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Mesa 3 - Premissas para o planejamento e gestão metropolitana da 
mobilidade urbana
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O transporte de passageiros é insumo estruturador do desenvolvimento econômico, social e ambiental das 

cidades; ou seja, é função meio, pois ninguém se desloca sem motivo. A importância dessa abordagem é que 

ela muda o foco de “movimento de veículos” para “acessibilidade das pessoas” (UN-HABITAT. Planning and design for sustainable urban

mobility: global report on human settlements 2013. United Nations Human Settlements Programme. Nairobi. 2013.)

A mobilidade urbana envolve as condições de circulação, a apropriação do espaço público e a acessibilidade 

aos vários locais e oportunidades que a cidade oferece, o que que demanda uma análise sociológica, além de 

uma abordagem de engenharia.

A abordagem sociológica não se limita à constatação de fatos, mas perguntará por que dada situação existe e 

por que determinadas características estão presentes. (VASCONCELLOS, Eduardo A. de. Transporte urbano, espaço e equidade: análise das políticas 

públicas. NetPress, 2ª edição. São Paulo. 1998)
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Há uma clara relação existente entre mobilidade, entendido como atributo das pessoas, a 

configuração do espaço urbano e a distribuição das atividades no território e a acessibilidade, esta 

entendida como a capacidade de atingir determinados destinos. 

Todos os elementos da mobilidade urbana, por sua vez, interagem entre si, aqui considerado um 

Sistema de Mobilidade Urbana, que envolve tanto os passageiros quanto a distribuição de bens e 

a prestação de serviços no espaço urbano. BOARETO, Renato. A abordagem ambiental dos planos de mobilidade urbana das maiores cidades 

brasileiras. Dissertação (Mestrado) em Estado, Governo e Políticas Públicas da FLACSO/FPA. São Paulo.  2018 
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O padrão de mobilidade urbana de uma cidade é resultado das ações implementadas pelos 

governos federal, estaduais e municipais, que têm papel fundamental no planejamento e 

gestão do sistema de mobilidade urbana de uma cidade.

Portanto, ele deve ser compreendido e analisado como resultado de uma política pública e 

não derivado de uma situação de falta de planejamento ou casualidade. 
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Responabilidades dos Governos

• As esferas de governo têm diferentes responsabilidades sobre as 
políticas setoriais

Mobilidade Urbana, Habitação, Saneamento, Educação, Saúde, 
Assistência Social, Cultura, Meio Ambiente...)

• É importante compreender qual o papel de cada um  para poder  
avaliar a ação e os resultados observados

• “Falhas de “mercado” e “falhas de governo”

Seminário “O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NO DF E ENTORNO- 04 e 05 de setembro de 2019



Seminário “O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NO DF E ENTORNO- 04 e 05 de setembro de 2019

Responsabilidades 
das esferas de 
governo
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As três esferas de 
governo têm 
diferentes  
atribuições sobre 
a política de 
mobilidade 
urbana, 
consolidadas pela 
PNMU, bem como 
capacidades 
distintas de seu 
financiamento

BOARETO, Renato. A elaboração de planos de mobilidade urbana. II Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável: desafio dos novos governantes locais. Brasília 2013
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Celina Souza (2006), 

• Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública:

• Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de 

grandes questões públicas e 

• Lynn (1980), como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. 

• Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 

diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos.

• Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. 

• A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises sobre política 

pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. 

(página 24)
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Ainda Celina Souza... (página 36)

Das diversas definições e modelos sobre políticas públicas, podemos extrair e sintetizar seus 

elementos principais:

• A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de fato, faz.

• A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada através 

dos governos, e não necessariamente se restringe a participantes formais, já que os informais 

são também importantes.

• A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras.

• A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados.

• A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo. 
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Celina Souza (2006) afirma ainda que é possível resumir política pública como o campo do 

conhecimento por meio do qual é possível organizar a ação do Estado, analisar esta ação e 

propor mudanças no seu curso
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A definição de “Política de mobilidade urbana” também foi objeto de análise de Oliveira e Gouvêa 

(2014) e sua relação com políticas públicas:

“Com base em formulações especialmente cunhadas para responder o que são políticas públicas, 

estabeleceu-se que “política pública de mobilidade urbana é o conjunto de ações e omissões 

governamentais, com ou sem a participação direta da sociedade civil, que influencia e/ou regula o 

comportamento individual ou coletivo, comportamento esse que interfere no direito de acesso amplo 

e democrático ao espaço urbano”. Essa definição foi formulada com base na nossa avaliação de que 

as políticas públicas não são elaboradas exclusivamente por atores sociais e nem apenas com base 

em diretrizes estratégicas. Além disto, nossa aposta foi de que a omissão e a negligência estatais 

também moldam as políticas públicas”. (página 5) 
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De forma simplificada, o 

Ciclo de Políticas 

públicas possui 5 etapas

Formação da 
Agenda

Identificação 
das Alternativas

DecisãoImplementação

Avaliação
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Há diferentes atividades, atores e repostas no processo que vai desde a formulação de 

política até a implementação de um projeto

Política Planejamento

Plano Plano de 

Ação

Ato

normativoProdutos Projetos
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Os instrumentos de  Comando e Controle são aqueles baseados no estabelecimento de 

limites e proibições por meio de  legislação específica e normas legais complementares, 

que podem envolver consequências cíveis ou criminais, como multas, restrições 

administrativas ou  perda de liberdade no caso de seu descumprimento

Os Econômicos são aqueles que influenciam o comportamento e as decisões dos agentes 

econômicos por meio de sinalizações dadas por financiamentos, alíquotas de impostos, 

taxas e tarifas sobre atividades, bens e serviços. 
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Os instrumentos de Regulação Econômica, por sua vez, estabelecem regras para a 

concessão e a  prestação de serviços de mobilidade urbana regulados pelo Estado. 

Os instrumentos para a Construção de Capacidades aprimoram a ação e a interação dos 

governos e subsidiam a tomada de decisão dos agentes econômicos, por meio da 

disponibilização da melhor informação e conhecimento possível, tanto para as 

administrações públicas como para o cidadão. 
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de Políticas Públicas
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1 Os chamados programas feebate, são aqueles em que veículos mais eficientes recebem descontos de impostos e 

veículos menos eficientes pagam mais impostos. Maiores informações sobre este instrumento podem ser obtidas em 
“Best Practices for Feebate Program Design and Implementation. ICCT. 2010” 

Comando  e Controle Econômicos Regulação Econômica Construção de 

Capacidades 

- Normas de fabricação 
de produtos 

- Padrão de 
poluição/emissões para 
fontes específicas 

- Padrão de 
disponibilização de 
informações ambientais 
(consumo, eficiência) 

- Controle ou proibição de 
produto ou tipo de 
veículo;  

- Controle de processo; 
- Proibição ou restrição 

de atividades;  
- Proibição ou restrição 

de acesso e velocidade 
- Controle do uso de 

recursos naturais; 
- Exigência de elaboração 

de planos para acesso a 
recursos ( processo de 
elaboração, conteúdo 
mínimo e metas) 

- Leis e normas de uso e 
ocupação do solo; 

- Sistemas de gestão e 
metodologias de 
avaliação ambiental 

- Certificações  

- Financiamento e 
investimento público 
(empréstimos e 
repasses não 
reembolsáveis 

- Parcerias Público-
Privadas (PPP) 

- Impostos, alíquotas 
(feebate1) e 
mecanismos de 
compensação 

- Taxas e tarifas sobre 
veículos (fabricação, 
propriedade e uso), 
fontes de energia e 
externalidades; 

- Subsídios (diretos e 
cruzados); 

- Sistemas de devolução 
de depósitos;  

- Tarifas e custos de 
utilização de 
infraestruturas e 
serviços 

- Certificados de emissão 
transacionáveis e 
mercado de créditos  

- Criação de novos 
serviços/mercados 

- Formas e critérios de 
acesso a mercados,  

- Número máximo de 
operadores 

- Critérios e parâmetros 
de elaboração de 
planilhas de custos,  

- Metodologia para 
fixação de tarifas,  

- Formas de reajuste  
- Prazos de contrato 

- Manuais e cadernos 
técnicos de referência 

- Cursos de 
aprimoramento de 
equipes técnicas 

- Assistência Técnica 
- Elaboração de Acordos;  
- Criação de redes de 

cooperação, inovação e 
disseminação de boas 
práticas;  

- Sistemas de 
informações para 
subsidiar tomada de 
decisão 

- Adoção de 
procedimentos e 
protocolos para 
planejamento, 
implementação e 
avaliação; 

- Reorganização da 
estrutura de gestão 

- Campanhas de 
comunicação; 

- Fornecimento de 
informação ao cidadão; 

- Marketing ambiental. 

Fonte: elaboração própria a partir de Transportation Demand Management. 

Training Document. GTZ. Germany. 2009, NASCIMENTO, Vanessa M. et 

ali Instrumentos de políticas públicas e seus impactos para a 

sustentabilidade. Gestão & Regionalidade - Vol. 29 - Nº 86 - mai-ago/2013 e 

CAPELLA, Ana C.N. Formulação de Políticas Públicas. Coleção Governo e 

Políticas Públicas. Escola Nacional de Administração Pública – ENAP. 

Brasília. 2018



Seminário “O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NO DF E ENTORNO- 04 e 05 de setembro de 2019

Análise de um sistema de mobilidade urbana

Seminário “O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NO DF E ENTORNO- 04 e 05 de setembro de 2019

O  
+ + + =

Maior incidência

dos Planos de Mobilidade 

Urbana

Metodologias de quantificação e avaliação: elaboração de 

análises, produção de informações e disponibilização de 

forma acessível e compreensível

Situação existente

• Divisão Modal

• VKm

• PKM

• Tempo médio de 

deslocamento

• Custos relativos

• Número de 

Vítimas

• Ruído

• Resíduos

• Consumo de 

energia

• Emissões

atmosféricas

(poluentes locais

e GEE)

Fatores 

que geram 

viagens em 

uma 

cidade

Fatores 

pessoais de 

escolha 

modal

Sistema de 

Mobilidade 

Urbana

existente

Política de 

Mobilidade 

Urbana

Ambiental

Social

Econômica

IMPACTOS EM 

TRÊS 

DIMENSÕES:

PADRÃO DE 

MOBILIDDE 

URBANA
EFEITOS

• Primários ou 

secundários

• Curto, médio e 

longo prazos

• Permanentes ou 

temporários

• Individuais ou 

na coletividade

• Comunidade ou 

bairros, cidade, 

região país ou 

planeta (escala)

Fonte: Adaptado de BOARETO, Renato. A abordagem ambiental dos planos de mobilidade urbana das

maiores cidades brasileiras. Dissertação (Mestrado) em Estado, Governo e Políticas Públicas da

FLACSO/FPA. São Paulo. 2018

INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS

Maior incidência das

medidas que 

reduzem os impactos

Motivos e 

Condições 

sociais dos 

indivíduos e 

famílias

Planejamento 

urbano, 

interesses do 

capital  e a 

configuração 

urbana 

resultante

“Infras”, 

serviços e 

preços 

relativos

Ações e 

omissões. 

Projetos e 

$
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Emissões de CO2 no setor de Transportes (2016) 

Fonte: IEMA



Seminário “O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NO DF E ENTORNO- 04 e 05 de setembro de 2019Seminário “O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NO DF E ENTORNO- 04 e 05 de setembro de 2019

Emissões de CO2 no setor de Transportes (2016) 

Fonte: IEMA
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É possível observar 

que em 2016 o 

transporte individual foi 

responsável por 77% 

das emissões de GEE 

associadas ao 

transporte rodoviário 

de passageiros. 
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ABORDAGEM ASI PARA A REDUÇÃO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS
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O QUE 

IMPLEMENTAR

COMO 

IMPLEMENTAR

Projetos e Ações

Instrumentos de Políticas Públicas

Fonte: Elaboração própria a partir de BREITHAUPT, Manfred. Transport CO2 Emissions in Emerging Economies. Tackling the Problem: Policy and Planning Instruments to Integrate Climate Change
in Sustainable Urban Transport Strategies. GTZ International Transport Forum. Leipzig. 2008 e Mitigation Strategies and Accounting Methods for GHG Emissions from Transportation. BID.2013.
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• Combustíveis de baixo carbono

• Veículos mais eficientes no consumo de energia 

• Sistemas Inteligentes de transporte

• Ecodriving e rotinas de manutenção de frota

• Energias renováveis

LIMPAR?
(Clean)
“Energy 

Transition”

A+S+I+C
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A redução dos impactos ambientais depende, portanto, da utilização de diferentes 

instrumentos de políticas públicas, de forma combinada, por parte dos governos e aplicados 

a cada plano/projeto para evitar viagens, promover mudança para o transporte público 

coletivo e o ativo, desenvolver determinada tecnologia de veículos, fontes de energia e seu 

uso
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Uma política de mobilidade urbana transformadora, baseada na abordagem ASI, contribui para a 

redução dos seus impactos de curto, médio e longo prazos (vítimas, degradação da qualidade do ar 

e mudanças climáticas).

Deve ser vista como uma janela de oportunidade de implementar de forma coordenada políticas 

públicas orientadas para múltiplos objetivos: 

• Mitigação das mudanças climáticas (como parte da NDC); 

• Ampliação da acessibilidade, principalmente para as parcelas de menor renda

• Novo padrão de desenvolvimento urbano,  

• Promoção da Saúde (qualidade do ar e redução de vítimas do trânsito)

• Alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente o 3,7,11 e 13, que são 

aqueles relacionados mais diretamente à mobilidade urbana
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É importante considerar a natureza distinta do transporte individual e do transporte público coletivo, 

pois o transporte público:

• É um serviço essencial

• É um Direito Social

• É único serviço de mobilidade urbana que pode ser universalizado em uma cidade

• Serviço regulado pelo Estado

• Suas emissões devem ter tratamento diferenciado em relação ao transporte individual

Há um risco de captura da descarbonização por parte do “transporte individual” devido a sua 

importância para o PIB e sua maior participação nas emissões de GEE, com consequente 

favorecimento econômico pelo governo federal ou estaduais (INCENTIVAUTO – SP)
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Nesse caso, é possível que seja reproduzida uma política de mobilidade urbana centrada 

no uso do automóvel, que trouxe várias consequências negativas para as cidades e a 

população de menor renda, bem como iniquidade na apropriação dos recursos públicos

Portanto, eventuais recursos públicos existentes  (espaço fiscal) devem ser direcionados ao 

desenvolvimento do transporte público coletivo (escolha adequada dos instrumentos 

econômicos de políticas públicas – subsídios)

O custo da redução dos impactos ambientais do transporte público não pode recair sobre 

seu usuário 


