA, 2008; CHAPMAN, 2007).  

Quando comparada com outras cidades da Ásia ou mesmo da América Latina, a taxa de 

emissões de veículos leves por kg por pessoa (em 1995) das cidades chinesas
38

 ainda 

era bastante inferior (Gráfico 15). 

 

  

                                                        
38

 O uso do automóvel como meio de transporte ainda não havia se disseminado 
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Gráfico 15 - Emissões de CO2 por kg por pessoa 

 

 

Fonte: Kenworth (2002) 

 

No aspecto de controle, os veículos com motores a combustão representam uma das 

mais difíceis fontes de emissão em termos de controle de emissões de CO2. 

Principalmente por sua característica de não ser estacionária (BRAND e PRESTON, 

2010). Evidentemente, cada veículo individualmente, contribui com uma pequena parte 

para um todo de grande impacto climático global. Conforme as economias avançam e as 

pessoas aumentam seu poder aquisitivo, a propensão de comprar mais bens de luxo 

como veículos, cresce na mesma proporção.  

Com o crescente número de carros em todo mundo e a capacidade das vias cada vez 

mais sobrecarregada, aumenta o desperdício de energia utilizada para mobilidade 
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urbana. Dessa forma, uma variedade de soluções está sendo planejada, como: a 

precificação e a taxação de carbono, a redução das emissões de CO2 de veículos a motor 

e combustíveis com menor emissão de carbono.  

2.4.6 Alternativas em transporte 

 

As chamadas backstop tecnologies 
39

 como células combustíveis e veículos com 

unidades de abastecimento estocadas (baterias elétricas, ultra capacitores, 

armazenamento de hidrogênio) não estão tecnologicamente maduras ou com custo-

efetivo competitivo e ainda pode levar anos até que possam reduzir CO2 a custos 

razoáveis. 

Para alcançar resultados no curto prazo, deve-se investir em eficiência do sistema atual 

com tecnologias vigentes de economia de combustíveis. E no médio prazo, através de 

hibridização e uso de materiais de construção de veículos mais leves.  

O outro modo, é aumentar os investimentos em transporte público como o BRT
40

 por 

exemplo. Estas ações podem promover mais segurança às cidades, visando que seus 

residentes tenham um custo mais baixo de deslocamento e alta mobilidade urbana. 

Podem conduzir as cidades que investem em transporte de massa a um conceito de 

sustentabilidade no transporte. 

Nossas frotas de automóveis requerem uma grande quantidade de combustível fóssil 

para operar. Mesmo o mais eficiente veículo leve não é muito eficiente em converter um 

derivado de petróleo em energia útil. O carro é consideravelmente mais intenso no uso 

de energia do que seus concorrentes modais
41

 (FREUND e MARTIN, 1993). 

                                                        
39

 Novas tecnologias que vão superar as tecnologias atuais (PINTO, 2006). 
40

 Bus Rapid Transit – ou ônibus de trânsito rápido, como adotado por Bogotá e Curitiba 

(VASCONCELLOS, 2008) 
41

 Ver também Vasconcellos (VASCONCELLOS, 2008, p. 25), enquanto um automóvel 
consome 19,3 GEP (gramas equivalentes de petróleo) por passageiro – km, um ônibus comum 

consome apenas 4,1 GEP/pass-km. 
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A tabela a seguir demonstra o potencial de ganho de eficiência com a adoção do BRT 

nos centros urbanos. 

 

Tabela 9 - Potencial de redução de CO2 por BRT em cidades da AL 

Medidas de transporte 
Redução de 

GEE potencial 
% 

Custo por 
tCO2 (US$) 

BRT aumento de 0-5% 3,9 66 

BRT aumento de 0-10% 8,6 59 

Pedestrianismo 20-25% 6,9 17 

Ciclismo aumento de 0-5% 3,9 15 

Ciclismo aumento de 1-10% 8,4 14 

Pacote (BRT, Pedestrianismo e ciclismo)  25,1 30 

Fonte: Wright & Fulton (2005) 

Geralmente nossos carros são grandes demais
42

, transportam poucas pessoas, e usam 

demasiada quantidade de combustível para operar motores que são superdimensionados 

para sua finalidade principal: o transporte. A figura 18 apresenta o problema 

distribuindo os impactos em termos quantitativos por cada modal de transporte. 

43
A maioria destes recursos são finitos e não devem durar mais de um século, 

continuando nossa atual taxa de extração. Um problema adicional é que grande parte 

deste material é fundida, portanto, de difícil separação no caso de reciclagem. Somente 

nos EUA, 11 milhões de carros são atirados no lixo todos os anos
44

 (FREUND e 

MARTIN, 1993).  

                                                        
42

 As taxas de eficiência energética dos motores a combustão reduzem-se a menos de 5% se 

computarmos o peso total dos automóveis e a ocupação média pessoas em cada carro no Brasil 

(VASCONCELLOS, 2008). 
43 Apesar da concentração desta pesquisa ser direcionada para o uso ou consumo do automóvel, 

é importante registrar o impacto do automóvel nos recursos naturais durante seu processo 

produtivo. Em 1990 a indústria automobilística era responsável por 13% do consumo mundial 
de aço, 16% do alumínio, 69% de chumbo, 36 % do ferro, 36% da platina e 58% da borracha 

(sintética e natural). 
44 A pesar dessa dificuldade de separação é importante ressalvar que existem avanços 
significativos na área de reciclagem dos insumos usados na fabricação do automóvel. Hoje mais 

de 80% deste material pode ser reciclado. 
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Nem todos concordam que a opção de transporte via automóvel atingiu um ponto de 

saturação na maior parte das grandes cidades do mundo. Também há alguns estudiosos 

que não concordam que os consumidores se beneficiariam com uma maior diversidade 

de transporte. Estes estudiosos afirmam que a sociedade deveria acomodar o 

crescimento das viagens de automóveis por que isto é benéfico. Eles acrescentam que o 

incentivo a alternativas de transporte e ao uso racional de terras é injustificável e um 

desperdício (LITMAN, 2009). 

Alguns estudiosos que colaboram com o National Surface Transportation Policy and 

Revenue Study Commission (NATIONAL SURFACE TRANSPORTATION POLICY, 

2009) preveem que o contínuo e rápido crescimento no PIB em todos os países do 

mundo, mais a renda das famílias e a “suburbanização” das cidades, em conjunto com 

uma relativa queda nos preços dos combustíveis, promoverão um crescimento de 2,3% 

anual no número de viagens por automóveis (LITMAN, 2009). 

Entretanto podem se notadas nestes estudos as seguintes falhas: 

 Eles utilizam dados seletivos. É o caso da análise de tendências ter sido feita dos 

anos 1960 até 1990, quando as taxas de crescimento declinaram e o uso de 

modelos alternativos começou a crescer; 

 Eles centraram o debate na escolha entre uma opção automobilística de alta 

qualidade e alternativas de baixa qualidade, ignorando problemas do uso do 

automóvel (como por exemplo a mobilidade inadequada para não motoristas) e 

caminhos que os modelos alternativos poderiam melhorar; 

 Eles não consideraram uma série de riscos associados ao crescimento da 

dependência do automóvel, e muitos dos benefícios associados com uma maior 

diversidade no sistema de transporte. Eles frequentemente alegam que o 
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progresso tecnológico resolverá os problemas associados ao automóvel. Cita 

vários exemplos de sucesso do progresso tecnológico e ignorando fracassos; 

 Eles ignoram o crescimento do apoio para gerenciamento da mobilidade de 

associações profissionais como OECD (2002); ITE (2003); NAR (2003); NGA 

(2003); 

 Eles ignoram distorções de mercado que favorecem viagens de automóvel (preço 

demasiadamente baixo e facilidades para estacionamento, seguro e taxas fixas 

(nos EUA), fundo para rodovia dedicado (nos EUA)), e a possibilidade de 

declínio nas viagens de automóvel em caso de se adotar preços eficientes e 

práticas neutras de planejamento; 

 Eles alegam que o gerenciamento de mobilidade e a estratégia Smart Growth são 

“draconianas” e pesadas para os consumidores, ignorando o fato de que propor 

mais mobilidade e estratégias de uso da terra eficientes se baseiam em incentivos 

positivos ao consumidor, e em evidências de que muitas pessoas poderiam 

preferir dirigir menos com mais alternativas de transporte; 

 Eles assumem que a demanda por viagens de automóvel é inflexível e não pode 

ser reduzida, ignorando o custo efetivo de gerenciamento de programas de 

mobilidade que reduzem o crescimento do tráfego. 

2.5 Conclusão 

Em um mundo vazio
45

 e com conhecimento mais limitado fazia todo sentido que os 

recursos naturais e da natureza fossem utilizados de modo mais descuidado ou, sem 

ecoeficiência nas palavras de Sachs. 

                                                        
45

 Mundo cheio, mundo vazio: expressão de Herman Daly para explicar o quanto a intervenção 

antrópica na natureza é mais representativa hoje do que jamais foi (ENRIQUEZ, 2010) 



 95 

Porém em mundo cheio, superlotado nas megalópoles, não tem sentido que as políticas 

públicas favoreçam métodos comprovadamente ineficientes para o deslocamento urbano 

das pessoas.  

O que é percebido pela sociedade, o tempo desperdiçado em congestionamentos, é 

apenas a ponta de um iceberg de custos externos de um sistema de transporte 

insustentável. Ou seja, os problemas são bem mais complexos e extensos do que os 

aparentes. E quanto mais o planeta fica mais populoso e o consumo aumenta, menos 

recursos estão disponíveis (Figura 18). 

Herman Daly (ENRIQUEZ, 2010, p. 64) explica que “quando o mundo era vazio havia 

milhões de rios e nenhum assentamento humano próximo a eles; assim, o custo de 

oportunidade do uso desses rios era praticamente zero e o conceito de externalidade não 

tinha a menor importância”.  Exatamente o contrário da situação que temos hoje, com 

uma superpopulação impactando o meio ambiente e seus próprios sistemas antrópicos 

em toda a parte. 

Embora persistam alguns argumentos favoráveis a economia do automóvel, sob a 

alegação principal de que ela promove a geração de impostos e empregos
46

, os danos 

causados pela adoção de um sistema de transporte insustentável são economicamente, 

socialmente, ambientalmente, energeticamente e moralmente bastante questionáveis. 

E, constata-se a partir das citações neste trabalho que não existe hoje (talvez nunca 

exista) tecnologia para suportar (sob o ponto de vista socioambiental) a inserção de uma 

quantidade tão expressiva de transporte motorizado individual nos sistemas urbanos 

vigentes, mantendo um sistema de transporte de passageiros ainda ineficiente e com 

baixos índices de sustentabilidade.  

                                                        
46

 Para mais informações ver STALEY & MOORE (2009) 
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Apresenta-se abaixo um quadro geral explicitando os objetivos de sustentabilidade, os 

objetivos de transporte com base nos conceitos de sustentabilidade e as soluções 

possíveis para o transporte (Tabela 10). 

No próximo capítulo apresentam-se os números que caracterizam o sistema brasileiro de 

transporte urbano de passageiros. 
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Figura 18 - Mundo cheio, mundo vazio 

 

Fonte: Daly apud Enriquez (2010, p. 63) 
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Tabela 10 - Objetivos e soluções para o transporte sustentável 

 
In

te
gr

id
a

d
e

 E
co

ló
gi

ca
 

 
Sustentabilidade Transporte Transporte 

Objetivo objetivo solução 
Redução da 
mudança climática 

Redução das emissões de 
GEE 

Padrões e taxas de emissão, TDM, combustíveis 
alternativos 

Preservação da vida 
selvagem 

Redução do uso de terra  

Redução de áreas para estacionamento e de 
padrões para capacidade de rodovias, TDM, 
projetos de rodovias que minimizem o impacto 
aos habitats naturais, incentivo a padrões de 
maior concentração urbana 

Redução da 
poluição 

Redução dos danos a 
atmosfera e aos recursos 
hídricos 

Padrões de emissões, TDM, programas de 
inspeção e manutenção 

Sa
ú

d
e

 H
u

m
an

a
 Redução dos 

ferimentos  
Redução dos acidentes Prevenção e proteção contra acidentes, TDM 

Redução da 
exposição a 
poluição 

Critério para controle de 
emissões 

Padrões de emissões, TDM, programas de 
inspeção e manutenção e combustíveis 
alternativos 

Aumento do 
exercício físico 

Aumento de atividades 
esportivas 

Melhorias das condições para uso da bicicleta e 
da caminhada, redução da velocidade do 
trânsito, encorajar o transporte não 
motorizado, TDM 

B
e

m
 e

st
ar

 E
co

n
ô

m
ic

o
 

Mobilidade dos 
consumidores 

Assegurar adequados 
serviços de transporte, 
prover opções de 
mobilidade, reduzir 
congestionamento e as 
barreiras no transito 

Adequar a capacidade de rodovias, serviços de 
transito, TDM, facilitar o pedestrianismo e o 
ciclismo 

Produtividade dos 
negócios 

Prover maior mobilidade 
Adequar a capacidade de rodovias, ferrovias e 
aeroportos, uso eficiente do espaço urbano, 
TDM 

Investimento 
público e redução 
de taxas  

Facilidades em transporte e 
eficiência nos serviços  

Planejamento e gestão por eficiência, preços de 
eficiência, TDM 

Eq
u

id
ad

e
 

Equidade horizontal 
Princípio do usuário pagante 

Preço baseado em custo, internalização das 
externalidades, redução das externalidades 

Equidade vertical 

Preços progressivos Menores preços e taxas para direção básica 

Mobilidade para os que não 
dirigem 

Prover melhorias para pedestrianismo, ciclismo 
e programas de caronas, serviços de transito e 
comunidades multimodais  e uso do espaço 
urbano 

B
em

-e
st

ar
 s

o
ci

al
 

Coesão e qualidade 
de vida das 
comunidades 

Melhorar a mobilidade entre 
vizinhos 

Planejamento de ruas inovadores, redução da 
velocidade do transito, planejamento para 
pedestrianismo e ciclismo, uso de espaço 
urbano misto 

Melhorar as regiões dos 
bairros através de melhorias 
nas ruas 

Redução da velocidade de transito, plano para 
pedestres, projeto para melhoria da qualidade 
de vida de comunidades 

 

Fonte: Adaptado de Litman and Burwell (2006) 
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Capítulo 3 : Externalidades do transporte no Brasil 

Como citado pela economista Joan Robinson, “… muitos tipos de 

consumo que são escolhidos pelas pessoas geram desutilidade para 

outras. O caso mais relevante é o da expansão dos automóveis -  quanto 

maior é o nível de consumo, mais sem conforto torna-se a vida das 
pessoas; este fato é obviamente doloroso mas a doutrina ortodoxa não 

está apta para acomodá-la" (tradução livre do autor, GRANADOS, 

1998)
47

. 

 

A questão do transporte no Brasil foi tratada historicamente como um mero problema de 

abrir vias de acesso aos veículos, em sua maioria, carros de passeio
48

. 

O resultado deste tipo de planejamento foi o favorecimento do transporte motorizado 

individual em detrimento do transporte coletivo, cujo modal ferroviário foi quase que 

totalmente desmantelado.  

Ocorreu também em paralelo, a total desconsideração com os transportes não 

motorizados (pedestrianismo e cicloviário) e a separação do planejamento urbano do 

planejamento dos transportes.  

A desorganização geral do sistema de transporte tem como resultado uma ineficiência 

ambiental, energética e social, que será exposta por intermédio de dados coletados pelo 

MMA (2010), ANTP (2010) , IBGE (2011) e EPE (2010). 

Em resumo, como será apresentado na sequência, os resultados se traduzem em perdas 

expressivas de recursos financeiros, mais iniquidade social e agravamento dos 

problemas energoambientais    (DA SILVA, COSTA e MACEDO, 2009). Aqui o cerne 

do capítulo é responder quais são e, em que dimensões estão, as externalidades 

negativas derivadas do transporte de passageiros em zonas urbanas do Brasil. 

 

                                                        
47

 No original: As noted by the economist Joan Robinson, “. . . many kinds of consumption that 
are chosen by some individuals generate disutility for others. The leading case is the spread of 

motor cars—the higher the level of consumption, the more uncomfortable life becomes; this fact 

is painfully obvious but orthodox doctrine has not been able to accommodate it.” 
48 No início do século XX o então presidente Washington Luiz se elegeu defendendo a ideia de 
que “governar é abrir estradas”. 
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A respeito do problema das externalidades, é importante reproduzir o pensamento de 

Bhattacharyya: 

 
O papel do transporte público neste contexto (de produção de externalidades 
negativas)  tem que ser ressaltado. O transporte público subsidiado em muitos 

países é defendido por razões sociais mas também pode ser justificado pela 

expectativa de geração de externalidades positivas ambientais. Isto ocorre 
principalmente pelas mais reduzidas emissões em termos de passageiros-km 

comparadas com o transporte motorizado individual. Entretanto, em muitos 

casos o transporte público permanece sem uso enquanto as pessoas utilizam 

cada vez mais modos privados de transporte, reduzindo assim a efetividade 
geral do sistema [...] O progressivo aumento na demanda por serviços de 

transporte em países em desenvolvimento e a predominância dos combustíveis 

fósseis no abastecimento do setor contribuem intensamente para os problemas 
de qualidade do ar em áreas urbanas desses países.  A mitigação desses efeitos 

requer de uma estratégia compreensiva que considere padrões de emissões, 

combustíveis mais limpos, planejamento em transportes e monitoramento e 

inspeção dos mecanismos de todo o sistema. Bastante  coordenação e esforço 
são exigidos para lidar com este problema tão complexo e não existe uma saída 

fácil para a questão (BHATTACHARYYA, 2011, p. 594). 
 

 
Como registra este autor, o transporte público de massa tem um papel crucial para a 

contenção das externalidades negativas geradas pelo sistema de transporte geral. Mas o 

autor lembra também que, conforme a renda per capita cresce nos países em 

desenvolvimento, aumenta mais do que proporcionalmente a demanda por veículos de 

passeio, provocando mais pressão sobre os custos externos do sistema de transporte. A 

situação piora por que o transporte é um setor que opera basicamente movido por 

combustíveis fósseis
49

. 

No caso brasileiro, Vasconcellos (2001) adverte que o baixo índice de alternativas de 

transporte, baixa acessibilidade, péssima manutenção dos transportes coletivos, o 

desconforto, poluição e acidentes fazem parte de nosso cotidiano.  O mais impactante é 

                                                        
49

 O petróleo domina o abastecimento de combustíveis de veículos de grande porte mesmo no 

Brasil, apesar do bioetanol ocupar um espaço importante na matriz energética dos transportes. O 

Diesel e a mistura de diesel são absolutos como combustível dos veículos de grande porte – 

ônibus, trens diesel-elétricos, caminhões, navios e barcos – além da própria gasolina ainda 
dividir o abastecimento de veículos leves com o bioetanol. Estes dados estão representados no 

BEN (2011) no apêndice deste trabalho. 
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que a situação é mantida sobre a população mais pobre, onde sobram desemprego, 

exclusão social e carências de toda ordem.  

E como lembrou Bhattacharyya (2011) conforme a população aufere mais renda, a 

situação tende a se agravar.  

Neste capítulo, apresenta-se  o conceito de externalidade e um quadro detalhado sobre o 

transporte de passageiros e a mobilidade urbana no Brasil. Devido a sua adequação, 

credibilidade e importância escolheu-se o estudo da ANTP – Sistema de Informações de 

Mobilidade Urbana (ANTP, 2009) para estruturar as informações do país. 

Da mesma forma são apresentados dados que revelam o crescimento do uso do 

automóvel, acompanhado da expansão de suas externalidades negativas: aumento 

desproporcional no nível de poluentes, GEE, congestionamentos e consumo de energia 

por km-passageiro ano. 

3.1 Externalidades negativas: conceitos  

Uma externalidade surge quando uma pessoa se dedica a uma ação que provoca 

impacto no bem-estar de um terceiro que não participa dessa ação, sem pagar 

nem receber nenhuma compensação por este impacto. [...] Como os 
compradores e vendedores desconsideram os efeitos externos de suas ações 

quando decidem quando demandar ou ofertar, o equilíbrio de mercado não é 

eficiente quando há externalidades. Ou seja, o equilíbrio não maximiza o 

benefício total para a sociedade como um todo  (MANKIW, 2009). 
 

As externalidades surgem quando não se incluem nos preços de mercado alguns 

efeitos secundários da produção ou do consumo. [...] Os efeitos externos criam 
uma divergência entre os custos e os valores privados e sociais. Dado que os 

efeitos externos não se reflete nos preços de mercado, eles facilitam 

informações que impedem de alcançar a eficiência econômica. [...] Quando uma 
ação privada tem efeitos colaterais ou externos que afetam outras pessoas de 

maneira importante, existe um problema de externalidade. As externalidades 

negativas fazem com que os mercados produzam uma quantidade maior que a 

socialmente desejável (MOCHÓN, 2006). 

 
Internalizar uma externalidade consiste em alterar os incentivos para que as 
pessoas levem em conta os efeitos externos de seus atos (MOCHÓN, 2006). 

 

Alguns autores atribuem o conceito de externalidades a alterações no estado de bem-

estar das pessoas. Outros (como Mochón) já traduzem externalidades (negativas no 

caso) como os custos externos de determinada produção ou consumo. 
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No caso dos transportes, bens privados (no caso automóveis e motocicletas 

principalmente) utilizam bens públicos e recursos comuns (vias públicas e ar puro) com 

maior ineficiência que os demais usuários de transporte público. Estes usuários de TMI 

provocam assim, custos externos ao sistema, na forma de custos de saúde e de 

infraestrutura, assim como externalidades de estoque
50

. 

É importante ressalvar que ...  

Bens públicos não permitem excluir a população de seu desfrute, 

independentemente de quem pague, e cujo consumo por um indivíduo 

não reduz a quantidade disponível para o outro (p.ex. rua e atmosfera). 
Ou seja, são mercadorias nas quais os custos de estender o serviço a 

uma pessoa adicional são de soma zero, além de não permitir que 

ninguém seja excluído de desfrutá-lo (MOCHÓN, 2006, p. 209). 

 

Assim pode-se afirmar que o bem público é um caso extremo de externalidade positiva 

e deve ter sua manutenção preservada pela administração pública. 

Já os recursos comuns, que também merecem uma gestão em prol do bem-estar da 

sociedade, são bens rivais (quando uma pessoa consome o recurso outro está impedido 

de utilizá-lo) mas não são excludentes (outro indivíduo fica excluído do consumo) . É o 

caso das vias públicas por exemplo. 

Estes serviços são usados por grupo  de indivíduos sem ser propriedade de nenhum 

deles . O acesso sem restrições a este tipo de bens e recursos costuma levar a um uso 

excessivo deles, no caso dos sistemas de transporte conduz a congestão em seu uso. 

Na próxima tabela são indicadas as diferenças entre bens públicos, privados, 

artificialmente escassos e recursos comuns. 

  

                                                        
50

 Pindyck (2010) afirma que há externalidades negativas quando a ação de uma das partes 

impõe custos à outra e estes custos não são computados no preço do produtor. O autor afirma 

que há externalidades de estoque se “o resultado acumulado da ação de um produtor ou 
consumidor que, embora não se reflita no preço de mercado, afeta outros produtores e 

consumidores”.Ver  a Tabela 11 que identifica a diferenças de conceito de bens e recursos. 
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Tabela 11 - Bens e recursos comuns - Características 

Bens e Recursos Rivais Excludentes Exemplo 

 
Bens Privados 

 

Bens públicos 

 

Recursos Comuns 

 

Bens artificialmente 

escassos 

 

 

Sim 

 

Não 

 

Sim 

 

Não 

 

Sim 

 

Não 

 

Não 

 

Sim 

 

Carros 

 

Rede de esgoto 

 

Pesca 

 

Tv a Cabo 

Fonte: (KRUGMAN, 2010) 

 

Como os recursos comuns não permitem a exclusão de seu consumo, as pessoas não 

podem ser cobradas por seu uso. Contudo, por serem rivais no consumo, uma pessoa 

que usa uma unidade do recurso esgota este recurso ao tornar  aquela unidade 

indisponível para a próxima pessoa.  Assim:  

Como resultado, um recurso comum está sujeito ao excesso de uso: um 

indivíduo continuará usando o recurso até que o seu benefício marginal 

de usá-lo seja igual a zero, ignorando o custo que esta ação inflige à 

sociedade. [...] O congestionamento no trânsito é um exemplo do uso 

excessivo de um recurso comum. As vias em horário de pico podem 

acomodar apenas um certo número de veículos por hora. Se um indivíduo 

decide dirigir seu carro até o trabalho em vez de organizar um grupo para 

ir em um mesmo carro, este indivíduo torna a viagem dos outros usuários 

um pouco mais demorada. Não havendo incentivo para levarmos em 

conta os custos reais do uso dos recursos, haverá um uso excessivo destes 

recursos (KRUGMAN, 2010, p. 420). 

 

Este fenômeno deriva em um problema chamado por Hardin (1968) de “Tragédia dos 

bens comuns”. Este conceito ocorre essencialmente em razão de uma externalidade 

negativa. Em  essência nenhum individuo leva em consideração a produção de males 

para seus vizinhos.  Ou, em outras palavras,  nenhuma família calcula a quantidade de 

ovelhas que vai ter reduzindo a qualidade do pasto para outras famílias resultando em 

excesso de ovelhas e perda de qualidade da terra. Os recursos são utilizados mais que o 

desejável do ponto de vista da sociedade.  
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O reflexo deste problema é visível em cidades modernas, e provoca falhas importantes 

nos mercados de transporte urbano motorizado. 

Como registra Thomas e Callan: 

Se preço não refletir todos os benefícios e custos decorrentes da 

produção e do consumo, não será confiável como um mecanismo 

de sinalização e o mercado falhará. Uma consequência importante 

é a de que recursos escassos serão mal alocados. Se o consumo 

gerar externalidade negativa, o preço do mercado não refletirá os 

custos externos e uma quantidade excessiva do bem será 

produzida (THOMAS e CALLAN, 2011, p. 76) 

 

Em última análise, como afirma Krugman, o bem público pode ser considerado até a um 

caso extremo de externalidade positiva:  

Se as externalidade afetam um amplo segmento da sociedade e seus 
efeitos forem não-rivais e não excludentes, a própria externalidade será 

um bem público. Se os efeitos externos forem sentidos por um grupo de 

indivíduos ou empresas definido de modo mais restrito, tais efeitos 
serão mais apropriadamente equacionados como uma externalidade 

(KRUGMAN, 2010, p. 76). 

 

O próprio autor (Krugman) diferencia bens públicos de recursos comuns. Krugman 

afirma que:  

 [...] os recursos de propriedade comum são aqueles em que os 

direitos de propriedade são compartilhados por algum grupo de 

indivíduos. Diferentemente dos bens públicos, os recursos da 

propriedade comum não acessíveis a todos, significando que 

existe alguma medida de exclusão. Entretanto, pelo fato de os 

direitos de propriedade estenderem-se a mais de um indivíduo, 

eles não são tão claramente definidos como no caso dos bens 

privados puros. (Reserva de petróleo e pesca). Com recursos de 

propriedade comum, o problema é que o acesso público sem 

qualquer controle leva a depredação dos recursos, que , por sua 

vez, geram uma externalidade negativa (KRUGMAN, 2010, p. 

87) 

 

Assim neste trabalho, e por meio dos conceitos apresentados nesta seção, assume-se 

como externalidades do transporte, não apenas os custos externos gerados pelo processo 

de produção e consumo (metabolismo) deste sistema, mas também, sua derivação 
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chamada de externalidade de estoque, na qual inclui-se o uso ineficiente de energia e 

dos sumidouros atmosféricos. 

 

3.2 Externalidades negativas dos transportes em cidades do Brasil 

O escopo deste estudo foi realizado em municípios com população superior a 60.000 

habitantes, sendo auferido um total de 438 municípios, apenas 12% do total de 

municípios do país, mas abrangendo cerca de 119 milhões de habitantes ou, 64% da 

população brasileira. Esses municípios também representam 60% do total de veículos 

do país, que se traduz em 26 milhões de veículos no total, conforme mostrado na tabela 

a seguir: 

Tabela 12 – Municípios que integram a pesquisa: dados gerais - 2010 

 

 

Fonte: ANTP (2010) 

Notas da ANTP: 1- O número de municípios com mais de 60 mil habitantes em 2010 era 501. 

Neste relatório foi utilizado o número verificado em 2003, igual a 438, para permitir 
comparações entre os oito anos de análise feitas pelo sistema de informação (2003 a 2010) até o 

momento. Fonte:  IBGE (2011) ; 2 - Fonte: IBGE; 3 Considerados apenas empregos na indústria 

e comércio. Fonte: RAIS – Ministério do Trabalho e PME – Pesquisa Mensal de Emprego – 
IBGE;  4-  A partir do dado do Censo 2000 do IBGE, atualizado com taxas obtidas na PME – 

Pesquisa Mensal de Emprego – IBGE;5 Consideradas as matrículas nos ensinos Fundamental, 

Médio e Superior. Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira – Censo Escolar – Ministério da Educação;6 Considerando automóvel, 

utilitário, caminhoneta, ônibus, microônibus, motocicleta e motoneta, classificação e dados 

provenientes do DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito – Ministério das Cidades. 

Foi aplicado um fator redutor da frota oficial do DENATRAN, elaborado pela ANTP, 
considerando que parte da frota registrada provavelmente não opera mais. 

 

No sentido de compreender com mais profundidade o peso desses 438 municípios no 

segmento de transportes do Brasil, é mister apontar dados da mobilidade urbana nestas 

Informação  Quantidade 
 Participação no país 

(%) 

Municípios1 438 12 

População2 (milhões)  122 54 

Empregos3 (milhões) 15   

Renda média mensal do chefe 
de família4 (R$)  

1359   

Matrículas5 (milhões)  30 66 

Veículos6 (milhões) 30 60 
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regiões. Em 2008 por exemplo foram realizadas 57 bilhões de viagens ou 190 milhões 

de viagens por dia, ou, 1,58 viagem por habitante. 

Outro dado importante da pesquisa diz respeito ao aspecto modal das viagens. 41% 

foram realizadas por transporte não motorizado, no caso a pé ou de bicicleta. 29,8% foi 

cumprida por transporte motorizado individual (carro e motocicleta), e outros 29,2% por 

transporte coletivo conforme apresentado no gráfico a seguir.  

Gráfico 16 – Divisão Modal ANTP 2008 

 

 
 

Fonte: ANTP, 2009 

 

O problema da maior incidência do uso do automóvel se agrava nas cidades com 

população entre 500 mil e um milhão de habitantes. Nestas a participação dos 

automóveis avança para 31% conforme apresentado no gráfico seguinte. 
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Gráfico 17- Divisão modal por porte de município, 2008 

 

 

 

Fonte: ANTP, 2009 

No total, os habitantes destes 438 municípios estudados percorrem 390 bilhões de km 

por ano. 58,1% do total em transporte público, 31% nos automóveis (gráfico seguinte): 

 

Gráfico 18 – Distância percorrida por modal de transporte 

 
Fonte: ANTP (2008) 



 108 

Outro dado pertinente da presente pesquisa são os números que comprovam que quanto 

mais populosa é a cidade, mais tempo é gasto em todos os transportes, sendo mais 

impactante nos transportes coletivos (gráfico seguinte). Esses dados serão discutidos 

com mais profundidade no subitem 2.4, que trata da ineficiência social do transporte 

motorizado individual. 

 

Gráfico 19 – Tempo médio de viagem por faixa da população, 2008 

 

 
 
Fonte: ANTP (2008) 

Quando se discute a questão da mobilidade sustentável no mundo, uma das soluções 

apontadas para mitigar o problema é atribuída à restrição ao uso do transporte individual 

motorizado. 

Contra argumenta-se, porém que a produção e o consumo de automóveis ( e de 

motocicletas) são benéfica para toda a sociedade, causando externalidades positivas na 

forma de geração de renda e emprego sem paralelo em nossa sociedade. Assim, ações 

de restrição a expansão do sistema automobilístico poderiam causar desemprego e 

queda na renda nas regiões que escolham este modelo. 
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O que se vê, portanto, são os males causados por uma eventual redução ou restrição à 

expansão do sistema automobilístico. O que aparentemente não se vê são os custos 

implícitos provocados pela manutenção da infraestrutura necessária ao trânsito dos 

automóveis, assim como os custos gerados para as cidades em termos de saúde pública, 

tempo de deslocamento  e desperdício de espaço urbano. 

O pensador francês Frédéric Bastiat (BASTIAT, 1989) alertava já no século XIX sobre 

a questão das análises econômicas superficiais inseridas em problemas de grande 

complexidade. Bastiat criou a expressão “falácia da vidraça quebrada” para 

exemplificar nossa dificuldade de realizar análises dinâmicas em questões desta 

natureza. O autor usou o exemplo da aparente produção de riqueza provocada por uma 

janela quebrada de um lojista por uma criança qualquer. Aparentemente o garoto fez um 

bem à sociedade. Ele movimentou a economia local. Outro vidro teve de ser produzido. 

Por fim o ato gerou renda ao vidraceiro que pode comprar mais bens e melhorou sua 

vida e das pessoas da cidade.  

Para Bastiat a análise ficou restrita apenas aquilo que se percebia: o benefício 

econômico que o comércio (alimentado pela ação do garoto) da vidraça reposta trouxe 

para a cidade.  O autor faz-se então a pertinente pergunta: então deviríamos quebrar 

todas as vidraças da cidade para que o padrão de vida geral se elevasse? Fosse assim 

uma guerra poderia ser interpretada como uma excepcional externalidade positiva 

provocada pelos homens. 

A reflexão a qual o autor nos convida está em observar o que não se vê. Caso o lojista 

não tivesse sua janela quebrada, ele poderia utilizar seus recursos para aumentar sua 

produção, comprar outros bens, movimentando a economia e gerando renda. 

Por analogia pode-se discutir a questão da expansão ou da contenção da participação do 

transporte individual motorizado na mobilidade urbana sustentável. O incentivo ao 
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transporte coletivo em detrimento ao transporte motorizado individual parece inibir a 

economia. O que não é tão simples perceber é a questão dos custos reais de manter um 

sistema de transporte tão ineficiente e com tendências a se expandir, desperdiçando 

recursos sociais, econômicos, ambientais e de energia no mundo e, em particular, no 

Brasil. Custos reais que derivam em significativos custos de oportunidade para toda a 

sociedade. 

O transporte significa para as cidades o que o sistema de circulação sanguínea 

representa para os seres humanos. Sem ele simplesmente não há vida. Trabalho, saúde, 

educação, lazer, serviços sociais, tudo enfim, o que é necessário para a sociedade 

sobreviver depende de nossa capacidade em deslocarmos pessoas e bens.  

Conceder mais facilidades para o uso do TMI não indica mais mobilidade para as 

pessoas, ao contrário. Quanto mais incentivo ao TMI piora a mobilidade do sistema e 

das pessoas por conseguinte. E os mais pobres são atingidos em primeiro lugar. Estudos 

sobre as causas da persistente pobreza em zonas periféricas de grandes cidades, tanto de 

países desenvolvidos como emergentes, apontam a deficiência nos transportes como 

principal causador das mazelas sociais. A economia se esvai sem irrigação. Uma 

estratégia de transporte de sucesso contribui definitivamente para o desenvolvimento 

econômico e social das cidades e regiões do entorno (GWILLIAM, 2002).  

Assim e pelos motivos apresentados, as administrações das cidades trabalham em toda a 

parte para tornar mais fluido os deslocamentos urbanos. E, apesar do senso comum 

indicar que a mobilidade urbana deve ser alcançada a todo custo, afirmo que ela deve 

ser sim alcançada, mas ao menor custo possível e com o objetivo de reduzirmos a 

iniquidade no acesso à mobilidade.    

A pretexto de uma liberdade para a posse e uso de automóveis sem limite, projetaram-se 

cidades insustentáveis e ineficientes de modo a introduzir mais veículos que, quando 
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usados em grande escala produzem externalidades negativas nos âmbitos do meio 

ambiente, de energia, da Economia e em termos sociais. 

No caso do automóvel, recordando a falácia de Bastiat, aquilo que se vê é a geração de 

emprego e renda por toda a cadeia de produção e consumo automobilística. Aquilo que 

não se vê são custos ambientais, energéticos, sociais e econômicos omitidos para 

suportar um sistema de transporte insustentável. 

A situação é ainda pior pois, segundo estimativas do VTPI (LITMAN, 2009) , cerca de 

53% dos custos do automóvel são externos ou fixos. Esta proporção motiva ainda mais 

o uso intenso do automóvel. Como os custos fixos são muito representativos, os donos 

de automóveis desejam usar seus veículos de modo a compensar o investimento. 

Os dados apresentados na sequência referem-se à pesquisa da Associação Nacional de 

Transportes Públicos (ANTP, 2010). Os dados foram coletados em zonas urbanas do 

Brasil com população maior que 60.000 habitantes e apresentam a situação atual da 

mobilidade urbana no Brasil. 

Na sequência deste trabalho são apresentados os custos externos da economia do 

automóvel em zonas urbanas do Brasil (ANTP, 2010).  

3.3 Custos externos de saúde pública  

Acidentes de trânsito produzem um dos principais problemas de saúde pública no 

mundo. Estima-se que mais de um milhão de pessoas percam a vida e 50 milhões sejam 

feridos em acidentes rodoviários todos os anos no mundo (WHO, 2004).  

A maior parte das vítimas destes acidentes foram pessoas de renda mais baixa em países 

em desenvolvimento, justamente a parcela da população mais vulnerável a um sistema 

de transporte ineficiente. 
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A infraestrutura de tráfego urbano nas principais cidades do mundo foi construída nas 

últimas cinco décadas em direção a uma organização que cria situações de alto risco 

para acidentes, em particular para os pedestres destas áreas. Os sistemas de vias foram 

erguidos nos espaços públicos no intuito de maximizar a quantidade e a velocidade de 

veículos circulantes. Grande parte destas vias sequer possui calçadas, implicando em 

uma disputa desigual entre veículos em média com 1500 kg de aço com seres humanos 

completamente desprotegidos. Somando-se este arranjo, uma legislação permissiva e 

suave com motoristas imprudentes e um gerenciamento de tráfego que tem foco na 

velocidade e não na proteção das pessoas, tem-se uma conta devastadora no Brasil: R$ 

8,9 bilhões por ano apenas para cobrir os custos de acidentes de trânsito. Deste total, R$ 

7,7 bilhões são atribuídos ao transporte individual motorizado (ANTP, 2009). 

O gráfico a seguir  apresenta a participação do transporte individual (carros e motos) 

nos custos totais de externalidades negativas na saúde pública produzidas por este 

modal. 

Gráfico 20  - Custo de saúde por tipo 

 

Fonte: (MMA, 2010) 
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Os comparativos das performances dos transportes coletivos contra os transportes 

individuais motorizados e o sistema geral de transporte apresentam discrepâncias 

relevantes. Parametrizando os dados atuais coeteris paribus todas as demais alterações 

(eficiência energética, ambiental e social), percebe-se que o transporte motorizado 

individual custa, em termos de geração de externalidades, significativamente mais para 

a sociedade brasileira. E pior, a tendência aponta para um crescimento exponencial 

deste custo, projetando impactos de dimensões ainda mais importantes em caso de 

maior utilização do transporte individual. 

Para referenciar estes dados elaborou-se a fórmula matemática de razão de eficiência 

conforme descrito abaixo: 

Equação 1 – Razão de eficiência demanda/custos 

 

     
                  (               )

             (          )
 

A partir da Equação 1 construiu-se a Tabela 13. Os dados demonstram que custa cada vez 

mais caro suportar o sistema de transporte de transporte brasileiro, a medida que mais 

veículos são introduzidos e utilizados no sistema. 

Tabela 13 - Evolução dos custos de saúde (bilhões de reais / ano) 

     
Tipo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rz km pass/bi R$ 85,0 80,0 79,6 80,0 74,8 70,6 67,6 62,1 

Transporte coletivo total 2,2 2,4 2,5 2,6 2,9 3,2 3,4 3,8 

Rz  km pass/bi R$ 14,9 14,0 13,3 12,9 11,7 10,7 9,9 9,2 

TMI total 7,6 8,3 9,2 9,8 11,1 12,5 13,8 15,6 

Total Sistema 9,8 10,7 11,7 12,4 14,0 15,7 17,2 19,4 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A  Tabela 13 apresenta os custos que incidem sobre o sistema de saúde pública das 

cidades brasileiras, derivados de acidentes com veículos motorizados e custos de 

atendimento a doenças provocadas por poluição atmosférica.  
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Além dos custos provocados por acidentes e no sistema de saúde pública derivados 

principalmente de doenças pulmonares causados por poluentes atmosféricos, o 

transporte individual motorizado tem expressiva participação na produção de poluentes 

locais e globais gerados nas zonas urbanas do Brasil, como veremos na subseção 

seguinte. 

3.4 Emissões de gases de efeito estufa 

Um dos mais importantes efeitos negativos derivados do uso de transportes na era dos 

motores à combustão são as emissões de gases de efeito estufa, em particular as 

emissões de CO2. 

Existe um esforço, ou pelo menos deveria existir a preocupação, em todo o mundo, no 

sentido de reduzir as emissões de GEE derivadas das atividades antrópicas modernas. 

Porém, por mais paradoxal que possa parecer, os transportes motorizados individuais 

tem seu uso intensificado em todo o mundo.  

Sua ineficiência ambiental provoca danos ao esforço dos diversos países em reduzir 

suas emissões, embora a produção e seu uso sejam largamente incentivados. 

Renúncia fiscal na produção e imposição de limites de preços nos combustíveis são 

práticas comuns e atravessam governos há décadas no Brasil. O resultado dessas ações é 

a apresentação de números de emissões do Brasil que poderiam ser ainda melhores, caso 

o país tivesse um sistema de transporte mais eficiente. 

Estes dados são apresentados na tabela abaixo: 
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Tabela 14 - Emissões de poluente estufa (mil toneladas/ano) 

 

Modo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Razão  km pass/mil 
Ton GEE TC 0,021 0,021 0,021 0,022 0,023 0,024 0,024 0,024 

TC 8.720 9.093 9.329 9.236 9.386 9.604 9.617 9.785 

Razão  km pass/mil 
Ton GEE Auto 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Automóvel 13813  14167  14716  15129  15559  15909  16118  16740  

Razão  km pass/mil 
Ton GEE Moto 0,012 0,012 0,013 0,013 0,012 0,012 0,013 0,013 

Motocicleta 602 653 712 788 890 1005 1107 1189 

TI 14415 14820 15428 15917 16449 16914 17225 17929 

Total 23135 23913 24757 25153 25835 26518 26842 27714 

Fonte: Elaborado pelo autor 

É possível perceber que os números estão praticamente estáveis em termos de 

eficiência, embora note-se a diferença entre o transporte coletivo e no modal de 

automóveis. Enquanto a eficiência do TC em 2010 foi de 0,024 bilhões de km.pass por 

mil toneladas de GEE, os automóveis obtiveram apenas 0,008 na mesma razão. Ou seja, 

os TCs são cerca de 3 vezes mais eficientes que os carros no sentido de emissões de 

GEE e quase duas vezes mais eficientes que as motocicletas.  

Embora avanços significativos tenham sido produzidos no sentido de aumentar a 

eficiência ambiental dos automóveis, problemas ainda persistem como será observado 

na sequencia desta tese. 

3.5 Poluição atmosférica local 

Custos da poluição atmosférica nos transportes referem-se aos danos provocados pela 

poluição gerada pelos veículos automotores na saúde humana, no meio ambiente, assim 

como danos estéticos. Pode ser proveniente do escapamento dos veículos ou 

indiretamente, pelas emissões geradas para manter a infraestrutura do sistema de 

transportes. Um exemplo padrão desta infraestrutura é a extração e refino de petróleo, 

construção e manutenção de vias e fabricação de veículos (LITMAN, 2009). 

Por suas características técnicas – ser móvel,dispersa e numerosa – a geração de 

poluentes por veículos é uma das mais difíceis de se controlar e monitorar. Além disso, 
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os conversores de energia dos veículos operaram próximos às pessoas, provocando 

custos ainda mais altos. 

No Brasil, assim como em diversos países desenvolvidos, houve um significativo 

esforço para redução dos poluentes gerados pelos veículos automotores. Embora os 

avanços sejam representativos (MMA, 2010),  a quantidade agregada de poluentes 

geradas no setor de transporte de passageiros ainda é relevante. Pior, o transporte 

individual motorizado responde por 83% do monóxido de carbono emitido (o transporte 

coletivo por apenas 2%) e 23% do dióxido de carbono gerado pelo setor (o transporte 

coletivo emite apenas 11% de todo o CO2).  

Na tabela abaixo percebe-se que, embora desloque praticamente a mesma quantidade de 

pessoas ao ano, o transporte individual motorizado produz emissões 

desproporcionalmente maiores. Este fator demonstra sua ineficiência ambiental como 

modal de transporte. 

A Tabela 15 apresenta a relação entre número de passageiros transportados por modal, 

emissão de poluentes e gás de efeito estufa. 

Tabela 15 - Comparativo de emissões TC x TMI 

 

Fonte: (MMA, 2010) 
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Das 28,1 milhões de toneladas de poluentes
51

 gerados pelo transporte de passageiros no 

ano de 2008, 18,3 milhões são gerados pelo transporte individual motorizado (17,1 dos 

automóveis). Os transportes coletivos respondem por apenas 9,8 milhões de toneladas. 

Valorando-se os custos dos poluentes emitidos pelo transporte de passageiros chega-se 

ao seguinte número: de um total de R$ 6,7 bilhões, R$ 4,8 bilhões são gerados pelo 

transporte individual motorizado e apenas R$ 1,9 bilhão provem do transporte coletivo. 

Importante ressalvar no quadro de emissões de poluentes que o volume de CO2
 52

 

emitido pelo transporte individual está incluso nestes cálculos. 

Gráfico 21 - Emissões de poluentes 

 

Fonte: MMA (2010) 

                                                        
51

 Poluentes locais (Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarbonetos (HC), Óxidos de Nitrogênio 

(NOx), Óxidos de Enxofre (SO2) e Material Particulado (MP)) e poluente de efeito estufa 

(Dióxido de Carbono (CO2)). 

52
 O gás de efeito estufa de referência. 
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O total geral contabiliza 39,1 milhões de toneladas de poluentes atmosféricos para os 

transportes motorizados individuais e 18,7 para os transportes coletivos. 

Na análise comparativa das emissões em gramas por viagem, entre o transporte 

motorizado individual e o coletivo, evidencia-se a ineficiência do transporte individual 

em relação aos poluentes locais emitidos. 

Gráfico 22 – Emissões de poluentes locais por pessoa por dia por modal 

 

Fonte: (ANTP, 2009) 

O mesmo impacto relacionado aos poluentes de efeito estufa (CO2), é identificado no 

comparativo  TI X TC, conforme apresentado no Gráfico a seguir. 
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Gráfico 23 – Emissões de GEE por pessoa por dia por modal 

 
Fonte: ANTP (2009) 
 

Do mesmo modo que na tabela relativa aos custos de saúde do sistema, elaborou-se um 

quadro com a evolução dos dados relacionados a poluição atmosférica local em cidades 

brasileiras. 

A Tabela 16 mostra que, apesar do volume total de poluentes locais estar se elevando, a 

razão pass.km / ton poluentes se mantém estável ou, tem seu valor ligeiramente elevado, 

compensando em parte a entrada de mais veículos no sistema de transporte. 

Tabela 16 – Emissões de poluentes locais (mil toneladas/ano) 

 

Modo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Razão  Pass-km/Ton pol 0,73 0,83 0,88 0,95 1,01 1,07 1,11 1,11 

TC 255 230 224,86 216,95 214 212 208 213 

Razão  Pass-km/Ton pol 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Automóvel 1160 1172 1100 1146 1200 1237 1272 1320 

Razão  Pass-km/Ton pol 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 

Motocicleta 176 175 176 175 175 176 179 182,61 

TI 1.336 1.347 1.276 1.321 1.375 1.413 1.451 1.503 

Total 1.591 1.577 1.501 1.538 1.589 1.625 1.659 1.730 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Como será apresentado na sequência, o mesmo efeito é percebido no caso do uso de 

energia para os transportes. 
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3.6 Consumo de Energia 

A construção e a manutenção do sistema automobilístico pressupõem o uso de uma 

vasta quantidade de energia não renovável. Desde sua produção até seu consumo, os 

automóveis utilizam mais de 30% da energia não renovável produzida no mundo 

destinada aos transportes (EIA, 2007). Pode-se afirmar que o resultado da opção de 

mobilidade urbana dependente do automóvel produz ineficiências energéticas 

significativas como veremos a seguir. 

Um dos mais importantes dados a ser revelado pela pesquisa da ANTP (2009) é o que 

mencionam o significativo desperdício de energia presente no transporte motorizado 

individual. Necessário mencionar que com participação maciça do automóvel. Dos 12,1 

milhões de TEP
53

 despendidos pelas pessoas para se deslocarem nos 438 municípios 

analisados pela pesquisa, 73% foi consumido pela frota de automóveis do país. O 

transporte público consumiu apenas 24% de toda a energia destinada ao transporte. Para 

piorar a situação, as cidades com mais de um milhão de habitantes gastam 8 vezes mais 

energia para o deslocamento do que as cidades de menor porte (Gráfico 24 e 25).   

  

                                                        
53

 TEP = Tonelada equivalente de petróleo. 1 barril de petróleo equivalente (bpe) contém 
aproximadamente 0,146 tep (isto é há aproximadamente 6,841 bpe em uma tpe) (PINTO, 2006 

& HINRICHS, 2003). 
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Gráfico 24 – Consumo total de energia pelas pessoas  

 

Fonte: ANTP, 2009 

No caso brasileiro, as cidades com mais de 60.000 habitantes consomem cerca de 12,1 

milhões de Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP) no processo de produção de 

mobilidade urbana. Por menos razoável que possa parecer, os automóveis consomem 

sozinhos, 73% de toda esta energia, enquanto os transportes coletivos aproximadamente 

24% do montante total. 
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Gráfico 25 – Energia gasta por habitante, por dia, por modo de transporte 

 

Fonte: ANTP, 2009 

Também em relação ao consumo de energia pelo sistema de transporte em cidades 

brasileiras, é possível construir uma tabela de dados indicando sua razão de eficiência. 

O quadro apresenta-se assim: 

 

Tabela 17 - Evolução do consumo de energia por modo (milhões de TEP - 

toneladas equivalentes de petróleo por ano) 

 

Modo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Razão  Pass-km Energia 
TC 71,92 71,11 71,07 74,29 74,83 77,93 76,67 81,38 
Energia Transporte 
coletivo 2,60 2,70 2,79 2,79 2,90 2,90 3,00 2,90 
Razão  Pass-km Energia 
Auto 13,95 13,85 13,95 13,98 13,84 13,86 13,82 13,91 

Energia Auto 7,60 7,80 8,10 8,30 8,60 8,80 8,90 9,20 
Razão  Pass-km Energia 
Moto 35,00 40,00 30,00 33,33 36,67 30,00 35,00 30,00 

Energia Moto 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 

Transporte individual 7,80 8,00 8,40 8,60 8,90 9,20 9,30 9,70 

Total 10,40 10,70 11,19 11,39 11,80 12,10 12,30 12,60 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Pela tabela de evolução no consumo de energia é possível verificar que a eficiência 

energética do sistema de transporte coletivo tem variado positivamente desde 2003. 

Quanto aos automóveis, a razão ficou praticamente estagnada e no caso das 

motocicletas houve uma redução da eficiência (talvez causada por veículos de maior 

porte que entraram em circulação). 

Percebe-se que um sistema baseado no transporte motorizado individual produz uma 

intensidade energética de magnitude bastante superior ao coletivo. O transporte 

motorizado individual produz ainda custos de infraestrutura superiores ao coletivo, 

conforme será registrado na sequência deste trabalho. 

3.7 Custos externos de Infraestrutura urbana 

Os custos para manutenção da infraestrutura do transporte no Brasil, neste estudo 

interpretado como os recursos gastos pelo poder público para manter o funcionamento 

do sistema de transporte, alcançam o montante de R$ 11,1 bilhões ao ano. Deste 

montante, R$10,4 bilhões são destinados à circulação do transporte individual 

motorizado,  e apenas R$ 0,7 bilhões para o transporte coletivo em dados de 2008. O 

patrimônio destinado a mobilidade urbana alcança o montante de 1,65 trilhões de reais 

no estudo da ANTP. Deste total, 1,44 trilhões de reais são destinados para acomodar o 

transporte individual motorizado e 0,21 para o transporte coletivo, conforme 

demonstrado no próximo gráfico. 
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Gráfico 26 - Patrimônio envolvido na mobilidade, 2008 

 

Fonte: MMA (2010) 

No caso dos custos de infraestrutura, a montagem do quadro de evolução de dados pode 

ser representada segundo a tabela abaixo: 

Tabela 18 – Evolução dos custos da mobilidade por tipo (bilhões de R$ ano) 

 

Tipo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Transporte coletivo - 
Custo Público 

0,50 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 0,80 0,80 

Razão  km 
pass/bilhões R$ 

374,0 320,0 331,7 346,7 310,0 322,9 287,5 295,0 

Transporte individual 
custo Público 

7,3 8,0 8,6 9,0 9,5 10,4 11,0 11,8 

Razão  km 
pass/bilhões R$ 

15,5 14,5 14,2 14,0 13,7 12,9 12,5 12,1 

Total Público 7,8 8,6 9,2 9,6 10,2 11,1 11,8 12,6 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nesta análise de custos de infraestrutura pode-se perceber uma tendência de redução 

progressiva na quantidade de demanda realizada por transporte enquanto os gastos com 

infraestrutura se tornam cada vez mais elevados.  
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Na sequencia são discutidos o uso do espaço público urbano. 

3.8 Uso do espaço público 

Alguns autores (QUINET (1994), por exemplo) defendem a posição de que a expansão 

do sistema automobilístico em paralelo à expansão das vias de acesso para acomodar 

esta expansão são benéficas para a sociedade. Isso ocorre segundo essa linha de 

raciocínio, por que as regiões atingidas por esta expansão aumentam seu valor real. 

Porém, segundo Litman (1995), esse raciocínio ignora que o esforço para acomodação 

do sistema baseado no automóvel é bem mais representativo do que seria com outros 

meios de transporte como demonstra a figura a seguir.  

Gráfico 27 - Espaço das rodovias destinado a deslocamentos por modal de 

transporte (m
2 
 por modo) 

 m
2
 

 

Fonte: Litman (1995) 

O autor observa também que uma baixa densidade de ocupação impõe em uma série de 

custos públicos extras. Provoca também um efeito de expansão (ordenada ou 

desordenada) das zonas urbanas, criando áreas independentes dentro da própria cidade, 

gerando mais custos públicos: duplicação da própria infraestrutura para os veículos 

transitarem, duplicação dos serviços, públicos e privados, estacionamentos e garagens 

particulares (KELBAUGH, 1992). 
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Assim, no caso brasileiro o espaço viário
54

 é distribuído do seguinte modo:  Os 

automóveis ocupam em média 21 m
2 

, os ônibus 54 m
2 

; e as motocicletas 8 m
2
. A 

diferença se dá quando se calcula a ocupação média de cada veículo. O automóvel 

conduz menos de 1,5 pessoas por veículo; o ônibus em média 30 passageiros e as 

motocicletas apenas 1,1.  

Esses números produzem o seguinte quadro: 

Tabela 19 - Ocupação de espaço TC x TMI 

 

Tx ocupação 

(pass) 

Espaço 

(m
2
) 

Razão de eficiência 

espacial (m
2
/pass

 
) 

Razão de 

ineficiência 

TMI -TC 

Ônibus 30 54 1,8   

Automóveis 1,5 21 14,0 7,8 

Motos 1,1 8 7,3 4,0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ou seja, os dois meios de transporte motorizado individual - motocicletas e carros – 

consomem respectivamente, cerca de 4 e 7,8 vezes mais espaço em vias públicas do que 

os ônibus, quando se avalia a razão de passageiros por m
2
 de cada modal. 

3.9 Quadro resumo 

Quando são analisados e comparados os quatro critérios para avaliação de modais de 

transporte: emissão de poluentes atmosféricos, energia consumida, custo de acidentes e 

ocupação de espaço, sem contar os custos de infraestrutura e outros custos sociais, é 

possível ter-se uma ideia da magnitude do desperdício que o uso do automóvel e da 

motocicleta provoca às cidades brasileiras. 

                                                        
54

 Significa neste trabalho o espaço físico do veículo mais o espaço livre para circulação 
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Se utilizarmos apenas os ônibus como referência, embora não sejam em vários aspectos 

os modais de transporte mais eficientes em grandes cidades, pode-se perceber a 

diferença representativa de eficiência energética, ambiental e espacial entre os modais. 

Assim, o gráfico a seguir compara, usando o transporte coletivo em ônibus como 

parâmetro, o impacto de três modais de transporte (ônibus, carro e moto) no consumo 

de energia, geração de poluentes atmosféricos, consumo de espaço urbano e custos de 

acidentes. 

Gráfico 28 - Consumos e impacto relativos com uso de ônibus, motos e autos em 

cidades brasileiras (Valor do ônibus = 1) 

 

Fonte: ANTP (2010) 

Os dados apresentados provocam a discussão sobre os custos reais da economia deste 

tipo de transporte.  

Como lembra Bastiat aquilo que se vê, uma economia pujante, que empurra nações e o 

desenvolvimento de seus habitantes também produz custos de alta magnitude e de 

complexa avaliação. 
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A exposição dos custos implícitos do sistema automobilístico, aquilo que na realidade 

não se vê, precisa ser avaliado para que a sociedade entenda os custos e benefícios reais 

de se manter uma infraestrutura apenas por modismo. 

Não foram apresentadas neste estudo, as perdas para o trabalhador, especialmente o de 

baixa renda, com a desorganização do sistema de transporte e consequentes 

congestionamentos de todos os dias em zonas urbanas mais densamente povoadas
55

.  

De outra forma, o presente estudo mostrou que investimentos em transporte público e, 

em paralelo, a necessidade de controlar o uso do automóvel têm em conjunto, um 

potencial representativo para economias de energia, de recursos naturais e sociais. 

Ao contrário do que o senso comum compreende, países mais desenvolvidos da Europa 

(por exemplo) que investem em transporte de massa e desmotivam o uso do automóvel, 

não o fazem por que têm recursos financeiros em excesso. Eles tomam estas medidas 

por que têm conhecimento dos custos reais insuportáveis para se manter um sistema de 

mobilidade insustentável, desigual e contrário aos interesses da população. 

O que se almeja com uma eventual mudança de paradigma em direção ao transporte de 

massa (e também ao transporte não motorizado) é uma significativa redução nas 

deseconomias públicas advindas do uso do  automóvel (e de motocicletas). Esta 

mudança tem massa crítica para fazer com que os recursos públicos sejam aproveitados 

de forma mais eficiente, sob o ponto de vista econômico e social no Brasil.  

A seguir são apresentados os aspectos relativos à energia despendida pelos modais de 

transporte no Brasil, segundo a pesquisa mencionada da ANTP, assim como dados do 

BEN
56

 coletados em 2010. 

                                                        

55
 Como apresentado em estudo de Vasconcellos & Lima (1998) sobre deseconomias urbanas do 

transporte motorizado individual 
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3.10 Custos crescentes, mobilidade estagnada 

Embora o consumo de energia, emissões de poluentes, custos de infraestrutura, 

mobilidade e patrimônio sejam crescentes, o índice de mobilidade – o número de 

viagens por habitante por dia parece estar estagnado. 

Esta seção apresenta uma análise cruzando dados do índice de mobilidade em 

contrapartida aos custos gerados para a manutenção deste índice. 

O Gráfico 29 apresenta um comparativo do índice de mobilidade
57

 contra a energia 

consumida no sistema de transporte de passageiros brasileiro. Percebe-se um aumento 

marginal pequeno no índice de mobilidade, em relação a uma quantidade de energia 

consumida pelo sistema proporcionalmente maior. 

Gráfico 29 – Índice de mobilidade x Energia consumida 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Da mesma forma, as emissões de dióxido de carbono crescem desproporcionalmente ao 

índice de mobilidade percebido. Ou seja, o custo marginal em termos de emissões de 

CO2 é progressivamente maior, à medida que o sistema tem que atender a nova demanda 

                                                                                                                                                                   
56

 Balanço energético nacional  
57

 Número de viagens por habitante por dia 
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por mobilidade ( Gráfico 30). Entretanto, no caso das emissões de poluentes locais 

(Gráfico 31) houve um período de melhoria ou, de redução nas emissões, ao mesmo 

tempo em que se auferia um índice de mobilidade um pouco superior. Esta melhor 

performance pode ser creditada às padronizações de controle do ar realizadas pelo 

governo brasileiro por intermédio do Proconve. Este programa (Programa de Controle 

da Poluição do Ar para Veículos Automotores), coordenado pelo IBAMA, foi o 

primeiro a limitar as emissões dos veículos leves instaurando o Programa Nacional de 

Controle da Qualidade do Ar (MACIEL, ROSA, et al., 2012) . 

Gráfico 30 - Índice de mobilidade x Emissões CO2 
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Gráfico 31 – Índice de mobilidade x Poluição Local 

 

 

Ao contrário das emissões de poluentes locais, os gastos sociais com as externalidades 

Negativas do sistema de transporte (Gráfico 31) e, os gastos com a manutenção da 

infraestrutura do sistema (Gráfico 32) representam um crescimento marginal bastante 

alto em comparação com uma variação modesta no índice de mobilidade, especialmente 

nos últimos anos. 

Gráfico 32 – Índice de mobilidade x Custos das Externalidades 
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Por fim, o Gráfico 33 apresenta dados comparando o patrimônio necessário para 

gerenciar o sistema de transporte, separando transporte coletivo e o transporte 

motorizado individual. Fica bastante visível neste gráfico que, além do transporte 

motorizado individual demandar recursos desproporcionais ao transporte coletivo em 

sua contribuição para o índice de mobilidade das zonas urbanas no Brasil, o crescimento 

dos gastos relacionados ao transporte individual acelera com mais intensidade. 

Gráfico 33 – Índice de mobilidade x Custos de Mobilidade 
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Gráfico 34 – Custos Patrimônio Mobilidade x índice de mobilidade 

 
 

3.11 Renúncia fiscal 

Apesar de ser bastante divulgado que os automóveis (principalmente) são bastante 

ineficientes segundo critérios energéticos, ambientais e geográficos, mesmo assim os 

governos brasileiros seguidamente vêm incentivando sua aquisição. 

Em estudos da Coppe (SZKLO, 2005) sobre o volume de impostos que o Estado deixa 

de arrecadar em favor do consumo de automóveis, identificou-se perdas da ordem de 

400 milhões de dólares em 2001 (Tabela 20). 
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Tabela 20 – Estimativa de perdas fiscais no Brasil 

 

Fonte: (SZKLO, 2005) 

Evidentemente os governos adotam esta prática esperando compensações em termos de 

maior geração de renda e impostos. Aparentemente as externalidades negativas geradas 

pelo consumo destes veículos mais do que anulam seus efeitos benéficos. 

Um bom exemplo de que o tema pode ser planejado de forma mais racional e de modo 

mais eficiente e eficaz é a analogia com a indústria do fumo. Embora a fabricação de 

cigarros gere receitas e empregos, praticamente nenhum governo no mundo pode 

conceber incentivar a produção e o consumo de cigarros. Uma breve discussão sobre o 

tema é encontrada em Dupuy (1999). 
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Capítulo 4 : Tendências e pressões socioeconômicas 

As condições desfavoráveis no trânsito levam a quatro deseconomias 

principais: o tempo de percurso dos usuários de automóveis; o consumo 

excessivo de combustível; a emissão de monóxido de carbono; os 

impactos negativos na saúde e na qualidade de vida da população 
(VASCONCELLOS apud MOTARI & EUZÉBIO, 2009). 

 

Se, como foi demonstrado no capítulo 2 deste trabalho, a situação do sistema de 

transporte de passageiros nas cidades brasileiras impõe a nossa sociedade o uso de 

quantidades de energia cada vez maiores, emissões desnecessárias de poluentes e um 

desproporcional uso de recursos financeiros do Estado, a tendência é a de que o sistema 

fique ainda mais pressionado durante a próxima década. 

Neste capítulo são apresentadas as tendências a respeito do sistema de infraestrutura e 

de uso dos transportes de passageiros, assim como as pressões socioeconômicas que a 

mobilidade urbana experimenta nos últimos anos (2003-2010) no Brasil. 

A pergunta colocada neste capítulo é: “quais são as tendências e pressões 

socioeconômicas que exercem influência sobre o transporte de passageiros em 2011 e 

nos próximos 10 anos?”. 

4.1 Uso de transporte coletivo e individual nas grandes cidades 

Na realidade, em grande parte de países em desenvolvimento e desenvolvidos, há uma 

tendência de substituição do transporte coletivo por privado. Uma amostra desta 

tendência observada entre as décadas de 1970 e 1990 é apresentada na tabela 21. 

A tendência apresentada na tabela 21 em que São Paulo diminui o uso de transporte 

coletivo em viagens urbanas parece se reproduzir em outras cidades brasileiras, ao 

mesmo tempo em que a renda da população aumenta, como será visto posteriormente.    
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Tabela 21 - Tendências na divisão de modais em transporte públicos em algumas 

cidades selecionadas 

Cidade Antes 

Transporte Público 

em % das viagens 

motorizadas 

Anos 

Recentes 

Transporte Público 

em % das viagens 

motorizadas 

Bankock 1970 53 1990 39 

Buenos Aires 1993 49 1999 33 

K.Lumpur 1985 34 1997 19 

México  1984 80 1994 72 

Moscou 1990 87 1997 83 

São Paulo 1977 46 1997 33 

Seul 1970 67 1992 61 

Tóquio 1970 65 1990 48 

Shanghai * 1986 24 1995 15 

Varsóvia 1987 80 1998 53 

Fonte: Wright and Fulton (2005). * Outro estudo discutindo modais de transporte na 

China pode ser encontrado em  He et al. (2011). 

A previsão de que os brasileiros elevem ainda mais sua qualidade de vida e modifiquem 

portanto de classe social, provocará um aumento na demanda de um sistema de 

transporte já sem condições de atender à existente, com qualidade e em quantidade 

suficientes. 

A Tabela 22 mostra um comparativo das cidades brasileiras com mais de 500 mil 

habitantes. O crescimento no estoque de veículos, da população, o índice de mobilidade 

urbana, o tamanho da frota de transporte coletivo em relação a área de cada município. 

Pode-se notar que, como seria esperado, que Curitiba tem a melhor relação de índice de 

passageiros transportado por km (IPK): 2,79. Não por acaso, Curitiba, a cidade que 

criou o BRT, também tem a melhor relação de vias com prioridade para o TC. 

Há uma correlação positiva evidente entre a prioridade adotada para o transporte 

público, neste caso percebida pela construção de vias exclusivas para o transporte 

coletivo e o IPK. 

A  Tabela 23 demonstra esta correlação por meio da seleção do cruzamento de três 

indicadores – IPK, população total e passageiros -  em 14 cidades com mais de 500 mil 

habitantes no Brasil. Quando se divide a quantidade de km dedicados ao TC (prioridade 
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ao TC, ou prior) pela população, Curitiba obtém um indicador de 0,40, bem acima das 

demais cidades. Se a comparação for entre prioridade ao TC e passageiros 

transportados, Curitiba também fica na frente. 

Tabela 22 - Prioridade ao TC x população e passageiros 

 

Cidade 
População 
2010 

Área 
Urbana 
(Km2) 

Passageiros IPK físico 
Prioridade TC 
(Km - 2006) 

Prior/
Popul
ação 

Prior/
Pass 

Curitiba 1751907 325,67 288968690 2,79 72 0,041 0,249 

Porto Alegre 1409351 142,12 320838663 2,77 49,3 0,035 0,154 

Uberlândia 604013 48,37 62972458 1,91 19 0,031 0,302 

São Paulo 11253503 870,34 1953642794 1,94 301,3 0,027 0,154 

Santo André 676407 59,64 64518682 2,25 15,7 0,023 0,243 

Salvador 2675656 274,18 467920765 2,14 51,8 0,019 0,111 

Manaus 1802014 130,94 266659748 2,14 32,1 0,018 0,12 

S Bernardo 765463 69,17 80226249 2,74 9,6 0,013 0,12 

Belo Horizonte 2375151 282,61 478239676 2,42 23,7 0,01 0,05 

Juiz de Fora 516247 42,81 106154009 2,31 5 0,01 0,047 

Feira Santana 556642 28,92 32100207 2,32 3,5 0,006 0,109 

Campinas 1080113 95,69 177465236 1,75 4,8 0,004 0,027 

Campo Grande 786797 232,99 79284043 2,33 3,2 0,004 0,04 

Natal 803739 35,21 127265196 2,02 2,8 0,003 0,022 

Fortaleza 2452185 230,14 306385434 2,35 3,6 0,001 0,012 
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Tabela 23- Comparativo de uso de TC - cidades com mais de 500 mil hab. 

 

Fonte: ANTP (2011) 
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Notas: * O dado de passageiros do transporte coletivo no caso de São Paulo não inclui as 

viagens de integração, realizadas com o Bilhete Único. Caso estas viagens sejam consideradas, 

o valor de passageiros transportados no ano sobe para 2.915.884.767. 

1- Considerando os municípios que enviaram algum dado de transporte coletivo ou trânsito para 

2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 ou 2003. 

2 - Considerando a frota DENATRAN corrigida por um fator redutor adotado pela ANTP. Não 
considerados caminhões. 

3 -Não estão incluídos os dados referentes aos sistemas de ônibus metropolitano e metro-

ferroviários, presentes em alguns destes municípios. 

4- Índice de Passageiros por Quilômetro, divisão entre os passageiros e os quilômetros, 
considerando o total de passageiros transportados. 

5- Percurso Médio Anual, relação entre a quilometragem anual e a frota. 

6- Interseções semafóricas. 

7- Recursos Humanos na gestão do trânsito (administração, engenharia, educação, operação, 

fiscalização e Polícia Militar/Guarda Municipal). 

 

4.2 Evolução nas vendas de veículos no Brasil 

Assim, quatro deseconomias públicas são produzidas e exacerbadas pelo anacronismo 

do sistema de transportes: tempo de deslocamento, uso excessivo de energia, emissão 

desnecessária de poluentes e impactos sociais negativos. 

Dados da Anfavea, NTU
58

 e Abraciclo coletados pelo IPEA, demonstram, tendo como 

ano base 1998, que o aumento nas vendas de motocicletas e automóveis vendidos 

superam de forma significativa, o crescimento no número de passageiros transportados 

por ônibus no Brasil. E mais significativo ainda, as curvas construídas revelam uma 

tendência em aumentar a distância entre os índices apresentados, mostrando um 

crescimento desproporcional no consumo e no uso do TMI (Gráfico 35). 

  

                                                        
58

 Associação nacional de empresas de transportes urbanos 
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Gráfico 35 - Vendas de automóveis, motocicletas e passageiros transportados em 

ônibus urbanos - Brasil - 1998-2008 

 

Fonte: Motari & Euzébio (2009) 

Além disso, as pressões derivadas da transformação socioeconômica (positiva) que 

experimenta a sociedade brasileira desde a metade da década de 1990, produz mais 

demanda por transporte motorizado, em particular, por transporte motorizado 

individual. Ao mesmo tempo em que o aumento e a qualidade da distribuição de renda 

são acelerados, verifica-se a necessidade de mais organização, eficiência e eficácia na 

promoção do transporte de passageiros em zonas urbanas do país. Este tema é discutido 

em detalhes na seção 4.3. 

Estes dados indicam portanto, a necessidade da elaboração e manutenção de políticas 

públicas que possibilitem aumentar a qualidade de vida da população, prevendo qual 

situação será a mais provável em nossas cidades, considerando a tendência atual de 

crescimentos na frota de veículos privados e públicos. 
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4.3 Mobilidade socioeconômica no Brasil – “A Pequena Grande Década” 

Segundo o economista Marcelo Neri, a continuar a tendência atual de mobilidade social 

e de políticas socioeconômicas que favorecem a redistribuição de renda, mais pessoas 

modificarão seus perfis sociais, ascendendo a classes sociais mais elevadas. Sobre o 

tema Neri revela que: “De 2010 a 2014 a pobreza cairia 50% e a classe AB aumentaria 

50%; 14,5 milhões de pessoas sairiam da pobreza e 36,1 milhões se juntariam às classes 

ABC” (NERI, 2009, p. 26).  

Não há dúvidas, mesmo nos setores políticos e acadêmicos que mais estudam (e 

contestam) a situação político econômica atual em afirmar que entre os anos 2003 a 

2009 foram de excepcional expansão da renda e de sua distribuição no Brasil. A dúvida 

talvez possa se concentrar nas causas
59

 deste fenômeno, o que não é objeto de discussão 

desta tese. O que é importante para este trabalho, é a pressão representativa por 

demanda de mobilidade derivada desta mudança social. 

Destarte, na sequência deste trabalho é abordada a expansão do mercado consumidor 

interno, apresentando argumentos que justificam as estimativas de aumento de consumo 

por mobilidade, e, em particular, por transporte motorizado individual no Brasil. 

4.3.1 O lado da demanda: a expansão do mercado consumidor 

 

A mobilidade social e econômica, ou, em outras palavras, o tempo de surgimento de 

uma nova classe média foi em tão curto espaço de tempo que motivou o conceito de 

“Pequena Grande Década”
60

 (NERI, 2010). Ou seja, em um pequeno período de tempo 

(2003 a 2009), o Brasil obteve um incremento dos seus índices sociais (IDH, Gini, 

                                                        
59

 O debate se concentra em se o aumento da renda nacional per capita é uma causa das políticas 

internas ou efeito da expansão global do consumo por commodities. 
60

 O nome em referência é uma metáfora ao livro “A Era dos Extremos” (HOBSBAWM, 1995) 
em que Hobsbawm chama o periodo da primeira a segunda Guerra Mundiais de “O Breve 

Século XX”. 
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Renda e Trabalho) tão expressivo, que transformaram e incluíram uma parcela da 

população que vivia a margem da sociedade.  

Esta parcela da sociedade, que não fazia parte, ou, que era apenas um consumidor 

marginal do mercado de bens e serviços produzidos no país entrou definitivamente no 

mercado de consumo de bens, em especial, o mercado de bens duráveis. 

A partir do momento que esta parcela da sociedade adentra ao mercado interno, que 

pressiona por bens e serviços, todo o planejamento de oferta de serviços públicos tem de 

ser reorganizado. Em particular, assunto principal desta tese, demanda-se a 

reorganização do sistema de transporte público e das artérias que os atende para a 

mobilidade urbana em geral.  

Previsões do Governo, FIPE, FGV e IBGE indicam que o movimento de transformação 

social deve continuar a se manifestar nas próximas décadas, aumentando de forma ainda 

mais consistente a demanda por deslocamento nas cidades brasileiras. Embora otimista 

e em um movimento de desenvolvimento sem precedentes em nossa história, esta 

parcela de país vai criar condições de pressão no sistema de transportes que podem 

tornar nossas cidades ainda mais caóticas. 

Alguns dados apresentados na sequência deste trabalho, corroboram com esta previsão 

de crescimento contínuo da demanda por bens e serviços e projetam o aumento das 

externalidades do setor de transporte para os próximos 10 anos. 

A exposição inicia-se com dados da população acima de 25 anos. Esta parcela da 

população é a que participa mais intensamente do mercado de trabalho e de consumo no 

país. Os índices educacionais (Gráfico 36) e de Gini (Gráfico 37), indicam uma 

trajetória de crescimento no primeiro e de redução progressiva e significativa no 

segundo. Ambos os gráficos também indicam um viés de crescimento sustentado nos 

dois índices mencionados. 
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Gráfico 36 – Média de anos completos de estudo – população com 25 anos ou mais 

 

Fonte: (NERI, 2010) 

 

 

Gráfico 37 – Desigualdade (Gini) de anos completos de estudo – população com 

mais de 25 anos 

 

 

Fonte: (NERI, 2010) 
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Ao mesmo tempo, percebe-se uma tendência ao crescimento dos anos de estudo desta 

mesma parcela (Gráfico 50). Este dado considera apenas o aumento da presença de 

alunos em sala de aula, mas não captura a qualidade do ensino. Mesmo assim constitui-

se em um excelente indicador para a tendência ao consumo nos próximos anos. 

 

Gráfico 38 – Tendência de crescimento em educação-anos de estudo 

 
Fonte: IPEA (2011) 

 

Já no Gráfico 51 apresenta-se a forte tendência a queda no coeficiente Gini desde 1995 

e mais intensamente desde 2003 para pessoas acima de 25 anos. Como o coeficiente de 

Gini é um indicador do nível de distribuição de renda de um país e, quanto menor ele é, 

mais próximo da igualdade se transforma a distribuição de renda do país, pode-se 

esperar, seguindo esta tendência, que as classes mais baixas tenham ainda mais acesso a 

renda nos próximos anos. 
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Gráfico 39 – Tendência de queda Gini, + de 25 anos 

 
Fonte: IPEA (2011) 

 

Já o Gráfico 40 e a Tabela 24 revelam como a mudança de classes se desenvolveu no 

Brasil desde 2002. Embora os dados sejam apenas das 6 maiores metrópoles do país 

(São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza e Brasília), refletem 

com muita precisão o que ocorre nas demais cidades do Brasil. 

Os dados demonstram como o percentual de pessoas  na classe E passou de quase 30% 

em 2003 para menos de 18% em 2009. E como o grupo ABC, que segundo o IBGE, a 

FGV e o IPEA, formam a classe média do país, passou de pouco mais de 55% para 

quase 67% em 2008. 

Esses fatores se apresentam como causas das mudanças no perfil de consumo dos 

brasileiros e de como a população das cidades vai pressionar por mais bens e serviços 

nos próximos anos. 
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Tabela 24 – Evolução das classes sociais no Brasil (6 maiores metrópoles) 

  ABC AB C D E 

2002 55.22 12.00 43.22 15.24 29.54 

2003 53.65 10.66 42.99 16.41 29.95 

2004 59.23 11.66 47.57 15.50 25.27 

2005 59.90 13.18 46.72 16.60 23.50 

2006 64.05 14.07 49.98 14.86 21.09 

2007 66.64 14.76 51.88 14.14 19.22 

2008 69.14 15.33 53.81 13.18 17.68 

2009 69.21 15.63 53.58 13.37 17.42 

Fonte: Neri (2010)
61

 

Gráfico 40 - Evolução das classes sociais no Brasil (6 maiores metrópoles) 

 

Fonte: Neri (2010) 

 

                                                        
61

 As classes sociais são divididas de acordo com  o  IBGE  em critério de Rendas mensais:  AB 

> R$ 4.807;  C>R$ 1.115; D>R$ 768; e E<R$ 768 (NERI, 2009). 
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4.3.2 Produção e vendas de veículos 

 

Pelo lado da oferta dados da Anfavea e do Denatran revelam como as montadoras de 

veículos se reorganizam para atender à demanda da nova classe média. A Anfavea 

indica a produção nacional e o Denatran indica, além da produção, a importação e 

registros de veículos. 

Então, ao mesmo tempo em que a nova classe média se expande, ela deseja e adquiri 

mais carros, motocicletas e demais veículos leves. A indústria responde aumentando a 

produção e, consequentemente, o estoque de veículos conforme apresentado na Tabela 

25 e  Gráfico 53. 

Tabela 25 – Evolução na venda de veículos – mercado interno* 

ANO AUTOMÓVEIS COMERCIAIS ÔNIBUS MOTOS TOTAL

2002 1.218.000         177.595           16.594       792.494           2.204.683        

2003 1.168.000         177.649           15.989       848.311           2.209.949        

2004 1.258.000         219.672           17.652       911.717           2.407.041        

2005 1.369.000         249.765           15.363       1.024.000        2.658.128        

2006 1.556.000         275.492           19.768       1.268.000        3.119.260        

2007 1.975.000         365.514           23.198       1.600.000        3.963.712        

2008 2.193.000         477.714           27.010       1.879.000        4.576.724        

2009 2.474.000         533.978           22.625       1.574.000        4.604.603        
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Anfavea (2011) e Abraciclo (2011)  

*O total inclui a venda de caminhões. 

É preciso destacar nos dados de vendas das montadoras de veículos motorizados no 

Brasil, o expressivo aumento na venda de motocicletas para o mercado interno. Dois 

efeitos são bastante sintomáticos. Na região Nordeste os animais de carga e passeio, em 

especial os jumentos, foram substituídos pelas motocicletas de baixa cilindrada, e nos 

grandes centros, em especial São Paulo que possui uma frota de mais de 400 mil 

motocicletas, o veículo de duas rodas tem se constituído na única esperança de 

deslocamento rápido em um sistema completamente saturado.  
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Embora as vendas de veículos movimentem a economia interna, as vendas deste tipo de 

transporte sobre duas rodas têm um efeito perverso na contabilidade das externalidades 

do país: o exponencial aumento nos custos sociais em acidentes rodoviários do país, 

como será visto na sequência do trabalho. 

Gráfico 41 – Evolução nas vendas internas  
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 Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Anfavea (2011) e Abraciclo (2011)  

 

4.3.3 Relação veículos/habitantes e Renda 

 

O efeito-renda derivado da “Pequena Grande Década” parece ter acelerado o processo 

de saturação das cidades brasileiras. Em análises comparativas fundamentais, nota-se 

que, conforme a renda do brasileiro se eleva, cresce o estoque de automóveis e o 

consumo de energia associado . 

A Tabela 23 parece indicar uma tendência que também se deu em países desenvolvidos. 

No início, com a renda per capita acelerando seu crescimento de forma mais lenta, tem-

se uma relação baixa de veículos por mil habitantes. A medida que a renda aumenta, 

mais do que acelera o aumento da relação, parecendo indicar que estamos escalando o 
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“S” de uma função de Gompertz
6263

. O Gráfico 42 embora não capture a mudança 

recente, demonstra como o fenômeno vem ocorrendo em economias similares a 

brasileira. 

Gráfico 42 - Posse de veículos e renda per capita no Brasil, Coreia do Sul, Índia e 

China, 1960-2002 ilustrada com a curva de Gompertz 

 

 
Fonte: Dargay et al. (2007) 

 

Como foi antecipado,  a Tabela 26 ressalta esta tendência. 

 

 

  

                                                        
62

 A função de Gompertz é uma função sigmóide definida pela equação   ( )        
  
 onde a 

é a assímtota superior, c é a taxa de decrescimento, b e c são números negativos e e é o número 

de Euler (e=2,71828). 
63

 Ou seja, a renda da população aumenta mas a taxa de veículos por mil habitantes cresce mais 

rápido do que esta mudança na renda. 
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Tabela 26- Estoque de veículos e consumo de energia no Brasil 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Var % 

03-10 

Automóveis 
(x10

3
) 

  
23.669  

  
24.936  

  
26.309  

  
27.869  

  
29.852  

  
32.055  

  
34.537  

  
37.188  57% 

Duas rodas 
(x10

3
)    6.220     7.122     8.153     9.444  

  
11.155  

  
13.080  

  
14.689  

  
16.490  165% 

Pop 
IBGE(x10

6
)       179        181        183        186        188        190        191        193  8% 

PIB per 
Cap (R$) 9.511 10.720 11.709 12.769 14.183 15.847 16.414 

  
17.467  84% 

Carros por 
10

3
hab       132        138        143        150        159        169        180        192  45% 

Motos por 
10

3
 hab.         35          39          44          51          59          69          77          85  145% 

Energia 10
3
 

TEP 
  
44.329  

  
47.334  

  
48.073  

  
49.067  

  
52.892  

  
57.370  

  
57.683  

  
60.243  36% 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados extraídos das seguintes organizações: Anfavea 
(2011), Abraciclo (2011), IBGE(2011), IPEA (2011) e EPE (2011). 

 

Se cada variável desta tabela for analisada de modo independente, buscando associar a 

renda da população ao crescimento das demais variáveis dependentes, percebe-se a 

natural correlação positiva entre renda e consumo de transporte motorizado individual. 

Nas próximas análises gráficas, procura-se demonstrar exatamente este momento de 

associação entre variáveis. Os coeficientes de correlação das associações entre variáveis 

demonstram que a variação no volume de aquisição de veículos como variável 

dependente do PIB per capita é bastante alto, sugerindo também uma tendência 

crescente. 

No Gráfico 43 são cruzados os dados do estoque de automóveis contra o PIB per capita 

dos últimos sete anos. 

Neste caso o coeficiente de correlação R
2 

entre as duas variáveis atinge 0,972, muito 

elevado. O índice indica uma correlação já percebida em países desenvolvidos, 

relacionando o crescimento da renda per capita e aquisição de veículos.  

No Gráfico 44  o número de motocicletas associado à mudança de valor no PIB per 

capita apresenta um coeficiente de correlação ainda maior: 0,982. 
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Gráfico 43 – Número de automóveis X PIB per Capita 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do IPEA(2011) e DENATRAN(2011) 

 

Gráfico 44 –Número de motocicletas x PIB per capita 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do IPEA(2011) e DENATRAN(2011) 
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Evidentemente, o consumo de energia associado a posse de automóveis por mil 

habitantes e motocicletas por mil habitantes, também apresenta forte correlação 

positiva. Respectivamente 0,9611 e 0,9762 (Gráfico 45 e Gráfico 46) 

 

Gráfico 45 – Consumo de energia X Carros / 1000 hab.  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do DENATRAN(2011) e EPE (2010) 
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Gráfico 46 – Consumo de energia x Números de motos por 1000 hab. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do DENATRAN(2011) e EPE (2011) 

 

 
Também a densidade de automóveis e de motocicletas por mil habitantes em 

comparação com o PIB per capita apresenta forte correlação positiva, com números de 

0,9675 e 0,9843 respectivamente (Gráfico 47 e Gráfico 48). 

Todos os dados apresentados neste item preparam a próxima seção que pretende 

apresentar a estimativa de demanda por transporte de passageiros para 2020 no Brasil.  
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Gráfico 47 – Carros por 1000 hab. X PIB per capita 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do DENATRAN(2011) e EPE (2011) 

 

Gráfico 48 – Motos por 1000 hab. x PIB per capita 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do DENATRAN(2011) e EPE (2011) 
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4.4 Mais renda, mais veículos, mais mobilidade? 

Previsões para o aumento do estoque de veículos no mundo nos próximos 20 anos 

indicam um forte crescimento deste mercado. A estimativa é importante para o Brasil 

pois as previsões estabelecem que a maior parte do aumento dessas vendas de veículos 

ocorrerá em países em desenvolvimento. É o efeito do aumento da demanda por 

mobilidade e por bens e serviços das populações ascendentes destas regiões. 

O Gráfico 49 apresenta a variação real do estoque mundial de veículos por região entre 

1960 (122 milhões) e a previsão de mais de 2 bilhões após 2030. Entre 1960 e 2002, a 

taxa de crescimento anual no estoque de veículos foi de 4,6%. Projeta-se uma taxa de 

3,4% de crescimento anual atingindo 2,08 bilhões em 2030.  

 

Gráfico 49 - Estoque  mundial de veículos 1960 -2030  

 

 
Fonte: Bhattacharyya (2011) 
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N
ú

m
e

ro
 d

e
 v

e
íc

u
lo

s 
e

m
 M

ilh
õ

es



 156 

crescimento absoluto da renda no mundo se dará nos países em desenvolvimento, entre 

eles o Brasil. Mas, os mesmos países em desenvolvimento representarão 77% do 

crescimento no total de veículos do mundo. 

Gráfico 50 - Mercados regionais e aumento na renda e total de veículos entre 2002-

2030 

 

Fonte: Bhattacharyya (2011) 

 
Na Tabela 27 são apresentados os dados do crescimento populacional, variação na renda 

per capita, estoque de automóveis e de motocicletas e a correspondente variação na 

demanda por transporte em km-passageiro ano. 

Estes dados fornecem caminhos para a análise das pressões sobre a demanda por  

transporte de passageiros no Brasil nos próximos anos. Como esperado, pari passu um 

aumento da população e da renda média do trabalhador, é acompanhado pela 

necessidade de mobilidade urbana e, consequentemente, pelo aumento na aquisição de 

veículos motorizados, o que pressiona a infraestrutura rodoviária das cidades. 
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Tabela 27 – Renda, população, demanda por transporte e por veículos 

Anos Carros 
a
 Duas rodas 

a
 População 

b
 

PIB per 

Capita 

(USD) 
c
 

Bilhões Km-

pass ano 
d
 

2003 23.669.032 6.220.156 178.741.000 5.730 300 

2004 24.936.451 7.121.696 181.106.000 6.458 308 

2005 26.309.256 8.153.069 183.383.000 7.054 321 

2006 27.868.564 9.444.037 185.564.000 7.692 334 

2007 29.851.610 11.154.985 187.642.000 8.544 347 

2008 32.054.684 13.079.701 189.613.000 9.546 360 

2009 34.536.667 14.688.678 191.481.000 9.888 367 

2010 37.188.341 16.490.178 193.252.604 10.522 379 

Notas:    a Valores retirados de DENATRAN (2011) 

   b Valores retirados de IBGE (2011) 

   c Valores retirados de BACEN (2011) 
   d Valores retirados de ANTP (2009) 

 

Ou seja, a renda da população cresce, o estoque de veículos cresce mais ainda, mas será 

que as pessoas têm mais mobilidade? Pelo menos nas cidades brasileiras os dados 

apontam uma tendência de redução da mobilidade ou, no mínimo, de estabilidade. Mas 

a infraestrutura mobilizada para atender a esta mudança é cada vez maior, e mais cara. 

Gráfico 51 - Estoque de veículos e evolução na renda 

 

  
Fonte: IPEA (2011) e DENATRAN (2011) 
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Tabela 28 - Evolução da renda e mobilidade das pessoas 

  

Informação 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

População 
1
 (milhões) 108 111 113 115 117 120 121 122 

Empregos 
2
 (milhões) 13 13 14 14 14 15 15 15 

Renda média mensal do 
chefe de família 

3
 (mil R$) 

1.034  1.025  1.044  1.091  1.128  1.270  1.310  1.359  

Matrículas 
4
 (milhões) 28 28 28 29 29 29 30 30 

Veículos 
5
 (milhões) 18 19 20 21 24 26 28 30 

TC (Milhões) 0,093 0,095 0,098 0,097 0,101 0,102 0,103 0,106 

TMI (Milhões) 17,9 18,9 19,9 20,9 23,9 25,9 27,9 29,9 

Ev
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d

e 
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en

s 
an

o
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Ônibus municipal 11,0 11,0 11,3 11,5 11,9 12,1 12,2 12,3 

Ônibus intermunicipal 2,4 2,3 2,4 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 

Trilhos 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 2,2 

TC -Total 14,8 14,8 15,2 15,6 16,2 16,8 17,0 17,3 

Automóvel 13,3 13,6 14,2 14,6 15,0 15,4 15,6 16,1 

Motocicleta 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 

TMI - Total 14,2 14,7 15,3 15,8 16,4 17,0 17,3 18,1 

Bicicleta 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 

A pé 19,3 19,6 20,3 20,6 21,1 21,6 21,7 22,2 

TNM - Total 20,5 21,0 21,7 22,1 22,6 23,2 23,5 24,1 

Total 49,5 50,4 52,1 53,5 55,2 57,0 57,9 59,0 

Ín
d

ic
e

 d
e 
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Ônibus municipal 0,34 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,33 

Ônibus metropolitano 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 

Trilho 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 

TC -Total 0,46 0,44 0,45 0,45 0,46 0,47 0,47 0,47 

Auto 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43 0,43 0,43 0,44 

Moto 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 

TMI - Total 0,44 0,44 0,45 0,46 0,47 0,47 0,48 0,49 

Bicicleta 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 

A pé 0,60 0,59 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

TNM - Total 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65 0,66 

Total 1,53 1,51 1,54 1,55 1,58 1,58 1,59 1,62 

Fonte: ANTP (2011)  
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Gráfico 52 - Estoque de veículos e índice de mobilidade 

 

  
Fonte: IPEA (2011) e ANTP(2011) 

 
No próximo capítulo são estimadas as externalidades do sistema de transporte porém, 

comparam-se os números do cenário BAU
64

, contra um cenário de forte intervenção 

governamental. Neste cenário possível, a demanda por transporte seria deslocada em 

uma taxa de 30% do transporte privado para o transporte público de massa. 

 

  

                                                        
64
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Capítulo 5 : Potencial de economia de recursos (2003-2010) 

 

A razão maior deste estudo é apresentar evidências de que há desperdício de energia, 

emissões de poluentes em excesso e uso também excessivo de recursos financeiros para  

sustentar um sistema de transporte ineficiente.  

Destarte, neste capítulo são apresentados o potencial de economia de recursos naturais e 

financeiros, caso sejam adotadas medidas para transformar a demanda por transporte 

motorizado individual em coletivo.  

Ressalte-se que este capítulo foi dividido em duas partes. Na primeira apresentam-se as 

estimativas de possíveis economias entre os anos de 2003 e 2010, inclusive para os 

custos de saúde e de infraestrutura. Na segunda parte, apresentam-se as projeções de 

economia de energia e de emissões apenas para os anos 2011 a 2020. As estimativas de 

custos de saúde e infraestrutura não foram incluídas devido a carência de projeções 

oficiais. Antes dos cálculos das estimativas são fornecidas explicações sobre os motivos 

da escolha do valor de 30 % para redução na demanda por transporte e como esses 30% 

de redução serão obtidos. 

Assim, neste capítulo pretende-se responder “qual seria a economia de recursos se a 

administração pública decidisse por estratégias de redução na demanda por TMI?” 

 

5.1 Redução de 30% nos efeitos negativos do transporte 

 
O valor do potencial de economia de 30% foi escolhido por quatro principais motivos. 

O primeiro refere-se a uma possível restrição mundial na oferta de derivados de petróleo 

dos próximos anos (KRUMDIECK, PAGE e DANTAS, 2010). Mesmo que o Brasil 

obtenha sucesso na exploração de petróleo da camada pré-sal, o custo de oportunidade 

envolvido no uso deste recurso provocará restrição na entrada de recursos financeiros no 
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país. O segundo motivo de escolha do percentual de 30% é a necessidade de redução 

das emissões de CO2 derivadas do transporte pelas projeções do IPCC (2012) e de 

Vergara e Haussling (2007). O terceiro motivo, citado por Meyer (1999), tem relação 

com o limite histórico obtido em políticas que tentaram reduzir o uso de transporte 

individual. O estudo estima que este número limite seria de 30%. O quarto motivo é 

relacionado ao aumento na demanda por transporte que deverá ocorrer até 2020 

(WBSCD, 2004). 

Para atender a este objetivo de redução de 30% na demanda por transporte individual e, 

consequentemente na melhoria da eficiência energética e ambiental do sistema de 

transporte de passageiros, são propostas as chamadas políticas públicas low cost, low 

technology. Essas políticas são mais rápidas de fácil implementação, além de terem 

custos bem inferiores às soluções competidoras. 

Um principais candidatos a contribuir para a redução no uso do transporte motorizado 

individual em cidades é a construção de corredores exclusivos para ônibus ou os BRS e 

BRTs
65

. Como registra Kahn et al. (2007) o BRT é um dos principais modais com 

potencial de mitigar o uso de TMI. O BRT é um transporte de massa que usa vias 

exclusivas quem mimetizam a rapidez e performance dos sistemas de metro, porém 

utilizando tecnologia dos ônibus a um custo muito inferior. É considerado, portanto um 

sistema intermediário entre os sistemas em trilhos e os sistemas rodoviários 

convencionais. É preciso registrar que os sistemas de BRTs seriam apenas parte de um 

de um conjunto de medidas (incentivo ao uso de bicicletas, pedestrianismo, restrição ao 

estacionamento de veículos, taxas de congestionamento e etc.) necessárias para a 

estratégia de redução de TMI ser integrada e efetiva. Apesar dos sistemas de BRT serem 

considerados como políticas de transporte de baixo custo, custando de 10 a 15 vezes 

                                                        
65 Bus Rapid Service e Bus Rapid Transit  



 162 

menos do que uma linha de metro com capacidade e trajetos proporcionais, os BRTs 

estão sendo construídos com valores de 1 a 15 milhões de dólares por km (KAHN, 

2007).  

A próxima estratégia, a de apresentar os malefícios de se utilizar automóveis em zonas 

urbanas, chamada por alguns autores (i.e. Wright (2000) ) como de-marketing car. Na 

realidade essa estratégia não é tão recente. Wright e Egan (2000) afirmam que no fim da 

II Guerra Mundial o Reino Unido lançou uma campanha perguntando se as viagens dos 

britânicos eram realmente necessárias. Experiências recentes na Austrália apontam um 

índice de redução no nível de uso do automóvel em até 22%.  

Uma terceira política para redução do uso do automóvel é a taxa de congestionamento. 

Small e Verhoef (2007) afirmam que em Singapura, as taxas de congestionamento 

obtiveram reduções de 44% no uso das vias em horários de pico de trânsito. Leape 

(2006) registra a experiência de Londres. Neste caso a redução do uso de TMI na cidade 

foi da ordem de 33% o que representa aproximadamente 70 mil viagens que deixam de 

ser realizadas por dia. 

Outras medidas, que causam efeitos relativos menores também podem ser adotadas. 

Entre elas podem ser citadas: a alta ocupação de veículos e uso de vias exclusivas, onde 

os motoristas de veículos automotores são estimulados a transportar mais pessoas, 

melhorias no trânsito de veículos rodoviários, horários de trabalhos flexíveis, estímulo 

ao teletrabalho e planejamento do uso do espaço público. Estas últimas medidas podem 

reduzir o uso do TMI em até 6% (GRAHAM-ROWE, SKIPPON, et al., 2011). 

Todas estas medidas são estimativas com base em observações históricas, e, também a 

partir destas observações, ser implementadas no curto e no médio prazo. Em algumas 

cidades brasileiras pode-se esperar resultados rápidos, em outras talvez seja preciso 

mais ações coordenadas do poder público.  
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As ações de redução de uso do TMI combinadas tem potencial suficiente para produzir 

o valor de 30% almejado nesta seção. Na Tabela 29 é possível perceber os impactos de 

cada política visando reduzir a demanda por transporte individual, assim como a origem 

dos estudos indicados no texto principal. 

Tabela 29 - Sumário de políticas de baixo custo e tecnologia para reduzir TMI 

 

Políticas Estudo 

Redução 

Estimada 

BRT Kahn et al. (2007) 25% 

Anti-marketing carros Wright and Egan (2000) 22% 

Redução na velocidade  VTPI (2012)  10% 

Taxa de congestionamento 

Santos, Behrendt and 

Teytelboym (2010) 

Leape (2011) 29%–34% 

Carros compartilhados  VTPI (2012) 5% 

Aumento de facilidades para  

Andar e pedalar  VTPI (2012) 2% 

Teletrabalho VTPI (2012) 4% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.2 Potencial de Economia 2003-2010 

O mote desta seção é apresentar o problema atual do transporte de passageiros em 

cidades acima de 60.000 habitantes no Brasil e o potencial de redução dos problemas 

gerados neste setor, considerando a redução de deseconomias provocadas pelo 

desincentivo ao uso do transporte motorizado individual. 

Partindo de um quadro geral apresentando a situação dos custos externos produzidos 

pela manutenção de um sistema de transporte insustentável, é possível elaborar um 

cálculo comparativo com o propósito de mensurar o quanto e como a sociedade 

desperdiça seus escassos recursos. 

A situação atual do sistema de transporte em zonas urbanas brasileiras apresenta o 

seguinte quadro geral: 
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Tabela 30 –Externalidades do sistema de transporte: dados absolutos 2010 

TEP 

(milhões)

CO2e 

(milhões 

ton)

Poluentes 

Locais 

Milhares 

Ton

Custos 

Externos 

Infra (bi 

R$/ano)

Custos Ext 

Saúde (bi  R$ 

/ano)

Distância 

(bilhões 

km/ano)

Passageiros 

ano 

(bilhões)

Passag 

Part %

TC 2,9 9,79 213 3,2 9,8 236 16,8 49,7%

TI 9,7 17,95 1517 12,5 18,3 143 17 50,3%

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 31 - Externalidades do sistema de transporte: dados relativos 2010 

Dist média 

viagem Km

Veic 

(Milhões)

km-

p/ano/veic

km-

pass/ano

Energia 

GEP/hab/dia

Poluição 

(grama/h

ab/dia)

Custo Infra 

R$/hab/dia

Custo 

Saúde 

R$/hab/dia

TC 13,5 0,3 45 0,80 82 273 0,7 0,09

TI 7,9 25,6 0,31 0,46 254 510 2,9 0,35  

Fonte: Elaborado pelo autor 

As tabelas acima apresentam os dados absolutos e relativos quanto ao consumo de 

energia do sistema de transporte motorizado no país, assim como o montante de 

externalidades e custos sociais produzidos em moeda corrente, e a poluição atmosférica 

gerada. Todos os dados são divididos entre transporte coletivo (TC) e transporte 

motorizado individual (TI). 

A distância total percorrida pelos passageiros na amostra analisada foi de 379 bilhões de 

km. Os transportes coletivos foram responsáveis por 236 bilhões deste total 

(aproximadamente 62% do total). Já os transportes individuais motorizados (automóveis 

e motocicletas), foram responsáveis por deslocar 143 bilhões de km-passageiros em 

2010 (38% das pessoas transportadas por modo motorizado, descontando o transporte 

não motorizado). 

Para proceder a este serviço, o transporte coletivo consumiu 2,9 milhões de toneladas 

equivalentes de petróleo (TEP), gerou 9,8 bilhões de reais em custos externos de saúde, 

3,2 bilhões de reais de custos externos de infraestrutura; e 9,8 milhões de toneladas de 

poluentes globais e 213 mil toneladas de poluentes locais. 
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Por outro lado, para movimentar um pouco mais que a metade de km-passageiros, o 

sistema de transporte motorizado individual consumiu 9,7 milhões de TEP, gerou quase 

18 bilhões de reais em custos externos para a saúde, 12,5 bilhões de reais em custos 

externos de infraestrutura e produziu 18 milhões de toneladas em poluição global e 

1.517 mil toneladas de poluição local. 

Ou seja, movimentando a mesma quantidade de pessoas, mas quase o dobro da 

quantidade de km-passageiros por ano, o transporte coletivo consome 3,34 vezes menos 

energia, emite 7 vezes menos poluentes locais e aproximadamente 2 vezes menos 

poluentes globais. Além disso produz aproximadamente 4 vezes menos custos externos 

com infraestrutura e 2 vezes menos com saúde. 

Quando são analisados os dados relativos (Tabela 31), a situação não muda. Os 

transportes coletivos consomem mais de 3 vezes menos GEP por habitante do que o 

TMI, emitindo aproximadamente a metade da poluição atmosférica por habitante. 

Além disso, os transportes motorizados individuais consomem significativamente mais 

espaço urbano que os transportes coletivos rodoviários (ver Gráfico 28). 

No gráfico analisado, os automóveis consomem quase oito vezes mais espaço 

proporcionalmente ao seu uso por habitante que o ônibus por exemplo. Ao contrário do 

senso comum, o uso da motocicleta, apesar de seu tamanho reduzido, consome quatro 

vezes mais espaço que o de uma pessoa dentro de um ônibus. 

Entretanto quais seriam as consequências se a administração pública decidisse 

desmotivar o uso massivo do transporte motorizado individual? Quais seriam as 

reduções das externalidades caso o governo decidisse reduzir em 30% por exemplo o 

uso dos automóveis e das motocicletas?  
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Como os ensaios produzidos são lineares, realizados a partir de parametrizações 

aritméticas dos dados do sistema atual, não estão consideradas outras externalidades 

positivas como redução do efeito barreira e nos índices de congestionamento, 

principalmente em cidades com populações maiores que um milhão de habitantes. 

Apesar disso, o potencial de redução das deseconomias no transporte é significativo. No 

último ensaio, mais de R$ 10 bilhões em recursos financeiros poderiam ser 

economizados. Recursos que poderiam ser reinvestidos para fornecer mais qualidade a 

um transporte público que há décadas sofre as mazelas de uma administração 

ineficiente. 

Desde os anos de 1950 o Brasil foi atraído para um modelo de desenvolvimento que 

privilegiava o transporte motorizado individual. Fábricas de automóveis multinacionais 

foram estimuladas a se instalar no país à custa de renúncia fiscal e terras cedidas por 

praticamente todas as administrações públicas desde então. 

Ruas, túneis, pontes e vias de acesso foram abertas ou alargadas à custos impensáveis 

para países mais pobres com tantas prioridades, justamente para que a recém chegada 

frota de automóveis pudesse ter mais condições de tráfego. 

Tudo em nome de um progresso industrial, do emprego para as pessoas e da geração de 

renda. O resultado imita um estado de caos. Um setor capital intensivo que emprega 

pouca mão de obra e remete a maior parte de seus lucros para as empresas estrangeiras 

matrizes expõem nossas cidades a separação, à violência, às perdas de tempo nos 

congestionamento e à expansão da iniquidade na distribuição de renda. Esta última 

consequência em função de se manter um sistema de transporte insustentável atingir 

com muito mais intensidade, a parcela mais pobre da população que usa 

prioritariamente os ônibus. 
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O potencial de melhoria na qualidade de vida da população com o desincentivo ao 

transporte motorizado individual é relevante. Recursos energéticos e financeiros que 

deixariam de ser consumidos poderiam ser reinvestidos no próprio setor de transporte 

ou até mesmo em outros setores básicos, em busca de se reduzir a iniquidade na 

distribuição de renda no país, que é francamente perversa.  

Estudos ainda em desenvolvimento sobre cidades que restringiram o uso do automóvel 

parecem indicar uma correlação positiva desta redução com a diminuição da violência 

nas grandes cidades. O que seria um efeito marginal não esperado. 

Novas pesquisas apresentando modos de análise dinâmicos, buscando capturar o 

movimento positivo ou negativo no tempo de alterações do sistema de transporte são 

necessárias para estabelecer um entendimento mais completo desta complexa questão. 

5.2.1 Economia de energia 

 

O potencial de economia pode ser analisado também graficamente. Considerando os 

mesmos 30% de redução no uso de transporte motorizado individual, a economia de 

energia no sistema de transporte. 

A tabela 32 foi elaborada com base na razão de eficiência (energética, ambiental e 

financeira) de cada modal. Na Tabela 32 são calculadas as razões de eficiência 

energética das motocicletas (EFM), carros (EFC) e transporte coletivo (EFCT). Na 

coluna real são apresentados os dados apurados entre os anos de 2003 e 2010. Na 

coluna red, são apresentados os dados potenciais de redução do consumo de energia 

considerando uma restrição de 30% no uso do transporte motorizado individual, 

compensado pelo transporte coletivo. Na coluna “econ” são apresentadas as diferenças 

de economia acumuladas ano a ano entre o real e a redução estimada no gasto de 

energia.  
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Tabela 32 – Consumo e potencial de economia de energia por modal  

 
Bilhões Km-pass Milhões TEP Energia 

Ano Moto Auto CT Total EFM EFC EFCT Real Red Econ 

2003 7 106 187 300 35,0 13,9 71,9 10,4 8,9 1,5 

2004 8 108 192 308 40,0 13,8 71,1 10,8 9,2 3,1 

2005 9 113 199 321 30,0 14,0 71,1 11,2 9,6 4,7 

2006 10 116 208 334 33,3 14,0 74,3 11,4 9,8 6,4 

2007 11 119 217 347 36,7 13,8 74,8 11,8 10,1 8,1 

2008 12 122 226 360 30,0 13,9 77,9 12,1 10,3 9,9 

2009 14 123 230 367 35,0 13,8 76,7 12,3 10,5 11,6 

2010 15 130 236 380 30,0 13,9 81,4 12,6 10,8 13,5 

Total 
Economizado 

                13,5   

Fator de redução             30% 
 

 

O gráfico 53 apresenta a evolução real do consumo de energia em milhões de TEP 

anuais, confrontando com o potencial de economia do sistema caso a demanda por  

transporte de passageiros fosse parcialmente (30%) substituída do transporte motorizado 

individual para o transporte coletivo. Pode-se notar também que, ao fim de sete anos 

seria possível economizar quase um ano de energia nos transportes (coluna verde) 

apresenta um total de 13,5 milhões de TEP. 
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Gráfico 53 – Economia  potencial de energia – 2003/2010 

 

 

5.2.2 Economia de emissões de poluentes 

Da mesma forma é possível calcular a poluição que poderia ser evitada, caso políticas 

públicas que limitasse o uso de transporte motorizado individual fossem adotadas 

(Tabela 33). 

Tabela 33 - Emissões e potencial de economia de poluição por modal 

 
Bilhões Km-pass Milhares de Toneladas Poluição 

Ano Moto Auto CT Total PFM PFC PFCT Real Red Econ 

2003 7 106 187 300 0,04 0,091 0,73  1.590   1.243      347  

2004 8 108 192 308 0,05 0,092 0,83  1.578   1.226      699  

2005 9 113 199 321 0,05 0,103 0,88  1.502   1.172   1.029  

2006 10 116 208 334 0,06 0,101 0,95  1.539   1.196   1.372  

2007 11 119 217 347 0,06 0,099 1,01  1.590   1.229   1.733  

2008 12 122 226 360 0,07 0,099 1,07  1.625   1.254   2.104  

2009 14 123 230 367 0,08 0,097 1,11  1.659   1.278   2.485  

2010 15 130 236 380 0,08 0,101 1,19  1.730   1.273   2.942  

Total Economizado                  2.942    

Fator de redução   30% 
      

 

Esta análise revela uma situação ainda mais grave. Ao longo dos sete anos, seria 

possível economizar quase uma vez e meia toda a produção de poluentes de um ano, 

cerca de 2942 mil toneladas (Gráfico 54). 
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Gráfico 54 - Economia  potencial de emissões – poluição – 2003 a 2009 

 

 

5.2.3 Emissões de CO2  

 

A questão das emissões de CO2 , embora não seja um problema local, mas sim global, 

tem grande importância tendo em vista os esforços do governo brasileiro em liderar o 

mundo em uma vertente menos agressiva em termos de poluição. Neste caso, também 

se revela um grande potencial de economia de emissões (Tabela 34).  
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Tabela 34 - Emissões e potencial de economia de CO2 por modal 

 
Bilhões Km-pass Milhares de Toneladas CO2 

Ano Moto Auto CT Total PFM PFC PFCT Real Red Econ 

2003 7 106 187 300 0,0116 0,0077 0,0214 
 

23.135  
 

18.991  
   

4.144  

2004 8 108 192 308 0,0123 0,0076 0,0211 
 

23.913  
 

19.663  
   

8.393  

2005 9 113 199 321 0,0126 0,0077 0,0212 
 

24.804  
 

20.390  
 

12.808  

2006 10 116 208 334 0,0127 0,0077 0,0224 
 

25.198  
 

20.660  
 

17.346  

2007 11 119 217 347 0,0124 0,0076 0,0231 
 

25.835  
 

21.168  
 

22.014  

2008 12 122 226 360 0,0119 0,0077 0,0235 
 

26.518  
 

21.746  
 

26.786  

2009 14 123 230 367 0,0126 0,0076 0,0239 
 

26.842  
 

22.007  
 

31.621  

2010 15 130 236 380 0,0126 0,0076 0,0241 
 

27.734  
 

22.769  
 

36.586  

Total 
Economizado 

                
 

36.586  
  

Fator de redução   30% 
      

 
O próximo gráfico  revela que, ao fim de sete anos, mais do que um ano de emissões 

totais do sistema poderia ter sido economizado. 

Gráfico 55 - Economia  potencial de CO2 – 2003/2010 
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5.2.4 Economia nos custos externos de saúde 

 
No caso das externalidades negativas provocadas pelo metabolismo do transporte, caso 

o governo tivesse adotado uma estratégia de redução do uso do transporte motorizado 

individual a economia seria mais impressionante. Poderiam ser evitados os gastos de 

quase 50 bilhões de reais ao fim dos sete anos, conforme demonstrado na próxima 

tabela e no gráfico 56. 

 

Tabela 35 - Potencial de economia – Custos externos de saúde  

 
Bilhões Km-pass Custos Externos Saúde      Bi R$ 

Ano Moto Auto CT Total TMI  TC Real Proj Econ 

2003 7 106 187 300 5,32 2,60 9,8 7,9 1,9 

2004 8 108 192 308 5,81 2,84 10,7 8,6 3,9 

2005 9 113 199 321 6,42 2,95 11,6 9,4 6,2 

2006 10 116 208 334 6,84 3,06 12,3 9,9 8,6 

2007 11 119 217 347 7,77 3,42 14,0 11,2 11,4 

2008 12 122 226 360 8,75 3,77 15,7 12,5 14,6 

2009 14 123 230 367 9,66 4,01 17,2 13,7 18,1 

2010 15 130 236 380 10,92 4,49 19,4 15,4 22,1 

Total Economizado               22,1   

Fator de redução   30% 
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Gráfico 56 - Economia  potencial – Custos externos de saúde – 2003/2010 

 

5.2.5 Economia em custos de infraestrutura 

 

Quanto aos custos de infraestrutura com a mobilidade do sistema, os  números da 

economia potencial também são reveladores.  Praticamente três vezes a totalidade do 

sistema poderia ser economizada ao fim de sete anos, totalizando quase 40 bilhões de 

reais conforme demonstra a próxima tabela e o próximo gráfico. 

Tabela 36 – Custos e potencial de economia em infraestrutura por modal 

 
Bilhões Km-pass Custos Externos Infra Bi R$ 

Ano Moto Auto CT Total TMI TC Real Proj Econ 

2003 7 106 187 300 5,11 0,59 7,8 5,7 2,1 

2004 8 108 192 308 5,60 0,71 8,6 6,3 4,4 

2005 9 113 199 321 6,00 0,71 9,1 6,7 6,8 

2006 10 116 208 334 6,28 0,71 9,5 7,0 9,3 

2007 11 119 217 347 6,65 0,83 10,2 7,5 12,0 

2008 12 122 226 360 7,28 0,82 11,1 8,1 15,0 

2009 14 123 230 367 7,70 0,94 11,8 8,6 18,2 

2010 15 130 236 380 8,26 0,95 12,6 9,2 21,6 

Total Economizado               21,6 
 

Fator de redução   30% 
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Gráfico 57 - Economia  potencial de custos mobilidade – 2003/2010 
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Capítulo 6 : Estimativa da economia de recursos para 2020 

 

A fim de projetar o consumo de energia e as emissões de poluentes locais 

produzidas pelo transporte motorizado em cidades brasileiras até o ano de 2020, 

construiu-se um modelo determinístico, com base em matrizes de dados derivados das 

estimativas do governo federal brasileiro. Depois de consolidada, e por meio de cálculos 

de razão matemática, estimou-se os futuros impactos do transporte em zonas urbanas no 

Brasil.  

Na sequência apresentam-se detalhes da matriz consolidada com os indicadores 

necessários para realizar as estimativas, assim como as equações em cima das quais se 

projetou os dados requeridos. 

6.1 A construção do modelo 

O primeiro passo para a construção do modelo, foi registrar as estimativas de demanda 

por transporte e combustíveis e emissões do setor de transporte de passageiros 

realizadas pelos Ministérios do Meio Ambiente e pela Empresa de Pesquisa Energética.   

A estimativa de demanda por transporte foi realizada com base nos dados do Estudo 

Associado ao Plano Decenal de Energia (EPE, 2007).  Nesta projeção os principais 

modais de transporte analisados neste estudo – Transporte Coletivo, Automóveis e 

Motocicletas – tem estimativas de crescimento em termos de bilhões de km-pass ano de 

acordo com a Tabela 37. 

Tabela 37 – Estimativa de demanda por modal – Bilhões Km-pass/ano 

Modo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Transporte coletivo 236 243 251 255 260 264 267 270 273 275 278 

Automóveis 128 130 134 137 139 141 143 144 146 147 149 

Motocicletas 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 

Transporte individual Total 143 145 150 152 155 157 159 161 162 164 166 

Total Motorizado 379 388 400 407 414 421 426 431 435 440 444 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (EPE, 2007) 
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Após as projeções do consumo de energia e emissões de poluentes terem sido feitas, 

elaborou-se uma tabela contendo as variações realizadas e estimadas anualmente até 

2020, a fim de se projetar os dados constantes da pesquisa sobre externalidades em 

cidades realizada pela Agência Nacional de Transportes Públicos. As taxas de variações 

foram aplicadas na demanda por transporte, no consumo de energia e nas emissões de 

poluentes locais e globais até a planilha de estimativas ser elaborada conforme 

apresentado na Tabela 38 e na Tabela 39. 

Tabela 38 - Demanda por transporte e consumo de energia estimado 

Auto Moto TC Auto Moto TC Total

2003 106 7 187 300 7,6 0,2 2,6 10,4

2004 108 8 192 308 7,8 0,2 2,7 10,7

2005 113 9 199 321 8,1 0,3 2,8 11,2

2006 116 10 208 334 8,3 0,3 2,8 11,4

2007 119 11 217 347 8,6 0,3 2,9 11,8

2008 122 12 226 360 8,8 0,4 2,9 12,1

2009 123 14 230 367 8,9 0,4 3,0 12,3

2010 128 15 236 379 9,2 0,5 2,9 12,6

2011 130 15 243 388 9,9 0,5 3,0 13,5
2012 134 15 251 400 10,7 0,6 3,1 14,3

2013 137 16 255 407 11,4 0,6 3,1 15,2

2014 139 16 260 414 12,1 0,7 3,2 16,0

2015 141 16 264 421 12,8 0,7 3,2 16,8

2016 143 16 267 426 13,5 0,7 3,3 17,5

2017 144 16 270 431 14,2 0,8 3,3 18,3

2018 146 17 273 435 14,8 0,8 3,3 19,0

2019 147 17 275 440 15,4 0,8 3,4 19,6

2020 149 17 278 444 16,3 0,9 3,4 20,6

Total

Bilhões Pass-km Milhões  TEP
Ano

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em MMA (2011) e EPE (2011) 

Nota: A parte em amarelo corresponde a estimativa. 
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Tabela 39 - Demanda por transporte e emissões de poluentes estimados 

Auto Moto TC Auto Moto TC Total Auto Moto TC Total

2003 106 7 187 300 1.160 176  255  1.591  13.813 602    8.720    23.135 

2004 108 8 192 308 1.172 175  230  1.577  14.167 653    9.093    23.913 

2005 113 9 199 321 1.100 176  226  1.502  14.716 712    9.376    24.804 

2006 116 10 208 334 1.146 175  218  1.539  15.129 788    9.281    25.198 

2007 119 11 217 347 1.200 175  214  1.589  15.559 890    9.386    25.835 

2008 122 12 226 360 1.237 176  212  1.625  15.909 1.005 9.604    26.518 

2009 123 14 230 367 1.272 179  208  1.659  16.118 1.107 9.617    26.842 

2010 128 15 236 379 1.320 197  213  1.730  16.729 1.220 9.785    27.734 

2011 130 15 243 388 1.227 180  215  1.621  17.730 1.316 10.083  29.128 
2012 134 15 251 400 1.151 165  216  1.532  18.736 1.408 10.350  30.494 

2013 137 16 255 407 1.091 151  219  1.461  19.746 1.927 10.586  32.258 

2014 139 16 260 414 1.045 140  221  1.405  20.757 1.589 10.793  33.139 

2015 141 16 264 421 1.011 130  223  1.364  21.769 1.677 10.971  34.417 

2016 143 16 267 426 987    122  225  1.334  22.769 1.763 11.120  35.652 

2017 144 16 270 431 972    116  227  1.315  23.746 1.846 11.240  36.832 

2018 146 17 273 435 963    111  229  1.303  24.698 1.927 11.333  37.958 

2019 147 17 275 440 960    107  230  1.297  25.627 2.005 11.399  39.031 

2020 149 17 278 444 962    104  232  1.298  26.535 2.083 11.437  40.054 

Total

Bilhões Pass-km Milhares Ton Poluentes Milhares de Toneladas CO2Ano

Fonte: Elaborado pelo autor com base em MMA (2011) e EPE (2011) 

Nota: A parte em amarelo corresponde a estimativa do governo federal 

Pode-se notar que o consumo de energia derivado do aumento da demanda por 

mobilidade apresenta uma curva bastante inclinada, indicando um crescimento 

exponencial nesta variável conforme apresentado no Gráfico 58. 

Gráfico 58 - Crescimento na demanda por transporte e consumo de energia  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

300 315 330 345 360 375 390 405 420 435

8

10

12

14

16

18

20

22

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Bilhões Pass-km/ano 

 
M

ilh
õ

es
 T

EP
 



 178 

As emissões de CO2 acompanham o crescimento no consumo de energia, já que estão 

diretamente relacionadas, conforme demonstra o Gráfico 59. 

Gráfico 59 - Demanda por transporte e emissões de CO2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com relação às emissões de poluentes locais, as previsões indicam uma variação mais 

modesta em curva S, com perspectivas de redução no fim do período analisado. 

Provavelmente como efeito de políticas públicas para controle de poluentes de veículos 

motorizados vigentes no Brasil. Além da exigência futura para restrição das emissões 

em motocicletas e da comercialização de diesel com menor teor de enxofre para os 

veículos pesados. 

A variação na emissão de poluentes é representada no gráfico 60. 
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Gráfico 60 - Demanda por transporte e emissões de poluentes locais 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

6.2 Potencial de economia 2011-2020: cenário conservador 

Para projetar as possíveis reduções das externalidades, são realizados ensaios gráficos 

considerando uma redução uniforme do modal de transporte motorizado individual em 

30%. Registra-se o conceito de redução uniforme, mas pode-se esperar devido ao efeito 

de retroalimentação positiva, que esta ação tenha um resultado até melhor do que um 

cálculo uniforme. É possível, por exemplo, uma redução do efeito-barreira
66

. Efeito que 

jamais foi mensurado e que pode provocar com sua redução, reações de externalidade 

positiva de dimensão expressiva. 

Para construir os ensaios com o potencial de economia esperado, em primeiro lugar foi 

elaborada a Tabela 36. Nesta tabela são calculadas as possíveis economias considerando 

o montante inicial de redução ao transporte individual em 30%. Para possibilitar o 

                                                        
66

 Este efeito é causado pela reação das pessoas ao movimento de veículos, seja por insegurança, 
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cálculo, todos os valores foram convertidos em razão de eficiência energética, ambiental 

e financeira. Depois os novos dados foram projetados e a planilha organizada. 

No sentido de apresentar as possibilidades e os potenciais de redução das deseconomias 

públicas do sistema de transporte de passageiros insustentável, e para demonstrar as 

tendências de crescimento ou redução dos custos do metabolismo do transporte, são 

construídos gráficos mostrando as curvas das funções de custos. Todos gráficos são 

construídos com base nesta tabela. 

 

Tabela 40 - Potencial de economia reduzindo TMI (2011-2020) 

 

Ano 

Bilhões Pass-km 

BAU Conservador 
Total 

Auto Moto TC Auto Moto TC 

2011 130 15 243 92 10,8 286 388 

2012 134 15 251 95 11,1 295 400 

2013 137 16 255 96 11,3 300 407 

2014 139 16 260 98 11,5 305 414 

2015 141 16 264 99 11,6 309 421 

2016 143 16 267 101 11,8 313 426 

2017 144 16 270 102 11,9 317 431 

2018 146 17 273 103 12,1 320 435 

2019 147 17 275 104 12,2 323 440 

2020 149 17 278 105 12,3 327 444 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os 30% de redução de demanda por transporte do TMI (motos e carros) são transferidos 

para o TC, configurando as relações existentes na Tabela 40. 

 

6.2.1 Redução no consumo de energia 2011-2020 

 
Para efetuar os cálculos de projeção de consumo de energia em um cenário conservador, 

considerou-se as taxas de eficiência energética obtidas pela razão entre a demanda km-
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pass e o consumo de energia projetado, desta vez aplicando-se a transferência de 30% 

da demanda do TMI para o TC, conforme apresentado na tabela seguinte. 

 

 

Tabela 41 - Razão Demanda Pass-km / Consumo de energia TEP 

 
Modo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Razão  Pass-km 
Energia 81,11 81,64 81,29 81,23 81,17 81,19 81,28 81,54 81,93 82,55 

Transporte coletivo 3,52 3,61 3,69 3,75 3,81 3,86 3,90 3,93 3,95 3,96 
Razão  Pass-km 
Energia 13,09 12,58 11,97 11,46 10,98 10,56 10,17 9,84 9,54 9,12 

Auto 7,01 7,53 8,04 8,55 9,05 9,54 10,01 10,46 10,89 11,51 
Razão  Pass-km 
Energia 27,31 26,16 24,88 23,82 22,83 21,95 21,15 20,46 19,83 19,28 

Moto 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,56 0,59 0,61 0,64 

Transporte individual 7,40 7,95 8,49 9,03 9,56 10,07 10,57 11,05 11,50 12,15 

Total 10,93 11,56 12,18 12,79 13,37 13,93 14,47 14,97 15,45 16,11 

 

Para calcular as projeções de consumo de recursos no cenário conservador , foram 

elaboradas as seguintes equações: 

Equação 2 – Redução de demanda – cenário conservador 

 
                                           

Equação 3 – Razão de eficiência – geral 

 
                                          

 

Equação 4 – Projeção de consumo 

 

                   (                              ) 
                     

 

Combinando os dados da Tabela acima com os dados presentes na Tabela 40  são 

projetadas as economias potenciais de energia para o transporte de passageiros em zonas 

urbanas do Brasil, conforme apresentado na próxima tabela consolidada.  
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Tabela 42 – Economia potencial de energia 

 

Econ

Auto Moto TC Auto Moto TC Auto Moto TC Total CC

2011 130 15 243 92 10,8 286 388 9,9 0,5 3,0 13,5 10,9

2012 134 15 251 95 11,1 295 400 10,7 0,6 3,1 14,3 11,6

2013 137 16 255 96 11,3 300 407 11,4 0,6 3,1 15,2 12,2

2014 139 16 260 98 11,5 305 414 12,1 0,7 3,2 16,0 12,8

2015 141 16 264 99 11,6 309 421 12,8 0,7 3,2 16,8 13,4

2016 143 16 267 101 11,8 313 426 13,5 0,7 3,3 17,5 13,9

2017 144 16 270 102 11,9 317 431 14,2 0,8 3,3 18,3 14,5

2018 146 17 273 103 12,1 320 435 14,8 0,8 3,3 19,0 15,0

2019 147 17 275 104 12,2 323 440 15,4 0,8 3,4 19,6 15,5

2020 149 17 278 105 12,3 327 444 16,3 0,9 3,4 20,6 16,1

35,0

BAU Conservador
Total

Bilhões Pass-km

Potencial de Economia 2011 - 2020

Ano

Milhões  TEP

BAU 

 

Percebe-se que, entre 2011 e 2020 é possível economizar aproximadamente 35 milhões 

de TEPs, desde que se adotem políticas de desincentivos ao uso do TMI. 

No próximo gráfico é comparado o consumo de energia com a tendência atual de 

crescimento da intensidade energética do sistema de transporte de passageiros no Brasil. 

No gráfico é possível observar uma economia futura total da ordem de 35 milhões de 

TEP. 
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Gráfico 61 - Economia potencial de Energia 
 

 
 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

6.2.2 Redução potencial de poluentes locais 2011-2020 

 

Do mesmo modo, projetou-se a razão de demanda por transporte sobre as emissões de 

poluentes locais
67

, obtendo-se como resultado a tabela 

Tabela 43 - Razão Demanda Pass-km / emissões de poluentes locais 

 

Modo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Razão  Pass-km/Ton pol 1,134 1,159 1,167 1,177 1,183 1,187 1,190 1,193 1,196 1,199

TC 252,0 254,2 256,7 259,2 261,6 264,0 266,3 268,4 270,5 272,4

Razão  Pass-km/Ton pol 0,106 0,117 0,125 0,133 0,139 0,145 0,149 0,151 0,153 0,155

Automóvel 865 812 769 737 713 696 685 679 677 679

Razão  Pass-km/Ton pol 0,082 0,093 0,103 0,113 0,123 0,133 0,142 0,150 0,157 0,163

Motocicleta 130,6 119,6 109,8 101,6 94,7 88,9 84,2 80,4 77,5 75,2

TI 996 932 879 839 808 785 770 760 755 754

Total 1248 1186 1136 1098 1069 1049 1036 1028 1025 1026

 

                                                        
67 Poluentes locais considerados neste estudo: CO (monóxido de carbono), NOx (óxidos de 
nitrogênio), THCescap (Hidrocarbonetos totais) /NMHCescap (emissões evaporativas), MP 

(material particulado) e RCHO (aldeídos). 
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Com base na Tabela 43  é possível projetar-se os dados apresentados na próxima no 

quadro a seguir: 

 

Tabela 44 - Economia Potencial de Emissões – Poluentes Locais 

 

Econ

Auto Moto TC Auto Moto TC Auto Moto TC Total CC

2011 130 15 243 92 10,8 286 388 1.227 180  215  1.621  1.248 

2012 134 15 251 95 11,1 295 400 1.151 165  216  1.532  1.186 

2013 137 16 255 96 11,3 300 407 1.091 151  219  1.461  1.136 

2014 139 16 260 98 11,5 305 414 1.045 140  221  1.405  1.098 

2015 141 16 264 99 11,6 309 421 1.011 130  223  1.364  1.069 

2016 143 16 267 101 11,8 313 426 987    122  225  1.334  1.049 

2017 144 16 270 102 11,9 317 431 972    116  227  1.315  1.036 

2018 146 17 273 103 12,1 320 435 963    111  229  1.303  1.028 

2019 147 17 275 104 12,2 323 440 960    107  230  1.297  1.025 

2020 149 17 278 105 12,3 327 444 962    104  232  1.298  1.026 

3.028 

BAU Conservador
Total

Bilhões Pass-km

Potencial de Economia 2011 - 2020

Ano

Milhares Ton Poluentes

BAU 

 

No gráfico a seguir  é comparada a tendência das emissões de poluentes em zonas 

urbanas, geradas pelo metabolismo do transporte de passageiros do Brasil com a 

possível economia no sistema. Nota-se uma economia nas emissões de poluentes locais 

da ordem de 3 milhões de toneladas de poluentes ao fim de 10 anos. É importante 

observar que as emissões de poluentes locais são as principais causas de doenças 

cardíacas e respiratórias nas grandes cidades brasileiras. 
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Gráfico 62 – Potencial de Economia – Poluição Local 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

6.2.3 Redução potencial de emissões CO2 2011-2020 

A partir da próxima tabela, são calculadas as razões de eficiência, desta vez para as 

emissões de CO2 , conforme apresentado a seguir: 

 

Tabela 45 - Razão Demanda Pass-km / emissões de CO2 

 
Modo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Razão  Pass-km/mil 
Ton CO2 

0,0241 0,0243 0,0241 0,0241 0,0240 0,0240 0,0240 0,0241 0,0242 0,0243 

TC 11839 12153 12430 12673 12883 13057 13199 13307 13385 13430 

Razão  Pass-km/mil 
Ton CO2 

0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Automóvel 12000 12403 12617 12843 13041 13205 13365 13516 13654 13800 

Razão  Pass-km/mil 
Ton CO2 

0,013 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Motocicleta 860 892 904 911 919 938 946 951 958 966 

TI 12861 13294 13520 13753 13960 14143 14310 14467 14612 14767 

Total 24700 25447 25950 26427 26842 27200 27509 27774 27996 28196 

A partir da tabela anterior são apresentadas as projeções de emissões de poluentes 

globais: 
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Tabela 46 - Potencial de economia – poluentes globais 

 

Econ

Auto Moto TC Auto Moto TC Auto Moto TC Total CC

2011 130 15 243 92 10,8 286 388 17.730 1.316 10.083  29.128 24.700 

2012 134 15 251 95 11,1 295 400 18.736 1.408 10.350  30.494 25.447 

2013 137 16 255 96 11,3 300 407 19.746 1.927 10.586  32.258 25.950 

2014 139 16 260 98 11,5 305 414 20.757 1.589 10.793  33.139 26.427 

2015 141 16 264 99 11,6 309 421 21.769 1.677 10.971  34.417 26.842 

2016 143 16 267 101 11,8 313 426 22.769 1.763 11.120  35.652 27.200 

2017 144 16 270 102 11,9 317 431 23.746 1.846 11.240  36.832 27.509 

2018 146 17 273 103 12,1 320 435 24.698 1.927 11.333  37.958 27.774 

2019 147 17 275 104 12,2 323 440 25.627 2.005 11.399  39.031 27.996 

2020 149 17 278 105 12,3 327 444 26.535 2.083 11.437  40.054 28.196 

80.921 

BAU Conservador
Total

Bilhões Pass-km

Potencial de Economia 2011 - 2020

Ano

Milhares de Toneladas CO2

BAU 

 

No Gráfico 63 é apresentada a comparação entre a tendência de geração de gases de 

efeito estufa sem redução no uso de automóveis e com a proposta de redução de 30%. O 

gráfico aponta para uma economia de 80 milhões de toneladas de CO2 ao fim de 10 

anos.  

Gráfico 63 – Comparação Economia Estimada – CO2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Este aspecto em especial (geração de CO2) deve ser especialmente levado em conta pelo 

Brasil. Há um esforço bastante representativo do país se apresentar como uma parte da 

solução do problema mundial relativo ao aquecimento global. Além de todos os 

compromissos feitos pelo Brasil na busca por reduzir as queimadas na região 

Amazônica e, consequentemente reduzir a as emissões de GEE, existe a possibilidade 

de se evitar a emissão de quase 100 milhões de toneladas destes gases em 10 anos, após 

a redução inicial no uso do transporte individual. 

 

6.3 Discussão de resultados 

A nascente concorrência entre os proprietários dos 860 milhões de automóveis 

no mundo e os dois bilhões de pessoas mais pobres está levando o mundo para 

terrenos desconhecidos. De repente, o planeta passou a enfrentar um épico 
problema moral e político sem precedentes na história: grãos devem ser usados 

para mover automóveis ou alimentar pessoas? A renda média mundial de um 

proprietário de automóvel é de cerca de US$ 30.000 por ano. Os dois bilhões de 

pessoas mais pobres ganham, em média, menos de US$ 3.000 por ano. O 
mercado então responde: vamos mover os automóveis (LESTER, 2009) 

 

A solução mais simples, geralmente escolhida para resolver os males derivados da 

necessidade de deslocamentos na moderna cidade é construir mais vias de acesso para 

os veículos existentes, e os que ainda serão utilizados nas ruas das zonas urbanas. 

Ilustrando o aforismo em epígrafe de Bernard Shaw, Litman (2009) apresenta uma 

comparação teórica do que normalmente acontece quando as cidades decidem expandir 

suas vias, sem promover mudanças positivas nos transportes de massa (Gráfico 79). 

O gráfico 64 mostra (linha preta) que se as vias continuarem como estão, se não houver 

novas construções, os custos com congestionamentos se estabilizam no longo prazo. 

Na linha vermelha tracejada, tomou-se a decisão de construir uma nova via. Obviamente 

esta decisão impõe gastos significativos ao Estado, mas, os benefícios são compatíveis? 

Segundo Litman, não, pelo menos no longo prazo. Nos primeiros meses e anos, é 

verdade que os custos com congestionamentos caem significativamente para no médio e 
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longo prazos subirem até alcançar o mesmo patamar que havia antes dos gastos com 

construção. Ao contrário, a linha azul contínua mostra que, investimentos em 

organização do transporte de massa reduzem definitivamente os custos de 

congestionamento, com a vantagem de não exigir investimentos tão pesados do Estado. 

Mas, esta seção não trata de apenas uma recomendação, uma solução simplista para um 

problema tão complexo. Algumas saídas de engenharia, sociais e econômicas são 

apresentadas para que as cidades planejem com mais facilidade seus sistemas de 

transporte. 

As primeiras recomendações dizem respeito aos decisores. Um sistema de transporte 

efetivo deve ser baseado no acesso. Políticas e programas que reduzem a necessidade de 

se deslocar devem ser tão considerados quanto aqueles que desejam aumentar a 

mobilidade. Como se observou nesta pesquisa, a análise econômica do sistema de 

transporte como um todo deve considerar todos os custos. Os custos indiretos devem ter 

o mesmo peso que os custos de mercado. Os menores custos devem ser considerados 

sempre como opções. O custo de não se construir deve receber consideração no 

momento de se projetar uma nova rodovia ou via de acesso. 
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Gráfico 64 - Custos de congestionamento X projeto de novas vias 

 

 
 

A avaliação do sistema de transporte deve ser feita de acordo com o tempo de viagem e 

não com a distância percorrida. Esta forma de avaliação pode equilibrar os modos não 

motorizados, elevando a conveniência e o conforto da população. Outra recomendação 

derivada desta pesquisa informa que os formuladores de políticas públicas devem seguir 

princípios que respeitem os impactos ambientais e sociais gerados das decisões relativas 

ao sistema de transporte das cidades. A equidade e a diversidade nos transportes 

também devem ser reconhecidas como importantes metas pelos planejadores. O 

transporte não motorizado, em especial as conexões intermodais (bicicletas por 

exemplo), merecem bastante atenção do Estado. O custo externo incremental deve ser 

considerado em projetos de novas rodovias. Recursos usualmente planejados para 

grandes projetos regionais devem ser comparados com projetos que facilitem 

caminhadas, ciclovias, reorganização de distritos de lojas e serviços locais, fazendo as 

comunidades autossuficientes e sem necessidade de se deslocar utilizando e sendo 
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dependentes de automóveis. Políticas de transporte deveriam avaliar o quanto elas 

afetam os grupos que estão mais desprotegidos na sociedade (crianças, idosos e pobres). 

As comunidades das cidades devem ficar atentas para que ao menos algumas partes dos 

bairros tenham condições de serem acessadas sem a necessidade do uso do automóvel. 

Políticas de zoneamento que restrinjam a expansão desnecessária e preservem as áreas 

verdes precisam ser consideradas. A redução na velocidade do tráfego (traffic calming) 

deve ser utilizada tendo em vista a necessidade de reduzir os riscos de acidentes e 

promover o maior uso da caminhada e de bicicletas nas cidades.  

Shwaab e Thielman (2001) apresentam uma esquematização de como o trabalho de 

planejamento dos transportes pode se tornar mais eficiente, efetivo e equitativo. 

Neste trabalho percebe-se que a demanda por transporte deriva necessariamente em 

impactos sociais, econômicos e ambientais, cujo o trabalho do planejador público é 

minimizá-los. Caso a política de transporte não seja sustentável, há que se utilizar 

ferramentas para corrigir as falhas geradas. Os autores listam algumas ferramentas 

econômicas como taxa de congestionamento, de parqueamento, precificação da rodovia, 

taxação de combustíveis, etc. 

Existe muita controvérsia quanto a questão dos benefícios externos gerados pelos 

sistemas de transporte, em especial em relação ao transporte motorizado individual em 

nossa sociedade contemporânea. 

Este setores (de TMI) costumam argumentar que os benefícios externos de sua 

utilização (de TMI) compensam mais do que o suficiente os custos que eles provocam. 

Alguns autores como Diekmann (apud (VERHOEF, 1994)) afirmam que a mobilidade 

automotiva contribui para a qualidade de vida e o crescimento geral da prosperidade. 

Esse autor afirma ainda que o conforto de nossa sociedade desde a 2ª Grande Guerra 

não poderia ter sido obtido sem a motorização em massa. 
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Se esse argumento é verdadeiro então o uso do TMI deveria ser encorajado por meio de 

subsídios pigouvianos ou através de um mercado de Coase onde os não usuários 

poderiam compensar os usuários de TMI para promover mais mobilidade.  

Não se contradiz nesta tese os reais benefícios que o transporte motorizado representou 

para nossa sociedade.  Custos mais baixos de produção, preços mais competitivos, 

variedade de alternativas de produtos e rápido acesso aos bens são benefícios inegáveis 

promovidos por este mercado. 

Entretanto, algumas distorções podem ser identificadas para qualquer observador deste 

setor. Congestionamento, excesso de consumo de energia e níveis crescentes de 

emissões de poluentes são alguns deles. O uso intensivo de TMI e suas derivações 

impõe custos sobre nossa sociedade e requer a intervenção dos governos em busca de 

reduzir estes custos externos e, consequentemente, aumentar o bem-estar social.  
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Capítulo 7 : Considerações Finais 

[...] Além disso, os proprietários dos 860  milhões de automóveis do planeta 

querem manter sua mobilidade, e a maior parte não está preocupada se o seu 

combustível vem de um poço de petróleo ou de um campo de milho. A orgia de 

investimentos em destilarias de etanol combustível ocorrida após a elevação no 
preço da gasolina em 2005 para US$ 3 o galão, por causa da passagem do 

furacão Katrina, fez aumentar o crescimento anual do consumo mundial de 

grãos, que não chegava a 20 milhões de toneladas por ano, para mais de 40 
milhões de toneladas em 2007 e em 2008, criando uma competição épica por 

grãos entre carros e pessoas (LESTER, 2009). 

 

No início do século XX o transporte individual, em especial o automóvel, parecia ser a 

solução para um problema nascido das invenções das cidades e das necessidades 

posteriores de deslocamento das populações
68

. 

Em reportagem do jornal The New York Times (ROSENTHAL, 2011) comparou-se a 

decisão das principais cidades da Europa Ocidental em inibir o uso de automóveis nas 

cidades, com as ações dos EUA, de facilitar o uso do transporte motorizado individual. 

Enquanto os norte-americanos, registra o NYT, criam programas de computadores para 

localizar vagas nas cidades, acionam as chamadas “ondas verdes” para facilitar o fluxo 

de veículos e pressionam por preços baixos de combustíveis (a gasolina é até 3 vezes 

mais barata nos EUA do que em algumas nações europeias), os europeus vão em 

sentido contrario. 

Altos investimentos em transporte de massa, maiores taxas incidindo sobre os 

combustíveis, faixas exclusivas em diversos pontos da cidade, favorecendo bicicletas e 

transporte coletivo, banimento de automóveis em diversos pontos da cidade (caso de 

Zurique por exemplo), pedágio urbano, ou a redução obrigatória da velocidade, tudo 

para fazer a vida do motorista de automóvel ficar mais difícil. Além disso, novos 

                                                        
68

 Milhares de pessoas se deslocando no interior das cidades movidas principalmente pela 

energia dos animais produziam uma quantidade expressiva de lixo. Calcula-se que cada cavalo 
produzia em média 15 kg de esterco por dia. Pode-se imaginar a que ponto chegou um centro 

como Londres no limiar do século XX. Uma geração de esterco e odores insuportáveis 

multiplicados às centenas de acordo com o movimento da população pelas ruas 

(D'AVINGNON, 2010).  
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prédios são construídos propositadamente sem vagas para automóveis, mas  com espaço 

para bicicletas. 

 Os argumentos em favor da decisão europeia são muitos, porém, os dois mais 

importantes são: 

a- Os automóveis ocupam em média até 30 vezes mais espaço urbano que um 

pedestre; 

b- Os europeus jamais alcançarão as metas padrão em saúde pública, caso os carros 

continuem dominando as cidades. 

E o Brasil, qual modelo deve seguir? Americano ou europeu. Aparentemente o Brasil 

tem muito a ganhar com a reorganização de seus sistemas de transporte.  

Não é assim que o planejamento urbano tem sido realizado. Mesmo com pesquisas 

sobre os problemas relativos aos males do uso do TMI e, embora repetida e de modo 

ininterrupto, pesquisadores venham advertindo para que seu uso seja reduzido, países 

como os EUA não demonstram ações para tanto. Ao contrario , há um incentivo 

constante para o uso dos carros e a reivindicação permanente de maiores facilidades e 

infraestrutura que visem escoar o volume crescente de automóveis produzidos e 

comercializados. 

Infelizmente essas ações influenciam países em desenvolvimento como o Brasil.  

Ávidos em emular o comportamento dos EUA , repetimos a trajetória de construção de 

um modelo de mobilidade urbana que mais parece uma armadilha sem saída. Como em 

uma mórbida leitura da pirâmide de Maslow, desta vez para países ao invés de pessoas,  

nações em desenvolvimento desenham o topo de suas pirâmides de sociedade com 

carros, o sucesso absoluto para todas as classes sociais. 

Assim, caminhamos na mesma trajetória dos países ricos. A renda de nossa população 

aumenta e a sociedade procura se defender dos problemas causados pela (ausência) 
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administração pública, provocando mais problemas sociais. Repetindo os erros gerados 

na administração da saúde pública, onde as ineficiências do Estado produzem um 

crescimento desproporcional no mercado de seguros privados. 

Foram relacionadas as referências teóricas sobre o tema da insustentabilidade nos 

transportes de passageiros no mundo. Algumas definições a respeito de transporte 

sustentável foram propostas, assim como apresentaram-se evidências de que a demanda 

crescente por transporte motorizado individual pode conduzir as cidades 

contemporâneas a grandes deseconomias públicas. 

Na sequência apresentou-se um quadro geral das deseconomias externas geradas no 

processo de metabolismo do transporte urbano, em cidades com mais de 60.000 

habitantes no Brasil. Nesta seção conclui-se que a dimensão dos desperdícios gerados 

pelo metabolismo do sistema de transporte impõe sacrifícios que poderiam ser evitados 

para nossa sociedade. 

A demanda por transporte continuará com tendência de alta, pressionando e sendo 

pressionada por um planejamento público em favor de um sistema de transportes mais 

eficiente. Independente da margem de erro das previsões ser mais alta ou um pouco 

mais reduzida, os impactos deste sistema voltado para o transporte individual crescerão. 

O Estado brasileiro deve lançar políticas públicas exigindo ou incentivando novos 

ganhos de eficiência energética e ambiental para automóveis e motocicletas. Políticas de 

incentivo a melhoria na educação no trânsito podem reduzir as externalidades deste tipo 

de transporte, etc. 

Entretanto, e mais importante, nenhuma política pública deve deixar de levar em conta 

que o transporte motorizado individual, quando comparado a qualquer outro transporte 

coletivo, tem grande desvantagem relativa. Ele (TMI) carrega uma ineficiência 

energética, ambiental e social que são inerentes ao seu uso na esfera pública. 
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A primeira vista, se a administração pública pretende propiciar mobilidade urbana à 

população, e, a quantidade de automóveis circulando é crescente ao ponto de sua 

densidade criar congestionamentos que imobilizam o tráfego urbano, seria melhor que 

os governos procurassem construir mais vias de acesso para os veículos. 

E foi exatamente como se procedeu durante a maior parte do século XX, e ainda no 

século XXI. Como foi registrado durante a revisão teórica deste estudo, Hau (1992) 

afirma que as rodovias produzem deseconomias de escala em seu processo produtivo de 

fornecimento de mobilidade, tornando os investimentos para seu uso críticos. Se as 

rodovias são inerentemente deseconômicas, e os governos desejam mais mobilidade, 

não deveriam incentivar um meio de transporte tão ineficiente como o automóvel. 

Quando são analisadas as três componentes de dependência do automóvel em conjunto 

com outras como as componentes das dimensões socioeconômicas (custos da saúde, 

custos de oportunidade na alocação de recursos públicos, iniquidade na renda e 

desenvolvimento humano, comprometimento de terras para a circulação de veículos, 

perdas no trabalho, efeito barreira) e; os componentes das dimensões energoambientais 

(intensidade e vulnerabilidade energética, emissões de CO2 e de poluentes locais). 

Verifica-se uma contribuição no sentido de provocar uma maior dependência do 

automóvel. No seu limite, a análise marginal revela que os benefícios marginais de se 

construir mais vias de acesso aos carros são em muito superados por seus custos 

marginais. 

Um exemplo: quanto maior a densidade de automóveis no trânsito, mais terras a 

sociedade necessita para aumentar o volume de vias e diminuir a densidade de carros. 

Porém, se o governo usa os escassos recursos para abrir mais túneis, viadutos e ruas, 

menos recursos podem ser utilizados para prover alternativas de transporte de massa, 

induzindo mais pessoas a usarem mais carros para se deslocar. O uso intensivo do 
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automóvel como modal gera proporcionalmente mais poluição local, mais acidentes, 

mais doenças cardíacas, pulmonares e obesidade (as pessoas se exercitam menos), mais 

estresse e mais congestionamento. Todos estes fatores em conjunto pressionam a conta 

da saúde pública, refletindo em menos recursos disponíveis para a elaboração de um 

plano de transporte sustentável. Mais congestionamento gera um efeito desigual e 

perverso sobre os mais pobres, aumentando a iniquidade na distribuição de renda. O 

risco de ser atingido por um veículo, mais a separação da cidade em zonas unidas pelo 

automóvel, mais a sobre utilização de terras que derivam nas cidades sprawl
69

, geram o 

chamado efeito barreira. Quanto mais intenso é o sprawl e o efeito barreira, mas as 

pessoas vão procurar o uso do transporte motorizado, em sua maior parte o transporte 

motorizado individual.  

Na análise dos custos externos é possível perceber a tendência de expansão das 

externalidades. Somente no caso da poluição local, possivelmente devido ao aumento na 

rigidez da legislação restritiva às emissões de gases poluentes no Brasil, houve 

oscilação entre os anos de 2003 e 2010. Neste caso as previsões tiveram um coeficiente 

de determinação R
2 

em um nível que indica fraca correlação. Apesar deste efeito 

contrário, o cálculo de tendência se justifica nos demais casos e até mesmo - no longo 

prazo pelo menos - para os poluentes locais.  

Nesta tese também foi elaborado um novo quadro, apresentando os dados reais das 

externalidades do transporte de passageiros confrontando a situação atual projetada para 

2020 sem atuação do governo, contra uma simulação indicando uma maior participação 

(de 30% para 2010 a fim de comportar a mudança para do TMI para o TC) dos 

transportes coletivos para atendimento da demanda por transportes motorizados em 

zonas urbanas no Brasil. 

                                                        
69

 Expansão desordenada (ou ordenada mas voltada para as clase média e alta) das cidades 

(FREUND e MARTIN, 1993). 
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O estudo também projeta as economias potenciais das externalidades negativas – 

consumo excessivo de energia, geração de poluentes locais e gases de efeito estufa, 

custos de externalidade e de infraestrutura – projetadas para o ano 2020, a partir da 

análise de séries temporais com a técnica de regressão simples.   

Os dados apresentados na tese capturam exatamente a mudança no comportamento da 

demanda por acesso ao transporte motorizado das classes C e D, ocorrido após a 

ascensão do governo Lula em 2003. A data limite da projeção – 2020 - também se 

justifica por ser a data utilizada no governo federal e pelo próprio IPCC como alvo para 

a redução de emissões antrópicas. 

O modelo de civilização centrado na produção e consumo do sistema automobilístico 

não pode ser reproduzido nos países em desenvolvimento e deve ser imediatamente 

substituído por um novo paradigma, mais eficiente e eficaz na promoção do 

desenvolvimento humano em três vertentes: econômica   (maior geração de emprego e 

renda), social (maior mobilidade, acessibilidade, equidade na distribuição de recursos e 

menor impacto negativo na saúde - acidentes- das pessoas) e ambiental poluição local e 

global. 

O uso do TMI como modal de transporte constitui-se em um grave problema que, em 

um planeta super povoado - onde projeções da ONU (UN, 2012 ) informem que 70% de 

uma população de aproximadamente 10 bilhões de pessoas  (até o ano de 2050) viverão 

em cidades – e, que grande parte desta população aumente consistentemente seus 

padrões de vida, utilizem carros em suas migrações diárias em zonas urbanas. 

Como foi visto neste trabalho, a escolha, ou a liberdade de se escolher o modo de 

mobilidade em um mundo “cheio” não pode prejudicar uma imensa maioria, e, também 

como foi visto, tornar pior a vida de quem justamente tem menos poder aquisitivo (mais 
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indefesas portanto) as custas de mais conforto para as classes sociais A e B (por 

exemplo). 

A escolha de um modal de transporte na ponta negativa da ineficiência econômica e 

socioambiental deve ser repensada pela sociedade. 

Como lembra o professor Oliveira (2010), o sistema automobilístico exerce tamanha 

influência sobre a sociedade pós-industrial que não nos imaginamos sem seu convívio. 

E, o professor prossegue advertindo que, tal qual a indústria de tecidos representou para 

a Inglaterra durante a Revolução Industrial, a Indústria Automobilística igualmente 

discute sua essencialidade para nossa civilização. A Indústria de tecidos, roupas e moda 

não acabou, pelo contrário, mas sua participação relativa nos processos econômicos se 

reduziu ao ponto de hoje, embora relevante, é apenas mais uma em uma extensa lista de 

setores. 

Mas uma mudança socioeconômica importante pode ser realizada. Durante este 

processo de pesquisa, percebe-se em várias obras (LESTER, etc.) a alusão ao esforço 

feito pelos EUA durante a II Guerra Mundial, modificando seus modos de produção da 

indústria do automóvel para a economia militar. Ao invés de carros, o foco produtivo 

foram caminhões, navios, trens, tanques e armas. A produção de guerra norte-americana 

inundou as tropas de maquinaria a um ponto que chegava a ser 5 vezes maior do que os 

objetivos iniciais de Roosevelt. 

As indústrias prevalentes (OEMs) se esforçam para convencer a todos que nossa 

economia será destruída caso a indústria de automóvel perca espaço, porém, existem 

outras indústrias alternativas, outros produtos onde podemos usar a energia, os recursos 

materiais e humanos, hoje centrados no par Automóvel/Petróleo.  

Primeiro, o sistema produtivo pode ser redirecionado para a produção e manutenção de 

uma nova indústria com foco em transporte de massa. VLT´s, trens, metrôs, BRT´s, 
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ônibus e pequenos ônibus precisam ser produzidos aos milhões, para atender às novas 

demandas das cidades sustentáveis.  

A indústria das bicicletas, de produção de veículos de transporte coletivo e afins se 

transformarão, caso as cidades tornem-se mais sustentáveis. Em um segundo impacto 

benéfico (o que o pesquisador Vasconcellos (2008) chama de “efeito-barreira”) as 

pessoas podem passar a utilizar mais transporte não motorizado.  Este efeito, difícil de 

ser mensurado mas que impede que as pessoas utilizem meios de transporte não-

motorizados, pedestrianismo e bicicleta, graças aos impactos, aos riscos provocados 

pela prevalência de um sistema automobilístico inteiramente anacrônico. 

A procura pela alocação eficiente ou pareto-eficiente da economia é um fundamento 

importante da Economia do Bem-estar preconizada por Pareto e Pigou (BRUE, 2005) 

no início do século XX. Seria uma situação de equilíbrio em que nenhuma pessoa 

conseguiria aumentar o próprio bem-estar sem que esteja neste movimento, reduzindo o 

bem-estar de outra (PINDICK, 2010, p. 526).  

É exatamente a situação que não pode ser encontrada no sistema de transporte de 

passageiros brasileiro. Como a produção de externalidades negativas - que não são 

internalizadas nos preços de mercado brasileiro – derivadas do uso massivo do 

transporte motorizado individual causam ineficiência econômica, o sistema todo produz 

deseconomias públicas e ineficiência econômica em todas dimensões analisadas. 

Bhattacharyya (2011, p. 540), assim como vários outros autores (THOMAS e 

CALLAN, 2011), sugerem a internalização das externalidades. Um simples 

deslocamento da curva de custo marginal social para cima, aplicando taxação especial 

em combustíveis ou pedagiando o transporte motorizado individual, pode contribuir 

para minimizar o problema. 
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Pode-se afirmar também que uma análise econômica que projete a evolução das curvas 

de isocusto, assim como a identificação das externalidades negativas de todo o ciclo 

produtivo e de consumo dos veículos destinados ao transporte de passageiros 

contribuiria para a análise comparativa mais detalhada de futuras pesquisas sobre o 

tema. Sabe-se que há perdas de energia da ordem de 15% (consumidos no próprio 

processo produtivo), somente com o abastecimento de combustíveis para os postos de 

serviço da frota de veículos existente no país. 

Mesmo assim, produtos como os automóveis continuarão existindo e representando 

valor e benefícios para a sociedade, mas não devem ser tratados como solução de 

mobilidade para as cidades que precisarão ser estabelecidas, as cidades sustentáveis. 

Nenhuma tecnologia que possibilite a mobilidade das pessoas, por mais avançada que 

seja, e, por menos impacto negativo social e ambiental que produza, jamais deixará de 

provocar alguma espécie de efeito sobre a sociedade e o meio ambiente. Essa regra é um 

efeito mandatório da segunda lei da termodinâmica. 

Qualquer efeito do metabolismo dos sistemas de transporte urbano, quaisquer que sejam 

as combinações de modais escolhidas pelas sociedades e pelas administrações públicas, 

produzirão impactos socioambientais. A questão que deve ser discutida em todas as 

esferas sociais é qual combinação de modais produzirá menos externalidades negativas 

e mais bem-estar social.  

Certamente, aprofundar as deseconomias externas naturalmente derivadas do sistema de 

transporte existente, somente para acomodar um “pseudo bem-estar” ou uma falsa 

sensação de liberdade para populações cujas mentes estão centradas em antigos hábitos 

de vida, definitivamente não pode direcionar as demandas e ações futuras de nossa 

sociedade. 
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Esta tese buscou, desde seu início, provocar a reflexão e questionar antigas convicções 

de nossa sociedade, de modo que a procura por bem-estar seja uma causa em benefício 

da maioria da sociedade, e não, como nos foi imposto nos últimos 100 anos, em 

benefício de um grupo de grandes empresas e de uma parte de uma classe social 

dominante.  

São apresentadas evidências de que as consequências, ainda mais graves para os países 

em desenvolvimento, redundam na alocação ineficiente dos escassos recursos públicos, 

essenciais para distribuição equitativa de bem-estar entre a população. Além disso, esta 

ineficiência gera efeitos marginais que terminam por exacerbar a atual questão sócio 

climática global
70

. 

Conclui-se neste estudo que a não consideração de todos os custos externos do 

metabolismo do sistema de transporte provoca impactos cruzados nas esferas sociais, 

econômicas, energéticas e ambientais, que tendem a se tornar mais representativos, 

produzindo um sistema inviável dentro de uma década. E como agravante, em um 

movimento de realimentação positiva, provoca mais ineficiências e perdas 

generalizadas, produzindo importantes deseconomias públicas de escala e internas para 

a sociedade brasileira. 

Por último, a consideração mais importante que este estudo proporcionou, é a de que, 

ganhos de eficiência em equipamentos de transporte motorizado individual são 

importantes e devem ser desenvolvidos em todos os países. Porém, a interpretação das 

estimativas produzidas pelas agências públicas aqui reproduzidas mostram que, a 

saturação do sistema ainda está bastante distante. Ou seja, a produção de externalidades 

do sistema de transporte agregado será ainda mais intensa. O consumo de energia, a 

produção de poluentes  e a pressão sobre os custos de infraestrutura e saúde serão 
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 Pobreza extrema e mudança climática global. 



 202 

progressivamente maiores nos próximos 10 anos. Assim, como antecipou Stanley 

Jevons (MAAS, 2005), no que ficou mais conhecido como o “Paradoxo de Jevons”, os 

ganhos de eficiência tecnológica são (e serão) mais do que compensados pela soma 

absoluta do consumo de recursos. As conclusões desta pesquisa conduzem à discussão 

de que, a eficiência do sistema de transporte deve ser analisada como um todo, o 

agregado que forma a mobilidade urbana. Para que o sistema como um todo funcione de 

modo mais eficiente, não basta que os equipamentos sejam mais eficientes. Nossos 

modelos de “bem-estar” desenhados sobre a posse e o uso de veículos motorizados 

individuais têm de ser revistos em favor da conservação dos recursos comuns e dos bens 

públicos locais, regionais e planetários. 

Não há dúvida que os esforços (muitas vezes por imposição dos Estados) da indústria 

automobilística para aumentar a eficiência energoambiental dos automóveis surtiram 

efeito nas últimas décadas. Os sistemas de mobilidade urbana porém, estão 

progressivamente mais ineficientes como um todo, consumindo cada vez mais recursos 

por unidade produzida em termos de distância percorrida x passageiros por ano. 

As tendências de crescimento e concentração de demanda em cidades vão pressionar 

ainda mais este sistema e portanto, o consumo de recursos naturais e econômicos, 

exigindo sistemas de mobilidade mais eficientes e eficazes para conservar recursos 

escassos. 

Custos de oportunidade e marginais crescentes para sustentar um sistema que favorece a 

uma minoria e é de inviável reprodução a todos impõe sacrifícios para nossa sociedade 

traduzidos em carência de recursos para o presente e futuro próximo. 

Como na Tragédia dos Comuns estabelecida por G. Hardin, o Mercado per se não 

consegue alocar corretamente os custos destas externalidades produzidas no sistema de 

transporte, especialmente pelo uso do TMI.  
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Políticas públicas que priorizem o bem-estar da população devem ser estudados a fim de 

provocar externalidades positivas para nossa sociedade. 

Outros trabalhos
7172

 que analisem os efeitos de retroalimentação positivos e negativos 

destas possíveis políticas, por meio de sistemas de apoio à decisão e de simulação 

computacional, possibilitarão dimensionar o problema e suas soluções com mais 

precisão e confiança.  
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 No apêndice B desta tese encontra-se um esboço de proposta para novos estudos utilizando a 

ferramenta Stella com base em dinâmica de sistemas. Esta técnica permitiria também aprimorar 
os resultados obtidos nesta pesquisa, identificando possíveis efeitos de feedback em uma 

eventual tomada de decisão em favor do transporte público de massa e restrição ao transporte 

motorizado individual.  

 
72

 Previsões utilizando estimação por efeitos causais dinâmicos podem contribuir para uma 

qualidade maior e um grau de confiança também mais elevados neste tipo de pesquisa (STOCK, 

2004, p. 333). 
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APÊNDICE A - Considerações sobre o método indutivo 

 
Quanto ao método indutivo, método que direciona esta tese, é importante acrescentar 

que Vasques (2009, p. 15) propõe três elementos para formar a base da indução:  

[...] a observação dos fenômenos (observação e análise dos fatos para descobrir 

as possíveis causas ou manifestações), a descoberta da relação entre os fatos 

(realizada por meio de comparações aproximações entre fenômenos) e a 

generalização da relação encontrada entre os fatos ou fenômenos (inclusive os 
não observáveis, desde que sejam idênticos).  

 

Justo o que é proposto no estudo: a observação das ineficiências provocadas pelo uso de 

transporte motorizado individual em demasia, desvendando suas possíveis causas, 

procurando possíveis relações entre os fenômenos observados e sua possível posterior 

generalização e análise.  

 

Para corroborar este raciocínio Jolivet (1979) acrescenta que:  

O problema da indução científica é apenas um caso particular do problema geral 

do conhecimento abstrato, pois a lei científica não é mais do que um fato geral 

abstraído da experiência sensível. (JOLIVET, 1979, p. 89). 
 

É possível apresentar o método indutivo de dois modos: completa ou formal, em que há 

comprovação pela experiência; e a forma incompleta ou científica, “que não se origina 

de elementos enumerados ou provados pela experiência, mas de alguns casos 

observados, circunstâncias diferentes, sob vários pontos de vista e até mesmo de uma 

única observação de uma mesma categoria” (VASQUES, 2009); este modo de indução 

não leva a novos conceitos, apenas a coleções de coisas já conhecidas, sem influência 

no progresso da ciência. 

Souza afirma que: “quanto maior a amostra maior a força indutiva dos argumentos; 

quanto mais representativa a amostra, maior a força indutiva do argumento” (SOUZA e 

AL, 1976, p. 64). Sendo assim, uma vez que a amostra é “muito importante para a força 



 220 

indutiva do argumento”, é apresentada uma quantidade de informações representativas 

buscando justificar as inferências em questão. 

Segundo Cervo e Bervian (Metodologia científica, 2002, p. 32), o argumento indutivo 

baseia-se a “generalização de propriedades comuns a certo número de casos, até agora 

observados, a todas as ocorrências de fatos similares que se verificam no futuro. O grau 

de confirmação dos enunciados trazidos depende das evidências ocorrentes”. A indução 

é apresentada das verdades particulares para as verdades gerais. 

Lakatos & Marconi diferenciam o método indutivo do dedutivo da seguinte forma: 

Os argumentos dedutivos ou estão corretos ou incorretos, ou as premissas 

sustentam de modo completo a conclusão ou, quando a forma é logicamente 

incorreta, não a sustentam de forma alguma, portanto, não há graduações 
intermediárias. Resumindo, os argumentos indutivos aumentam o conteúdo das 

premissas com o sacrifício da precisão, ao passo que os argumentos dedutivos 

sacrificam a ampliação do conteúdo para atingir a ‘certeza’. (LAKATOS e 
MARCONI, 2005, p. 92). 

 

Popper reforça a discussão sobre o problema da indução. Enquanto a indução tenta 

confirmar e verificar a hipótese, esta tentativa procura todas as evidências para torná-la 

falsa. “Para ele, em vez de esperarmos, passivamente, que as repetições impressionem 

ou imponham regularidades sobre nós, procuramos, ao contrário, ativamente impor 

regularidades sobre o mundo” (MATTAR NETO, 2003, p. 73). 
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APÊNDICE B - Simulação em dinâmica de sistemas 

 

i) Modelos de Simulação: a dinâmica de sistemas 

Na realidade, de Pitágoras até a piramidelogia, irracionalidades incríveis foram 

proferidas sob uma pretensa forma numérica. A astrologia, por exemplo, por 

séculos usou o mais sofisticado tratamento matemático disponível – e agora é 
trabalhada em computadores: assim há, ou deveria haver uma lei que 

considerasse que toda pessoa que for flagrada fingindo ou tentando ler a sorte 

de outra [...]um enganador (tradução livre do autor, CONQUEST, 1993). 

 

A modelagem em sistemas dinâmicos utilizando o software Stella® como instrumento 

de programação tem como objetivo simular os impactos da automóvel dependência, sua 

tendência de aumento ou ações para redução nas próximas décadas, nas quatro 

dimensões estudadas (social, econômica, ambiental e energética). Enfim tem como 

objetivo analisar as relações de causa-efeito do estímulo ao sistema automobilístico com 

o transporte insustentável. 

 

ii) Dinâmica de Sistemas 

A construção de modelos é central para o entendimento de fenômenos relacionados ao 

mundo real. O homem cria modelos mentais do mundo ao seu redor, dividindo suas 

observações em um modelo de causa-efeito. Cada modelo mental nos habilita, por 

exemplo, a cruzar com sucesso uma rua movimentada. Engenheiros, biólogos, e 

cientistas sociais praticam a mimese de suas observações em um caminho formal. Com 

o advento dos computadores pessoais e programação gráfica, pudemos criar modelos 

mais complexos de fenômenos do mundo ao nosso redor. Conforme relatado por Heinz 

Pagels (1988), o processo de modelagem em computadores é para a mente o que o 

telescópio e o microscópio foram para nossos olhos. Podemos modelar macroscópicos 

resultados de microfenômenos e vice versa. Podemos simular várias possibilidades 
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futuras em um processo dinâmico. Podemos começar a explicar e talvez até predizer um 

fenômeno (HANNON e RUTH, 2001, p. 3). 

Para inter-relacionar e analisar com profundidade as consequências e os impactos 

prováveis das tendências de crescimento da produção e da utilização do automóvel no 

mundo propõe-se neste estudo a modelagem por sistemas dinâmicos.  

Os modelos dinâmicos servem muito apropriadamente a este tipo de problema. Estes 

modelos podem ser aplicados à área ambiental, empresarial, social e física. Nestas áreas, 

existem diversas aplicações possíveis, dentre as quais podem ser citadas: estudos de 

dinâmica populacional, efeitos da agricultura intensiva, emissões de CO2, gestão 

dinâmica de projetos, impacto de planos de negócios, gestão de cadeias produtivas. 

(GARCIA, 2003) 

Destarte propõe-se no presente estudo, a construção de um modelo por meio das 

prerrogativas dos sistemas dinâmicos, utilizando-se para tanto do software Stella ou do 

sistema Vensim, de modo a analisar os impactos cruzados da opção de desenvolvimento 

automobilístico, nas mencionadas dimensões ambiental, energética, social e econômica. 

Frequentemente, o fenômeno acontecido no mundo real é multifacetado, inter-

relacionado e difícil de entender. Para lidar com estes fenômenos, abstraímos os 

detalhes e nos concentramos na figura maior. Os modelos são justamente abstrações da 

realidade e nos forçam a observar os resultados de um problema de modo estrutural e 

dinâmico que nós fizemos em nossas abstrações (HANNON e RUTH, 2001). 

O processo de construção de um modelo pode ser envolvente. Pode-se propor um 

procedimento geral para apresentar um modelo da forma mais simplificada possível, 

conforme demonstrado na figura abaixo: 
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Figura 19 - Modelo simplificado e procedimentos gerais 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Hannon & Ruth (2001). 

A modelagem é um processo sem fim de construção, revisão e mudança do modelo 

elaborado. Em cada ciclo analisado, nosso enteendimento da realidade aumenta. Dois 

tipos gerais de modelos podem ser distinguidos. O primeiro tipo são de modelos que 

representam um fenômeno particular em um determinado tempo. Um exemplo desse 

tipo é um mapa de um determinado país com a localização e o tamanho da cidade ou de 

uma taxa de infecção qualquer. Os outros tipos de modelos são de sistemas dinâmicos 

que planejam capturar e representar a mudança real ou simulada no tempo (HANNON e 

RUTH, 2001). 

Uma vez que um modelo é simulado em um computador cada elemento do modelo é 

especificado por condições iniciais e o computador trabalha as respostas do sistema de 

acordo com as relações especificadas entre os elementos. Estas condições iniciais 

podem ser baseadas em um dimensionamento atual ou estimadas.  

Conclusões e 
previsões 

Eventos 
reais 

Modelo 

Versão 
abstrata dos 
eventos reais 
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Tipicamente, os componentes de um sistema que está sendo modelado interagem entre 

si. Cada interação dos componentes do sistema é apresentada na forma de processos de 

feedbacks (realimentação). Processos de feedback são feitos para responder a mudanças 

em caso de mudanças no sistema e, em outra direção, afetando também aos 

componentes originais que originalmente estimularam a mudança. Feedbacks negativos 

acontecem se a mudança no componente direciona a uma resposta a outro componente 

que se contrapõe a mudança original. Analogamente, um feedback positivo representa 

uma mudança em caso do componente ser direcionado a uma mudança em outros 

componentes que fortaleçam o processo original.  

O uso do método de sistemas dinâmicos se justifica neste trabalho devido a suas 

características e necessidade de entendimento múltiplo, interdependência entre as áreas 

sociais e ambientais, possíveis alterações dos componentes em um espaço de tempo 

longo e a ignorância da ciência sobre os impactos das atividades antrópicas aos 

ecossistemas terrestres.  

Todas essas características conduzem a um (possível) intricado sistema que deve 

representar o mundo real. Tal modelo de sistema seria impossível de ser idealizado 

mentalmente, de modo a prover uma perspectiva compreensível em seus muitos 

aspectos inter-relacionados, visando antecipar seu comportamento no tempo. Assim 

justifica-se o uso dos sistemas dinâmicos: é imprescindível em um ambiente de 

incerteza tão grande, com feedbacks e mudanças temporais. 

E por que usar sistemas dinâmicos e não expert systems ou jogos de simulação?  

Em casos típicos de decisão gerencial consultores são contratados para encontrar 

soluções para problemas ou em uma situação de tomada de decisão onde os estudos 

devem descrever o comportamento social, econômico, tecnológico ou ambiental. Mas, 

se perguntarmos a diferentes grupos de especialistas, eles podem ver o problema por 
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diferentes ângulos chegando a diferentes soluções. Esse resultado aparece devido a 

complexidade dos sistemas que estão sendo analisados. O problema é que quando os 

especialistas discordam a pergunta que surge para o decisor é: o que eu deveria fazer 

então? Expert systems, jogos de simulação e laboratórios de aprendizado são exemplos 

de sistemas que ajudam os decisores a montar ações alternativas em cenários what-if.   

Embora estas ferramentas sejam um passo adiante para os decisores resolverem seus 

problemas, elas ainda se baseiam em um entendimento que um especialista de fora traz 

a tona, ao invés do conhecimento das pessoas diretamente envolvidas. A questão “o que 

devo fazer?” muda para “qual modelo devo usar?”. O problema passa agora não para 

em qual especialista acreditar, mas em acreditar no que eles colocaram em seus 

modelos, discordando ou não de sua validade (HANNON e RUTH, 2001, p. 9).  

O modelo que será elaborado ao fim deste estudo visa refletir as alterações em um 

tempo simulado, considerando que as componentes envolvidas no modelo resultam de 

ações anteriores. Os modelos dinâmicos são causais, refletem causa e efeito. O 

estudioso fixa condições iniciais e relações entre os elementos. O modelo então 

descreve como cada condição irá mudar em resposta às alterações das demais condições 

(MCGARVEY e HANNON, 2003). 

Dez passos serão seguidos no esforço de elaboração do modelo pretendido. São eles 

(HANNON e RUTH, 2001, p. 21 e 22): 

i. Definir o problema e os alvos do modelo. Formatar as questões que se deseja 

responder com o modelo. No caso o modelo será preditivo; 

ii. Designar o estado das variáveis evitando complexidade neste passo; 

iii. Selecionar as variáveis de controle, o controle do fluxo do que entre e sai por 

meio das variáveis; 
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iv. Selecionar os parâmetros para controle das variáveis;  

v. Examinar o resultado do modelo para possíveis violações de leis econômicas, 

físicas, etc. Neste mesmo item deve-se verificar a consistência das unidades; 

vi. Para checar como o modelo está operando, deve-se escolher um horizonte de 

tempo através do qual há a intenção de verificar um comportamento dinâmico do 

modelo; 

vii. Rodar o modelo. Verificar se o gráfico das variáveis passa em um “teste de 

sanidade”. Para tanto se deve escolher prazos alternativos de intervalos de tempo 

para os quais as variáveis são alteradas; 

viii. Variar os parâmetros até os seus limites e verificar se os resultados no gráfico 

ainda fazem sentido. Revisar o modelo para reparar anomalias; 

ix. Comparar os resultados com dados experimentais. Isto significa desligar partes 

do sistema para imitar uma experiência de laboratório por exemplo; 

x. Revisar os parâmetros, para refletir com mais afinco e encontrar exceções para 

os resultados experimentais, repetindo os passos de um a dez.  

 

iii) Simulação de cenários de transportes para o Brasil 

Ao fim desta pesquisa, pretende-se apresentar uma análise dos impactos cruzados da 

dependência do automóvel nas dimensões econômicas, sociais, ambientais e energéticas 

de nossa sociedade contemporânea. 

Além disso, pretende-se construir um modelo formal de simulação por meio de sistemas 

dinâmicos, visando predizer possíveis efeitos de cenários de tendência de aumento, 

manutenção ou diminuição da função de dependência do automóvel em qualquer zona 
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urbana. Na figura abaixo é apresentado um protótipo do modelo ainda a ser 

desenvolvido a partir do software Stella. 

Figura 20 – Modelo simplificado em dinâmica de sistemas 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Kirkwood (1998) e Han & Hayashi (2008) 
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Figura 21- Modelo expandido em dinâmica de sistemas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Kirkwood (1998) e Han & Hayashi (2008) 
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Figura 22 – Modelo simulação de cenários Stella® 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Para que um modelo dinâmico possa ser construído e analisado com mais acuidade e 

talvez mais realista, no próximo capítulo são propostas duas técnicas para a simulação 

da situação do sistema de transporte de passageiros urbano no Brasil: os efeitos causais 

dinâmicos e a dinâmica de sistemas por meio do programa Stella ®. 

Tendo como base a função central de dependência do automóvel que é focada no 

número de viagens por habitante por dia, no percentual de terras direcionado ao 

automóvel e, no volume de alternativas de transportes disponível, elaborou-se o 
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protótipo do modelo de sistema dinâmico.  O protótipo visa mensurar os impactos 

cruzados da concentração do uso do automóvel em nossa sociedade. 

A Figura 22  mostra também que os recursos públicos alocados para prover mobilidade 

à população, dependem da concentração de veículos que circulam pelas principais vias 

da zona urbana. Destarte, a taxa de densidade de automóveis circulando nessas vias, 

junto ao número de alternativas de transporte, somado ao percentual de terras ocupadas 

para o trânsito rodoviário, produz uma maior ou menor mobilidade para a população. 

Entretanto, esses componentes impactam e são impactados mutuamente, assim como 

por outras variáveis, formando sistemas dinâmicos que se realimentam positiva ou 

negativamente, dependendo da postura dos governos, dos consumidores e dos 

produtores. 
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ANEXO A - Metodologia da pesquisa  ANTP  
 
Reproduzido integralmente a partir do site http://portal1.antp.net/site/simob/default.aspx 

(2010) 

 

i. Introdução 

a. O que é? 

O Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da ANTP compreende a coleta e o 

tratamento de dados de transporte público e tráfego urbano dos municípios brasileiros 

com população superior a 60 mil habitantes. 

Trata-se de nova etapa para a ANTP em relação ao papel da entidade quanto à melhoria 

das informações disponíveis no setor. Até 2003, as únicas informações disponíveis com 

alguma regularidade eram a frota, a tarifa e a demanda do transporte público em cidades 

médias e grandes, coletadas desde 1992 pela ANTP e desde 2000 pela NTU. Estes 

dados sempre foram muito consultados e utilizados pelos órgãos públicos, mas tinham 

limitações claras em relação à capacidade de compreender a mobilidade nas nossas 

cidades e, consequentemente, de gerar análises e propostas mais abrangentes. 

Assim, o Sistema de Informações da Mobilidade Urbana se propõe a tratar as 

informações coletadas de forma a alimentar análises e avaliações e, em especial, auxiliar 

na formulação e implementação de políticas públicas no setor. 

 

b. 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 nosso setor em patrimônio investido, custos gerais e participação no PIB, 
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bem como nos processos de consumo de  espaço e energia, e de produção de 

externalidades como a poluição e os acidentes;  

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 séries históricas, visando a monitoração 

dos impactos de políticas públicas para o setor;  

Geração de indicadores e quantitativos que permitam uma qualificação das propostas da 

ANTP e demais entidades interessadas em defender políticas públicas para o setor, em 

especial junto à opinião pública e aos poderes executivo, legislativo e judiciário.  

 

ii. Descrição 

A ANTP - Associação Nacional de Transportes Públicos desenvolve, dentre suas 

atividades, o processo de coleta e tratamento das informações relativas ao sistema de 

transportes públicos e trânsito urbano no Brasil, através de uma sistemática de consulta 

aos diversos órgãos gestores dos referidos sistemas. 

As informações coletadas formam o lastro para a consolidação dos Anuários publicados 

periodicamente pela Associação, os quais são disponibilizados para o público de 

interesse, de uma maneira geral. 

Nos últimos anos, esse processo vem sendo aprimorado não só no sentido de enriquecer 

o conteúdo considerado no processo de coleta, mas principalmente com o objetivo de 

estabelecer instrumentos de trabalho capazes de garantir a qualidade e acessibilidade às 

informações registradas. 

iii. Características gerais 
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O Sistema de Informações da Mobilidade Urbana no Brasil foi desenvolvido 

considerando os seguintes setores: 

Transporte Público 

 Ônibus Municipais  

 Ônibus Metropolitanos  

 Metro-ferroviário  

 Táxi  

Trânsito 

 Infraestrutura viária e de sinalização  

 Frota de veículos  

 Gestão  

  

O sistema trata as informações em duas etapas:  

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

levantados junto aos órgãos responsáveis pelas informações dos modais considerados, 

nas diversas cidades ou regiões metropolitanas do Brasil;  

A segunda destina-se ao tratamento dos dados coletados, viabilizando sua 

disponibilização em meios e formatos adequados aos interessados. 

 

iv. Coleta 

O processo de coleta tem início na confirmação dos contatos com os responsáveis pelos 

dados dos municípios. Uma vez confirmado o contato, os formulários de transporte e 

trânsito são enviados e este envio é confirmado através de contato telefônico. 
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Após um período inicial, entre três semanas e um mês, é feito novo contato para 

verificação de possíveis dúvidas no preenchimento. Novos ciclos de cobrança são feitos 

para garantir o maior número de respostas. 

Após a análise de consistência dos dados enviados, novos contatos são feitos, de forma 

a confirmar ou retificar alguma informação. 

 

v. Consistência 

A análise de consistência dos dados é feita em duas etapas: consistência dos dados 

informados no mesmo ano; e consistência dos dados em relação aos dados informados 

em outros anos.  

Num primeiro momento os dados mais importantes são submetidos a uma avaliação de 

indicadores, verificando a consistência dos dados no mesmo ano. Para o Transporte 

Coletivo são avaliados os indicadores de PVD (Passageiro por Veículo por Dia), PMA 

(Percurso Médio Anual dos veículos) e IPK (Índice de Passageiros por Quilômetro). 

Para o trânsito são avaliados os indicadores de RH/hab. (Recursos Humanos no trânsito 

por mil habitantes), RM/hab. (Recursos Materiais no trânsito por mil habitantes) e 

IS/hab. (Interseções Semafóricas por mil habitantes). 

A outra etapa de consistência refere-se à comparação das informações fornecidas para o 

ano com as informações fornecidas para anos anteriores, verificando se há variações 

significativas entre dados. Identificados os dados em que há dúvidas quanto à 

consistência, o órgão responsável pela informação é contatado para confirmar ou 

retificar o dado. 

 

vi. Estimativas 
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Os municípios nem sempre dispõem de todos os dados necessários para o sistema de 

informações. Assim, alguns dados ausentes, considerados essenciais para as análises, 

são estimados por critérios estatísticos, a partir dos dados informados nos formulários 

de transporte e trânsito. Estas estimativas consistem na determinação de um indicador 

que possa ser aplicado aos municípios que não informaram, gerando assim um dado 

estimado pelo SI da ANTP. Para maior acuidade neste processo de estimativas, foi 

elaborada metodologia que agrega os municípios em cinco classes distintas ("clusters"), 

procurando agrupar os municípios de forma mais homogênea. O item a seguir apresenta 

com maior detalhe este processo de classificação. 

 

vii. Definição de classe dos municípios 

Dada a diversidade de características típicas dos municípios contemplados, foi 

desenvolvida uma tipologia, validada estatisticamente, a qual conduziu à identificação 

de cinco classes de municípios. Estas classes apresentam semelhanças no que diz 

respeito à combinação de características demográficas, econômicas e nível de 

desenvolvimento de sistemas de transportes, ponderadas com base nas suas correlações 

com a demanda por transporte. A tabela a seguir mostra estas características e os pesos 

adotados na análise. 
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Quadro 1 - Características e Pesos Adotados na Tipologia dos Municípios 

 

Características  Variável 

Peso 

Adotado 

Demográficas População 2 

Econômicas PIB “per capita” 1 

Sistema de 

Transporte 

Oferta: 

Ônibus/hab. 

1 

 

A análise de variância desenvolvida conduziu à identificação dos segmentos 

homogêneos que consolidaram então a tipologia proposta: 

  

 Grandes cidades, com renda per capta alta (em relação ao 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 à mineração e exploração agropecuária, 

dotadas de sistemas de transporte bem estruturados, consolidados em 

decorrência de períodos crescimento econômico anteriores, mas hoje pouco 

atualizados (classe 3);  
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 Cidades com população intermediária, com alto PIB e sistemas de transporte 

bem estruturados, de padrões similares às ricas cidades do interior paulista 

(classe 4);  

 Cidades modestas, com população intermediária, renda per capta reduzida e 

sistemas de transportes pouco evoluídos ou estruturados (classe 5).  

O gráfico a seguir aponta esta classificação tipológica.  

Gráfico 65 -  Tipologia dos Municípios 

 

 

O resultado dessa análise permitiu a caracterização dos grupos de cidades que foram 

analisados separadamente no que diz respeito ao desenvolvimento das modelagens para 

a estimativa de dados não coletados na pesquisa e da análise e determinação dos 

estimadores para a expansão da amostra. 
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No caso das modelagens foi ajustada uma função para cada tipo de cidade e no caso dos 

estimadores, um índice determinado a partir da média obtida por classe de cidade. 

 

viii. Cálculo de Estimadores 

Dados essenciais para as análises do SI foram estimados a partir dos dados informados, 

seguindo um procedimento de cálculo de estimadores em três etapas: 

  

1a Etapa - A partir dos dados informados: 

 Cálculo da média do indicador dos municípios que informaram, por classe de 

município;  

 Cálculo do desvio padrão do indicador dos municípios que informaram, por 

classe de município;  

 Cálculo do valor mínimo do indicador (Média - 3 x Desvio Padrão) dos 

municípios que informaram, por classe de município;  

 Cálculo do valor máximo do indicador (Média + 3 x Desvio Padrão) dos 

municípios que informaram, por classe de município;  

  

2a Etapa - Análise estatística: 

 Cálculo da Distribuição Beta dos dados informados, a partir da média, desvio 

padrão, mínimo e máximo definidos na etapa anterior, por classe de município;  

 Condição de consideração do dado para efeito de média final: se o resultado da 

Distribuição Beta estiver entre 0,05 e 0,95, caso contrário o valor será 

desconsiderado.  

  



 239 

3a Etapa - Estimador adotado: 

 Média dos valores válidos (desconsiderando os valores que não atendem a 

condição exposta acima), por classe de município.  

  

Os dados de transporte público que são alvo de estimativas, para efeito de obtenção de 

totais nacionais são os seguintes: 

 Passageiros Transportados (Viagens/habitante);  

 Frota (Frota/habitante);  

 Quilometragem (PMA - Percurso Médio Anual - km por veículo por ano);  

 Arrecadação (Arrecadação/passageiro);  

 Custo (Custo/km);  

 Frota de táxi (Táxi/habitante).  

  

Os dados de trânsito que são alvo de estimativas, para efeito de obtenção de totais 

nacionais são os seguintes: 

 Recursos Humanos (RH/habitante);  

 Recursos Materiais (RM/habitante);  

 Interseção Semafórica (IS/habitante);  

 Equipamento Eletrônico de Fiscalização (EEF/habitante).  

 

ix. Modelagens 

 

Para efeito de estimativa de viagens por modo e tempo de viagem, foram realizadas uma 

série de modelagens utilizando variáveis socioeconômicas. As formulações básicas 
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foram desenvolvidas considerando as viagens por modo obtidas na pesquisa 

Origem/Destino da Região Metropolitana de São Paulo, de 1997 e 2002, e um conjunto 

de variáveis socioeconômicas disponíveis. Foram também utilizadas informações 

adicionais das pesquisas de origem-destino feitas na região metropolitana do Rio de 

Janeiro (2003) e de Campinas (2003). 

5.1. Modelagem de Demanda 

A modelagem de demanda ocorre em duas etapas. Numa primeira etapa a quantidade de 

viagens é modelada diretamente através das formulações desenvolvidas, que relacionam 

viagens com variáveis socioeconômicas. Na segunda etapa, o resultado da primeira 

etapa é ajustado de forma a representar de forma mais adequada o comportamento da 

demanda nos municípios das demais regiões brasileiras. 

A seguir serão descritas as etapas, assim como o procedimento de atualização  

das informações para cada ano de coleta de dados do SI. 

 

 Primeira Etapa - Aplicação das formulações 

Na primeira etapa de modelagem, são calculadas as viagens por modo para cada 

município em função de variáveis socioeconômicas. 

 As viagens de transporte coletivo são estimadas em função da quantidade de empregos 

no comércio e da renda do chefe da família. 

 As viagens de automóvel são estimadas em função da quantidade de empregos no 

comércio e da quantidade de veículos por domicílio. 

 As viagens de motocicleta são estimadas em função da área urbana. 

 As viagens de bicicleta são estimadas em função das matrículas no Ensino Médio, na 

Área Urbana e na População. 
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 As viagens a pé são estimadas em função das matrículas no Ensino Fundamental, 

Médio e Superior, na Frota total e na População. 

 

Segunda Etapa - Ajuste de Valores 

Nesta etapa são realizados ajustes dos valores obtidos na primeira etapa, de forma a 

obter valores finais consistentes com a realidade observada em todas as regiões 

brasileiras. 

O primeiro ajuste refere-se à adoção da quantidade de viagens por transporte coletivo 

obtida através das respostas do questionário e de estimativas feitas pelo SI. Este valor 

apresenta maior precisão em função do próprio processo de coleta e estimativa 

estatística. 

A quantidade de viagens por automóvel sofre dois estágios de ajustes. As viagens para o 

ano de 2003, o primeiro com a utilização da metodologia do Sistema de Informações da 

Mobilidade Urbana da ANTP, foram ajustadas considerando a relação entre a 

quantidade de viagens de automóvel modelada e a quantidade de viagens de transporte 

coletivo. Esta relação foi multiplicada pela quantidade de viagens de transporte coletivo 

adotada, segundo metodologia descrita anteriormente. 

 
- Estágio 1 

 

Para os demais anos foi adotado como viagens de transporte individual a multiplicação 

entre as viagens de transporte individual modelada e a relação entre viagens adotadas e 

modeladas no ano imediatamente anterior. 
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- Estágio 2 

 

As viagens de motocicleta e bicicleta mantiveram a formulação adotada na primeira 

etapa, lembrando que a modelagem estima a quantidade de viagens/dia para cada modo. 

Portanto, no caso de estimativa de viagens anuais, o valor dia foi multiplicado por 300, 

considerado como equivalência para o ano. 

As viagens a pé foram submetidas a uma restrição em função do valor resultante do 

Índice de Mobilidade, ou seja, a quantidade de viagens a pé por habitante por dia. Este 

índice foi limitado ao intervalo entre 0,30 e 0,94 viagens por habitante por dia, que 

aparecem nas pesquisas OD citadas anteriormente. 

 

x. Modelagem de Tempo de Viagem 

Para a estimativa de consumo de tempo e de quilometragem, os tempos das viagens 

motorizadas foram estimados segundo formulações elaboradas em função de variáveis 

socioeconômicas. 

 O tempo das viagens de transporte coletivo foi estimado considerando a Área Urbana, 

enquanto o tempo das viagens de automóvel considerou além da Área Urbana a 

População residente. 

 A partir dos dados estimados de tempo e adotando uma velocidade média para o 

transporte coletivo (média dos dados informados) e automóvel, foi possível a estimativa 

da distância média de viagem. 

 O tempo de viagem para motocicleta foi estimado considerando-se a distância média de 

viagem do automóvel dividido pela velocidade estimada para a moto. 
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xi. Análises 

Para a elaboração das análises apresentadas no relatório sobre o perfil da mobilidade 

urbana no Brasil foram utilizados dados diretos e derivados, considerando parâmetros 

de consumo, custo, etc. 

Os itens a seguir apresentam os dados utilizados na elaboração de cada bloco de análise, 

respeitando a mesma divisão adotada no relatório (Mobilidade, Consumos, 

Externalidades, Custos, Transporte Público e Trânsito). 

 

xii. Mobilidade 

As análises desenvolvidas neste item são baseadas nos dados obtidos através de 

metodologia já descrita no item 5.1 - Modelagem de Demanda. 

 

xiii. Consumos 

Entre os itens considerados como de consumo estão o tempo e distância percorrida pelas 

pessoas, a energia e o combustível. 

Os tempos de viagem são estimados conforme apresentado no item 5.2 - Modelagem de 

Tempo de Viagem, enquanto as distâncias são estimadas a partir do tempo modelado e 

de uma velocidade média de deslocamento adotada. 

A energia despendida na mobilidade é função da quantidade de combustível consumido. 

O consumo de combustível é função da quilometragem percorrida por cada modo, 

multiplicada por um parâmetro de consumo de combustível por modo. 

 

xiv. Externalidades 
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No caso das externalidades, a emissão de poluentes foi considerada no relatório sobre a 

mobilidade urbana no Brasil. A quantidade de poluentes emitidos foi estimada 

considerando uma taxa de emissão por quilômetro, por tipo de modo. 

 

xv. Custos 

Em relação aos custos de mobilidade, individual e público, os valores foram estimados 

de forma diferente para cada modo. 

O custo individual incorrido no uso do transporte público foi considerado igual à 

arrecadação tarifária, estimada segundo a metodologia de cálculo apresentada 

anteriormente (valor informado, para os municípios que informaram, e valor estimado 

em função da quantidade de passageiros, conforme metodologia de definição de 

estimadores). 

O custo individual incorrido no uso do transporte individual foi estimado considerando 

um custo de operação e um custo de propriedade do veículo. 

O custo público na mobilidade foi estimado considerando o custo de manutenção da 

infraestrutura viária, repartido entre transporte público e individual. O custo de 

manutenção da infraestrutura viária foi estimado como 2% do valor do sistema viário, 

considerado como 50% do valor do sistema viário novo. O valor do sistema viário novo 

foi estimado conforme metodologia descrita adiante. 

O custo de poluição por modo foi calculado considerando um custo por tonelada por 

poluente multiplicado pela quantidade de emissão deste poluente por modo. 

Para o cálculo do patrimônio envolvido na mobilidade, foram estimados valores para os 

veículos e para e infraestrutura. Os valores para os veículos foram estimados através da 

multiplicação da quantidade de veículos por um valor adotado por tipo (auto, moto, 

ônibus e carro metro-ferroviário). 
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A estimativa do valor da infraestrutura de mobilidade foi dividida em dois blocos: a 

viária e a metro-ferroviária. 

Para efeito de estimativa do custo do sistema viário foram feitas algumas considerações. 

A partir de um custo por quilômetro adotado para as vias locais e arteriais, o valor das 

vias coletoras foi considerado uma função das vias locais (2 x 0,8 x valor da via local), e 

o valor das vias expressas uma função das vias arteriais (1,5 x valor da via arterial). 

Outra consideração adotada foi que o custo de uma via em terra é 20% o valor do custo 

de uma via asfaltada. 

Assim, considerando o exposto anteriormente e as composições de tipo de via e divisão 

entre asfaltada e em terra adotadas, foi possível estimar o valor do patrimônio envolvido 

na implantação da infraestrutura-viária. 

Em relação ao patrimônio da infraestrutura metro-ferroviária, o critério adotado foi 

utilizar um fator de comparação de custo de implantação entre o metrô de São Paulo e 

os demais sistemas, partindo de um custo por quilômetro de construção do metrô de São 

Paulo. 

Os valores adotados de construção por quilômetro são multiplicados pelas extensões de 

cada sistema, obtendo-se os valores totais de patrimônio nos sistemas metro-

ferroviários. 
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ANEXO B - Dados do Balanço Energético Nacional 2009 
 

Tabela 47 - Consumo Final por Setor – BEN 2009 

 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2010)  
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Tabela 48 - Composição setorial do consumo de derivados de petróleo 

Fonte:  Empresa de Pesquisa Energética (2010) 
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Gráfico 66 - Composição setorial do consumo de derivados de petróleo 

 Fonte:  

Empresa de Pesquisa Energética (2010) 

 

Gráfico 67 - Consumo total de derivados de petróleo e gás natural 

 
Fonte:  Empresa de Pesquisa Energética (2010) 
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Anexo C – Estimativas de Consumo de Energia e Emissões-MMA 

Tabela 49 - Evolução do consumo anual de gasolina A e GNV por categoria de 

veículos 
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Tabela 50 - Evolução do consumo anual de etanol por categoria de veículos (10
3
 

m
3
) 
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Tabela 51 - Evolução do consumo anual de diesel por categoria de veículos (10
3
 m

3
) 
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Tabela 52 - Emissões de CO por veículos movidos à gasolina C e etanol hidratado 

(t/ano) 
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Tabela 53 - Emissões de CO por veículos movidos a diesel e GNV (t/ano) 
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Tabela 54 - Emissões de NOx por veículos movidos à gasolina C e etanol hidratado 

(t/ano) 
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Tabela 55 - Emissões de NOx por veículos movidos a diesel e GNV (t/ano) 
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Tabela 56 - Emissões de MP por veículos movidos à gasolina C (t/ano) 
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Tabela 57 - Emissões de MP por veículos do ciclo Diesel (t/ano) 
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Tabela 58 - Emissões de RCHO por categoria de veículos e tipo de combustível 

(t/ano) 
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Tabela 59 - Emissões de NMHC por veículos movidos à gasolina C e etanol 

hidratado (t/ano) 
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Tabela 60 - Emissões de NMHC por veículos movidos a diesel e GNV (t/ano) 
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Tabela 61 - Emissões de CH4 por categoria de veículos e tipo de combustível (t/ano) 
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Tabela 62 - Emissões de CO2 de escapamento por veículos do ciclo Otto (mil t/ano) 
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Tabela 63 - Emissões de CO2 por veículos do ciclo Diesel (mil t/ano) 
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ANEXO D - Estimativas das populações das Unidades da Federação e Municípios 

para 2008 

 

[...] Os levantamentos censitários: níveis e padrão histórico de subenumeração 

populacional, apresentado a seguir, os Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 

apresentam coerência entre si no que diz respeito aos graus de subenumerações 

censitárias, o que não se observa quando são comparadas as contagens de população 

realizadas nos anos de 1996 e 2007. Com vistas às estimativas populacionais a partir de 

2008, e como forma de compatibilizar e incorporar os graus de subenumeração 

observados no Censo 2000 e na Contagem da População 2007, procedeu-se a um ajuste 

das populações das Unidades da Federação observadas nos anos de 2000 e 2007 aos 

valores projetados para a 

população do Brasil – hipótese recomendada 1980-2050, cujos valores encontram-se na 

Tabela 8 desta publicação. 

Estes ajustes foram realizados de forma que as mesmas proporções que as populações 

das Unidades da Federação representavam em relação à população total do Brasil, no 

Censo 2000, fossem aplicadas à população projetada para o Brasil no ano de 2000. Em 

2007, as Unidades da Federação que tiveram suas populações totalmente contadas e 

parcialmente contadas tiveram ajustes diferenciados, mantendo-se, obviamente, as 

proporcionalidades observadas nas partes contadas. O fator de ajuste das Unidades da 

Federação em 2000 foi de 1,0088 e, em 2007, as partes estimadas das Unidades da 

Federação foram ajustadas em 1,0002 e as partes contadas, em 1,0286. Os fatores de 

ajustes utilizados nos totais populacionais das Unidades da Federação, em 2000, e 

aqueles utilizados diferenciadamente para o ano de 2007, foram aplicados, também, aos 

Municípios componentes das Unidades da Federação a fim de que fossem mantidos os 

totais ajustados para as respectivas Unidades da Federação. Assim, com todos os ajustes 
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realizados nas populações das Unidades da Federação e seus Municípios, para os anos 

de 2000 e 2007, procedeu-se então às estimativas das Unidades da Federação e 

Municípios para o ano de 2008, conforme descrito a seguir. 

 

Descrição do método de tendência para estimar as populações das Grandes 

Regiões, Unidades da Federação e Municípios 

 

O método de tendência de crescimento demográfico adotado tem como princípio 

fundamental a subdivisão de uma área maior, cuja estimativa já se conhece, em n áreas 

menores, de tal forma que seja assegurada ao final das estimativas das áreas menores a 

reprodução da estimativa, previamente conhecida, da área maior através da soma das 

estimativas das áreas menores (MADEIRA; SIMÕES, 1972). Considere-se, então, uma 

área maior cuja população estimada em um momento t é P(t). Subdivida-se esta área 

maior em n áreas menores, cuja população de uma determinada área i, na época t, é 

 

 

 

Desta forma, tem-se que:  

 

 

 

Decomponha-se, por hipótese, a população desta área i, em dois termos: aiP(t), que 

depende do crescimento da população da área maior, e bi . O coeficiente ai é 

denominado coeficiente de proporcionalidade do incremento da população da área 

menor i em relação ao incremento da população da área maior, e bi é denominado 

coeficiente linear de correção. Como consequência, tem-se que: 
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Para a determinação destes coeficientes, utiliza-se o período delimitado por dois censos 

demográficos. Sejam t0 e t1, respectivamente, as datas dos dois censos. Ao substituir-se 

t0 e t1 na equação acima, tem-se que: 

 

 

 

 

Através da resolução do sistema acima, tem-se que: 
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Deve-se considerar nas expressões anteriores: 

Época t0 - data do primeiro censo demográfico, por exemplo: 1o de agosto de 

2000; Época t1 - data do segundo censo demográfico, por exemplo: 1o de abril de 2007; 

e Época t - 1o de julho do ano t (ano para o qual a população será estimada). 

 

 

Estimativas mensais da população do Brasil, Grandes Regiões e Unidades da 

Federação: 1991-2030 

 

Para a obtenção das estimativas mensais da população, foi utilizado, inicialmente, um 

ajuste por mínimos quadrados de uma função geométrica aos valores projetados da 

população do Brasil para o período 1989-2012. A função ajustante tem a seguinte 

expressão analítica: 

 

 

 

Onde: 

POP = População; 

t = Anos; e 

A e B = Parâmetros a serem estimados por mínimos quadrados. 

Estimados os parâmetros A e B, a função ajustante resultou em: 

 

 

 



 268 

Determinada a expressão analítica da função, foi possível estimar mensalmente, para o 

período 1991-1999, a população do Brasil no dia 1o de cada mês a partir da variação de 

t, fazendo-se t = t + k/12, onde k = 1, 2, 3, ... , 11, 12. 

Para o período compreendido entre 2000 e 2030, foi utilizada uma função polinomial do 

3o grau para ajustar os pontos dados pelas populações anuais de 1999 a 2031. A 

expressão analítica da função ajustante é a seguinte 

 

 

 

Onde: 

POP = População; 

t = Anos; e 

A, B, C e D = Parâmetros a serem estimados por mínimos quadrados. 

A análise da variância para estimar, por mínimos quadrados, os parâmetros da 

função encontra-se no esquema abaixo: 

Neste modelo combinado, o método AiBi também foi aplicado para estimar as 

populações das Grandes Regiões e Unidades da Federação. 
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Completada a série histórica de 1991 a 2030 e mediante o emprego das taxas médias 

geométricas de crescimento mensal, foram estimadas as respectivas populações no dia 

15 de cada mês. 

Tabela 64 - População residente e taxa média geométrica de crescimento anual, 

segundo censos demográficos e contagens da população - 1940/2007 

 
Fonte: IBGE (2008) 
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Tabela 65 - Projeção da população a partir da hipótese recomendada 

Brasil - 1980/2050 

 

Fonte: IBGE, Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o Período 1980-2050 - 

Revisão 2008 (2008) 
 

Nota: A hipótese recomendada é o ajuste da fecundidade incorporando estimativas da taxa de 
fecundidade total com base nas PNADs 2002 a 2006 e fecundidade limite = 1,5 filho por 

mulher. 
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ANEXO E – Posse de automóvel e motocicleta pelas famílias por faixa de 
renda 
 
Tabela 66 - Posse de automóveis e motocicletas por faixa de renda 

 
 
Fonte: (IPEA, 2010) 


