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Apresentação
Nos últimos anos, o Brasil tem assistido a uma degradação dos serviços de transporte
coletivo, aumentos de tarifas, surgimento de transporte informal, crescimento dos congestionamentos de trânsito e da poluição do ar. Isso tem gerado impactos negativos na vida
cotidiana das pessoas que, a cada dia, se vêem em maiores diﬁculdades de deslocamento
nas cidades.
O Ministério das Cidades vem trabalhando em uma política nacional de mobilidade urbana,
construída em conjunto com os diversos segmentos da sociedade, e que visa melhorar as
condições de deslocamento nas cidades para uma melhor qualidade de vida.
Esta cartilha – resultado da parceria entre o Ministério das Cidades, por meio da Secretaria de Transporte e da Mobilidade Urbana, e o Instituto Pólis – tem por objetivo abordar um
conjunto de temas básicos envolvidos na mobilidade urbana e suas relações com as outras
políticas urbanas.
Com esta publicação, visamos explicar o conteúdo do anteprojeto de lei que colocamos em
discussão, esperando incentivar a reﬂexão e participação de todos na construção democrática
de uma política que, efetivamente, melhore a vida das pessoas.
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1 O que é mobilidade urbana?

A mobilidade urbana é um atributo das cidades e se refere à facilidade de deslocamentos de pessoas e
bens no espaço urbano. Tais deslocamentos são feitos através de veículos, vias e toda a infra-estrutura (vias,
calçadas, etc) que possibilitam esse ir e vir cotidiano. Isso signiﬁca que a mobilidade urbana é mais do que o
que chamamos de transporte urbano, ou seja, mais do que o conjunto de serviços e meios de deslocamento
de pessoas e bens. É o resultado da interação entre os deslocamentos de pessoas e bens com a cidade. Por
exemplo, a disponibilidade de meios e infra-estrutura adequados para os deslocamentos de pessoas e bens
numa área da cidade pode ajudar a desenvolver tal área. Do mesmo modo, uma área que se desenvolve vai necessitar de meios e infra-estrutura adequados para os deslocamentos das pessoas e bens naquele local.
Pensar a mobilidade urbana é, portanto, pensar sobre como se organizam os usos e a ocupação da cidade e a melhor forma de garantir o acesso das pessoas e bens ao que a cidade oferece (locais de emprego,
escolas, hospitais, praças e áreas de lazer) não apenas pensar os meios de transporte e o trânsito.
Parece um pouco óbvio mas se olharmos nossas cidades, veremos que, muitas vezes, o carro parece
mais importante que as pessoas! Precisamos inverter tal lógica, e privilegiar as pessoas e suas necessidades de deslocamento, para garantir o acesso amplo e democrático à cidade e ao que ela oferece.
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2 Mobilidade urbana é desenvolvimento urbano!

Nossas cidades crescem a partir da abertura de novos bairros cada vez mais distantes
dos locais de trabalho e lazer, geralmente mais centrais. Esse modelo de crescimento deixa
as residências para as áreas mais distantes, ao mesmo tempo em que exige a construção de
ruas e avenidas que conectem os novos bairros à cidade. O resultado desse crescimento é
uma cidade cujos moradores têm que se deslocar distâncias muito grandes, gastando muito
tempo nesse ir e vir, para viver o seu dia-a-dia.
Para vencer as dificuldades desses deslocamentos, estudamos como melhorar o
transporte coletivo, como garantir a circulação de veículos para evitar o trânsito congestionado, entre outros. Agora, o que propomos nessa cartilha é olharmos não apenas para
o transporte, mas para a mobilidade urbana como um todo. Para construir uma política de
mobilidade urbana, precisamos olhar também para como as atividades estão localizadas
no território. E olhar para como as cidades crescem, como as pessoas e mercadorias se
deslocam nesse território. Dessa forma, estaremos pensando em quais serão as diretrizes
e princípios que são importantes para que nossas cidades tenham uma boa mobilidade
urbana, sustentável e socialmente includente.
E você deve participar da construção da política nacional de mobilidade urbana! Participar
é construir coletivamente os princípios e diretrizes que deverão orientar as decisões, ações
e prioridades de investimentos em mobilidade urbana nas nossas cidades.
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Hoje, as condições de mobilidade urbana nas nossas cidades não é boa. Há muitos
congestionamentos, oferta insuﬁciente de trens e metrôs, ônibus cheios nos horários de
saída e chegada de trabalho, gente esperando a condução que não chega. Todos os dias,
há um grande número de feridos e mortos no trânsito. Nossas calçadas são estreitas,
esburacadas, barulhentas, sem sombra, sem verde. Isso sem falar nos obstáculos para
andar: lixeiras mal colocadas, carros estacionados, degraus. Mal cabe quem anda! Há ainda
o impacto produzido no meio ambiente: poluição do ar, gasto de energia, e agressão ao
ambiente natural para a expansão descontrolada das cidades.
Isso tem acontecido porque, há muito tempo, nossas cidades crescem sem que
exista uma política de mobilidade urbana que pense no interesse dos cidadãos e não
privilegie apenas o transporte individual, o carro.
Ao pensarmos uma política de mobilidade urbana, devemos pensar nos diferentes
meios de transporte. Isto é, pensar no carro, na moto, no ônibus, no trem, no metrô,
na bicicleta, no andar a pé, entre outros.
Dependendo de qual meio de transporte é mais utilizado, a forma da cidade pode ser
diferente. Por exemplo, se a cidade for ocupada apenas por carros, será cheia de ruas e
terá grande parte de seu espaço ocupado com carros. Se, na cidade, só se pode andar
a pé ou de bicicleta, ela provavelmente será menor, os lugares de trabalho serão perto
de casa, possuirá ruas mais estreitas e poderá ter grandes espaços livres.
Os diferentes meios de transporte disputam espaço nas nossas cidades.
O carro, por exemplo, ocupa muito mais espaço na cidade. Precisa de muitas faixas
nas vias para transitar, muito espaço para estacionar, túneis para desengarrafar
cruzamentos. Todo esse espaço tem um custo considerável e quem paga para ele
existir é o poder público, ou seja, todos nós, e não apenas quem tem carro. Já um
ônibus ou metrô transporta um número grande de passageiros e não ocupam tanto
espaço quanto o carro.
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3 Por que uma política de mobilidade urbana?

Ter uma política de mobilidade urbana signiﬁca ter um conjunto de princípios e diretrizes que
orientem as ações públicas de mobilidade urbana e as reivindicações da população. Trata-se,
por exemplo, de pensar e propor como será o deslocamento de pessoas e bens na cidade.
Quando não existe uma política de mobilidade urbana, ou quando ela não funciona bem,
as pessoas deslocam-se como podem. Cada um busca a solução individual de seu problema,
sem que exista um planejamento público eﬁciente. Isso não é bom porque acaba atendendo
os interesses de poucos, normalmente, de quem tem mais recursos, e a maioria sofre com
as diﬁculdades que têm para se locomover na cidade.
O nosso cotidiano mostra quando a política não está atendendo a todos:
• o transporte de casa para o trabalho é caro e não conseguimos pagar;
• gastamos muito tempo em engarrafamentos que nos atrasam e estressam;
• vivemos muito longe de tudo e gastamos muito tempo para ir de um lugar ao outro;
• o transporte coletivo não passa perto de onde moramos e temos que andar muito a pé;
• nossas cidades são poluídas e barulhentas;
• temos que andar de bicicleta no meio dos carros, pois não existem ciclovias;
• ﬁcamos plantados, esperando o ônibus que não vem e temos que ir a pé ou usar carro,
(se tivermos!);
• as calçadas são tão ruins que, mesmo querendo ir a pé, é melhor não ir;
• as travessias de pedestres são distantes e perigosas.
Quem não viveu ou conhece alguém que já passou por alguma dessas situações?
Por isso, é fundamental construirmos uma política de mobilidade urbana que garanta os
direitos de todos, privilegiando o transporte coletivo e o transporte a pé e por bicicleta
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4 Como a política de mobilidade urbana melhora a vida das
pessoas?

Estabelece as regras para o transporte público
As cidades mudam continuamente e, por isso, os municípios devem construir suas regras
para o transporte público. Tendo regras, consegue-se dar respostas mais rápidas às novas
necessidades das pessoas e pode-se, portanto, incentivar a melhoria da qualidade do transporte público com redução de tarifas.
A política estabelece os direitos dos usuários e orienta a construção das regras que dirão
como será o transporte público. Ou seja, facilita o planejamento dos itinerários, deﬁne de
quanto em quanto tempo passa o transporte, quanto vai custar o serviço do transporte para
o usuário e para o poder público.
As regras também determinam como serão feitas as contratações das empresas de transporte público para assegurar o melhor atendimento às necessidades da população
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Determina quem faz e o que faz
Uma política de mobilidade urbana tem que deixar claro quem faz o que. Quem é responsável por quais atividades. Por exemplo, quem vai planejar a mobilidade urbana, quem vai implementar a política, quem vai ﬁscalizar
e controlar. Trata-se de deﬁnir responsabilidades como aquelas que cabem à União, Estados, Municípios e aos
operadores dos serviços.
Nessa deﬁnição de responsabilidades é fundamental garantir a participação dos cidadãos na formulação da
política e no controle social de sua execução!

Diz de onde vem o ﬁnanciamento
A política pode dizer de onde vem o dinheiro para ﬁnanciar sua implementação. Apesar de uma nova política
não poder mudar tudo de uma vez – porque algumas fontes de ﬁnanciamento já existem, já estão determinadas, são limitadas e muito aquém do desejado –, uma nova política organiza melhor as formas já existentes de
ﬁnanciamento e busca novas fontes para as realizações pretendidas.
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Aponta que subsídios podem ser concedidos e como
Muitas pessoas têm desconto ou gratuidade nos serviços de transporte coletivo. Entretanto,
como os serviços são custeados apenas pelas tarifas pagas pelos usuários, na prática, esses
benefícios são pagos pelo conjunto dos usuários, muitas vezes penalizando os mais pobres.
Para entendermos melhor o raciocínio, basta pensar em uma situação como a de um grupo
de quatro amigos que vão viajar no carro de um deles e decidem dividir os custos da gasolina:
se um deles não paga sua parte, a despesa com a gasolina continua a mesma, e o que vai
acontecer é que cada um dos outros três pagará uma parte do que o outro deixou de pagar. O
mesmo acontece com os serviços de transporte. Os custos continuam os mesmos, mas se
alguns ﬁcam sem pagar uma parte, outros acabarão pagando mais para cobrir os custos totais.
Assim, a política de mobilidade urbana deve garantir os descontos e gratuidades da tarifa para
quem precisa e dizer quem deve pagar por elas, com transparência.
Ao estudarmos os subsídios existentes, notamos que não está claro de onde vem e para
onde vão esses recursos. E o que é pior, não sabemos quanto nós, cidadãos, estamos pagando
para que esses subsídios possam ser concedidos. A proposta de anteprojeto de lei de política
de mobilidade urbana quer colocar em discussão essas questões.
Uma política de mobilidade urbana pode dizer quais as atividades que serão subsidiadas, mas,
para isso, deve deixar bem claros os critérios estabelecidos para dizer de onde vem e para onde
vão os recursos de subsídios. Pois, aﬁnal, esses recursos saem todos do bolso do cidadão!
Mas atenção! Na hora de reivindicar uma gratuidade ou um desconto na tarifa para um determinado grupo social, lembre-se de propor quem vai pagar por ele, do contrário, o custo será rateado
pelos outros usuários que pagam a tarifa, aumentando o preço da passagem para todos.
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Contribui para integrar as políticas de mobilidade urbana e de
desenvolvimento urbano
A política de mobilidade urbana deve estar articulada a outras políticas públicas que interferem na qualidade de vida nas cidades.
É importante lembrar que a política de mobilidade urbana é parte da política de desenvolvimento urbano. Não é possível pensar a cidade, o desenvolvimento urbano, sem pensarmos
na mobilidade urbana.
Não faz sentido construir novos bairros longe de tudo, longe do emprego, sem comércio
local, ou seja, que isolem o cidadão, tanto o pobre quanto o rico, e que acabam exigindo a
construção de novas ruas e avenidas e mais deslocamentos.
A política de mobilidade urbana deve também estar articulada com as políticas ambientais.
Não faz sentido, por exemplo, propor um sistema de transporte que gasta muita energia, que
polui, e esperar que as políticas ambientais trabalhem depois para diminuir o impacto sobre
o meio ambiente. Uma boa política de mobilidade urbana estimula a economia de energia e
meios de transporte não poluentes.

O poder público pode dar benefícios?
É possível que sejam concedidos benefícios tarifários a uma classe social ou segmento
de usuários, desde que ﬁnanciados com recursos deﬁnidos em lei especíﬁca. Quem
deve decidir para quem vai o subsídio é a população do município, através da Câmara de
Vereadores. Para tomar essa decisão, é necessário que a população conheça qual é o valor
desse benefício e como será pago. Esses cálculos devem ser apresentados à sociedade
que deverá decidir se apóia ou não a criação desse benefício. É preciso assegurar que há
recursos para pagar esse benefício, para que ele não seja interrompido depois, isto é, se
ele é sustentável. A participação da sociedade é uma forma de evitar que algum político
dê benefícios, em troca de votos, benefícios esses com os quais não podemos arcar. Como
estará em lei, o benefício deve ser votado na Câmara dos Vereadores.
13

14

5 Por que fazer uma política nacional de mobilidade urbana?

A construção de uma política nacional de mobilidade urbana é necessária. O governo federal,
através do Ministério das Cidades, propõe uma política nacional de mobilidade urbana para as
cidades brasileiras. Ela é importante, pois, há muito tempo, não temos uma política nacional que
estabeleça regras e orientações para todo o país.
Para melhorar a mobilidade urbana em nossas cidades, são necessárias mudanças estruturais e de longo prazo. Estivemos por muito tempo nas nossas cidades consertando problemas
com soluções rápidas, mas não tratamos das questões de longo prazo. Para usar um exemplo
cotidiano, era como se tapássemos um buraco sem preenchê-lo por dentro. Ele logo surge novamente. Precisamos propor mudanças maiores, com planejamento e para todo o sistema de
mobilidade urbana, que resolvam nossas necessidades por um longo período de tempo, fugindo
das operações “tapa buraco”.
Não é apenas consertar um pedaço de uma via, mudar uma mão de rua, ou colocar mais um ônibus
na linha. Precisamos propor soluções mais estruturais, para todos. Como por exemplo, reorganizar a
rede de serviços, pensar os ﬂuxos de deslocamentos das pessoas nas metrópoles. São necessárias
novas regras para o uso do transporte público e privado para garantir o funcionamento de nossas
cidades sem congestionamentos acidentes de trânsito e poluição do ar. E, principalmente: garantir
os direitos dos cidadãos, o direito de acesso ao que a cidade tem a oferecer!
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Quais são os objetivos da política nacional de
mobilidade urbana?
Bom, já vimos que uma política de mobilidade urbana deve dizer quem faz
o que, estabelecer as regras, indicar formas de ﬁnanciamento, quem será subsidiado e como essa política se relaciona com as demais políticas de forma a
garantir os direitos dos cidadãos!
Mas, aﬁnal, para que tudo isso?
• Para promover o desenvolvimento urbano integrado e sustentável. As
pessoas vão de casa ao trabalho, da escola para casa, de casa para o clube,
etc. Ou seja, é necessário organizar os usos (comércio, serviço, indústria,
habitação) de forma a que não provoquem muito tráfego, não congestionem
as vias, não provoquem acidentes, diminuam a poluição, e assim por diante. Além disso, devemos nos preocupar com que a política de mobilidade
escolhida promova a sustentabilidade. Por exemplo, se olharmos para o
grande crescimento do número de carros e compararmos com crescimento
da população de algumas cidades, notamos que o número de carros está
crescendo em maior velocidade. Daqui a pouco tempo, não teremos espaço
para os carros, ou seja, optar por um sistema baseado somente nos carros
é insustentável.
• Para fortalecer os municípios, responsáveis pela organização e prestação do
transporte coletivo e gestão dos seus sistemas de mobilidade urbana.
• Para deﬁnir as responsabilidades de cada um e as relações de cooperação
entre União, Estados e Municípios, ou seja, como a União e os Estados podem
ajudar os cidadãos dos municípios.
• Para garantir os direitos dos usuários e assegurar a participação social.
• Para contribuir decisivamente na melhoria da qualidade de vida urbana.
• Para ajudar a promover a inclusão social.

7
Quais são seus princípios e
diretrizes?
Toda lei possui seus princípios e diretrizes. É com base
nesses princípios, por exemplo, que um juiz pode julgar uma
determinada ação, ou dizer se a política está sendo feita
corretamente. Eles são fundamentais, pois dizem “como”
deve ser feita uma política de mobilidade urbana no país,
estados e municípios.
Vejamos um exemplo. Um dos princípios é o da sustentabilidade. Ele prevê que toda política – seja ela nacional, federal
ou municipal – deverá garantir os serviços necessários aos
atuais usuários sem comprometer a satisfação das necessidades das futuras gerações. Se um município, por exemplo,
está com um serviço de transporte que atende a todos os
cidadãos, mas que está poluindo muito, comprometendo
as necessidades das futuras gerações, nesse aspecto, a
política desse município não segue as diretrizes da política
nacional e, por isso, deve ser corrigida. Ainda sobre esse
princípio, é importante lembrar que a sustentabilidade não
deve ser apenas ambiental, ou seja, com a garantia de que os
recursos não se esgotem. Mas também deve ser sustentável
econômica e socialmente.
Atenção! Os princípios têm valor mais do que simbólico!
Os prefeitos que não seguirem os princípios terão diﬁculdades de receber ﬁnanciamento federal para projetos de
mobilidade urbana!
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Princípios da política nacional de mobilidade urbana
Os princípios da política nacional de mobilidade urbana são:
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Diretrizes da política de mobilidade urbana
As diretrizes da política de mobilidade urbana chamam a atenção para a necessidade de
integração com as demais políticas. Elas são:
I – integração com a política de uso e controle do solo urbano – isso significa que temos
que pensar o que queremos para aquele pedaço da cidade e pensar a política de mobilidade urbana junto com esse desejo. Devemos prever espaços para equipamentos públicos
(como escolas, hospitais, creches) perto da moradia. E das áreas de trabalho.
II – diversidade e complementaridade entre os serviços e modos de transportes urbanos
– os serviços devem ser planejados de forma a serem adequados à mobilidade das pessoas.
Por exemplo, uma pessoa que vai de casa para o trabalho pode andar duas quadras a pé,
pegar um microônibus até a estação de trem, tomar o trem e descer próximo do trabalho.
Esse percurso mostra que ela utilizou diversos modos de transporte – a pé, de microônibus
e de trem. Mas ela utilizou-se deles de maneira complementar. Os modos complementam-se
com um preço acessível.
Atenção! É importante estimular a complementariedade de ações entre os municípios,
pois ela signiﬁca também que esses são os modos mais econômicos de se transportar.
Nem tudo precisa ser acessado de trem ou metrô, nem tudo de ônibus, nem tudo de van ou
perua, nem tudo completamente a pé. Precisamos pensar também que os meios variam de
cidade para cidade, ou seja, podem envolver trechos sobre os rios, de barco, sobre trilhos,
etc. Ficaria muito caro ter trem em todos os lugares e muito difícil para o usuário andar
muito até chegar a algum lugar.
III – minimização dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de
pessoas e bens – diversas atitudes devem ser previstas pelo sistema de mobilidade urbana para que ele não seja prejudicial ou traga problemas ao meio ambiente, às pessoas e
instituições envolvidas no deslocamento. Ele não deve ser poluente ou gerar grandes áreas
impermeáveis sem deixar que a água penetre no solo de forma adequada. Também não deve
exigir grandes esforços dos usuários de forma que ﬁquem muito cansados ao se deslocar,
que tenham que gastar muito, que não se sintam bem atendidos pelos serviços.
Mais do que dizer o que não se pode fazer, a política de mobilidade urbana sugere criarmos incentivos para que determinadas atitudes sejam tomadas de forma a melhorarmos
o meio ambiente urbano e o transporte coletivo. Essas são as duas principais diretrizes
nesse sentido:
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IV – incentivo à adoção de energias renováveis e não-poluentes – é importante que cada
vez mais nossas cidades busquem utilizar as chamadas tecnologias “limpas”, que não
geram poluição e são renováveis.
V – priorização aos modos de transporte coletivo e não-motorizados. É mais caro cada um
ter o seu meio de transporte motorizado do que muitos terem o mesmo modo de transporte. Além disso, são muitos motores soltando fumaça, poluindo o ar, ocupando espaço da
cidade. Não é materialmente possível que todo mundo se desloque em automóvel, nem é
sustentável, como já vimos anteriormente.
VI – Inclusão social. A política de mobilidade urbana deve possibilitar que todos os cidadãos
façam parte e estejam contemplados nas diversas possibilidades de mobilidade urbana, que
todos sejam incluídos na política. E também, que a política permita a sua inclusão na cidade,
no território. Todos devem poder ter acesso ao que a cidade oferece.

Atenção municípios! Priorizar o transporte coletivo é fazer com que ele seja bom, com
qualidade e preço acessível! Que o transporte chegue com uma freqüência boa, no horário, que seja limpo, organizado, com bom atendimento, silencioso, que não polua, que
não demande grandes deslocamentos a pé, entre outros. Essas características podem
fazer com que os usuários dêem preferência ao transporte coletivo, contribuindo assim
para a melhoria das condições de nossas cidades!

21

Precisamos levantar os custos reais do uso do automóvel!
Quando optamos por ter um carro pensamos que apenas vamos gastar com o combustível ,
com trocas de óleo, idas ao mecânico, licenciamento, seguro. Estamos pensando nos nossos
problemas individuais. Mas precisamos fazer uma conta que envolva também as despesas
que a sociedade tem com essa opção, pois:
O carro ocupa muito espaço na cidade. Precisa de muitas faixas nas vias para transitar, muito
espaço para estacionar, viadutos para desengarrafar cruzamentos. Todo esse espaço tem um
custo considerável e quem paga para ele existir somos todos nós, através dos impostos, e
não apenas quem tem carro.
Os carros desperdiçam energia porque, em geral, andam com apenas 1 passageiro. Os carros
mais leves pesam quase 14 vezes mais que um passageiro de 70 quilos. Isso quer dizer que
para cada 14 litros de combustível queimados por um carro, 13 são gastos para movimentar
o próprio carro e apenas 1 para movimentar o passageiro.
Quanto mais carros, menos gente para usar o transporte coletivo e quanto menos passageiros,
mais cara deverá ser a tarifa.
Como dá para ver, há um generalizado desconhecimento de quanto a sociedade gasta para
manter o privilégio do transporte individual. É muito caro um transporte baseado somente em automóveis! Por isso é fundamental invertermos essa lógica, privilegiando o transporte coletivo.

Além disso, o transporte coletivo, ao transportar o mesmo número de
passageiros...
• polui menos;
• ocupa menos espaço na cidade;
• deve ser pensado para todos os cidadãos, com qualidade, de forma que venha a ser uma
alternativa de boa qualidade.
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Ter um automóvel é legítimo, ninguém discorda desse direito! Mas é necessário que o uso
do carro seja racionalizado visando o bem-estar social de todos. Se todos usam seus carros
ao mesmo tempo e no mesmo lugar, muitos
saem perdendo com os congestionamentos,
com a poluição gerada, etc.
Essa idéia é parecida com a racionalização
dos locais onde se pode fumar. Ninguém é
contra que fumem, mas os lugares para fazêlo estão disciplinados. Ou seja, ninguém pode
fumar dentro de um ambiente fechado, como
em um avião, ou em um restaurante onde não
exista ventilação.

23

8
Quais são os direitos dos usuários? E como deve ser a
participação dos cidadãos?
Os usuários de transportes coletivos possuem uma série de direitos.
Receber o serviço adequado: a população deve exigir o serviço que seja melhor para atender às
suas necessidades. É um direito dela poder usar os serviços com segurança. Todos devem ter acesso
a um transporte decente, barato e de qualidade.
Receber um serviço completo também requer que a população seja informada sobre itinerários,
horários, tarifas dos serviços e as maneiras de usá-lo. Essas informações devem ser oferecidas de
forma fácil. Isso signiﬁca que tanto quem nunca utilizou o transporte, quanto quem o utiliza todos
os dias, devem ser informados. A linguagem deve ser simples e acessível.
Para que tudo isso aconteça é importante que a população participe, tanto do planejamento do
sistema, como do controle dos serviços na sua localidade, avaliando se estão adequados. É um
dever do poder público, através dos órgãos gestores e reguladores, receber sugestões, propostas
e reclamações de quem usa os serviços públicos de transporte. Para poder se expressar, o cidadão
deve saber quem são os responsáveis por receber as sugestões e reclamações, de que forma elas
são feitas e quais os prazos para que sejam respondidas ou atendidas. É importante saber como são
estimuladas ou punidas as instituições que não oferecem os serviços de acordo com o que está
estabelecido, nos princípios e diretrizes propostos.
No controle dos serviços, é importante que a população tenha referências para poder comparar
com outros municípios e também para ver sua evolução no tempo, ver se estão melhorando ou piorando. Para isso podem criar indicadores que permitam essa comparação.
A participação da população, seu controle e avaliação, portanto, depende do conhecimento de
forma clara de todos os seus direitos e deveres e também dos direitos e deveres das instituições
que prestam serviços.

Devemos participar desde já! Uma política nacional de mobilidade urbana se expressa no
Projeto de Lei. Esse projeto será discutido no Congresso Nacional. É preciso participar dessa
discussão e lutar para que ele seja aprovado!

24

Por que participar?
As decisões tomadas sobre a mobilidade urbana afetam nosso dia-a-dia. Por exemplo, podem
alterar o tempo que levamos nos deslocando de um lugar para outro, podem melhorar nosso conforto e segurança no transporte coletivo, podem colaborar para a diminuição da poluição do ar
que respiramos, entre outros.
Sabemos que as discussões sobre qual política de mobilidade urbana queremos, podem mostrar
os diferentes interesses, os conﬂitos. Por isso, é importante que você participe. Para garantir que
seu ponto de vista seja debatido, negociado e pactuado. Para garantir que os nossos direitos sejam
respeitados. Para estabelecer prioridades de forma justa, para todos.

Não basta ter direitos, tem que participar!
E para isso a lei propõe que sejam organizadas instâncias de participação com representantes
da sociedade civil, dos usuários, dos trabalhadores e operadores dos serviços. Também sugere
a criação de ouvidorias, audiências e consultas públicas, iniciativa popular de projetos de lei,
planos, programas e projetos, bem como um sistema de comunicação ativa e contínua com
os usuários!
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9 Quem faz o que na política proposta?
O que o governo federal pode fazer?
A União (ou seja, o país, a nação ou o governo federal) tem
como principal competência fazer leis que orientem a política
de desenvolvimento urbano e tratar da mobilidade urbana a
partir de um documento de referência sobre esse tema.
Ao estabelecer as diretrizes gerais para a organização
e prestação de serviços, é essencial que o governo federal
respeite as características locais dos municípios. Isso porque
cada lugar do país tem características muito diferentes que
não podem ser deixadas de lado. Por exemplo, em algumas
localidades é mais adequado incentivar o transporte aquaviário,
utilizando os rios; em outras, é melhor utilizar metrô.
A União deve deﬁnir e acompanhar a política nacional, de
forma a apoiar os municípios. E deve deixar claro como será
esse apoio. A lei da política nacional de mobilidade urbana
propõe que a União deve:
• dar apoio ﬁnanceiro. Para dar esse apoio, ela cobrará dos
municípios que estejam de acordo com os princípios e diretrizes da política nacional de mobilidade urbana;
• capacitar e fortalecer as instituições públicas que
operam o sistema de mobilidade urbana, considerando
as dificuldades existentes e a constante necessidade de
aperfeiçoamento das instituições que cuidam principalmente do transporte;
• estimular a gestão compartilhada em regiões metropolitanas
e a formação de consórcios.
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Conheça a nova lei de Consórcios Públicos
Recentemente, surgiu uma nova lei de Consórcios Públicos
(Lei Federal n° 11.107/05). Essa lei prevê a possibilidade de
Consórcios entre município e município; município e Estado;
Estado e Estado; município, Estado e União. Antes dessa lei,
os consórcios dialogavam pouco com o sistema de ﬁnanciamento. Agora, o Consórcio funciona como uma empresa
pública de propriedade dos entes. Isso signiﬁca que pode
tomar empréstimos ou receber recursos com autonomia
em relação aos orçamentos municipais. O Consórcio pode
ser uma boa alternativa para pensar a mobilidade urbana,
envolvendo um conjunto de municípios ou regiões metropolitanas, uma vez que os problemas e potencialidades são
também regionais!

O que os Estados podem fazer?
Os Estados devem promover a integração dos municípios em políticas regionalizadas ou
metropolitanas.
Eles devem também: licenciar veículos, prestar serviços de transporte coletivo intermunicipais; criar regiões metropolitanas para integrar a organização, o planejamento e a execução
de funções públicas de interesse comum a vários municípios. Nestas atividades deverá ser
observada a política nacional de mobilidade urbana.

O que os municípios podem fazer?
Os municípios têm um papel central na mobilidade urbana. Devem planejar e executar a
política de mobilidade urbana local, organizar e prestar os serviços de transporte coletivo
essencial. Eles mesmos podem prestar estes serviços, conceder ou permitir que outro o faça.
É comum que empresas particulares prestem o serviço de transporte público.
Além disso, devem construir e manter as vias públicas, gerir o sistema de transporte público,
ﬁscalizar se a legislação e as normas estão sendo cumpridas.
Também são responsáveis pela deﬁnição e implementação da política de desenvolvimento
urbano municipal que inclui a política de mobilidade urbana. Por isso devem planejar como
será a mobilidade urbana municipal!

Atenção! A União, os Estados e municípios
devem trabalhar juntos sempre que possível! Dessa forma já estarão cumprindo
uma das diretrizes da política que é agir
de forma cooperativa, integrando os sistemas e meios de transporte!
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10 O planejamento de um sistema de mobilidade urbana

Os municípios devem planejar e executar a política de mobilidade urbana. Onde os serviços têm caráter metropolitano, os Estados ou um consórcio de municípios devem planejar a
integração dos modos de transporte e serviços. Para isso, devem elaborar conjuntamente
estudos e planos diretores integrados de mobilidade urbana.
Para o planejamento, os municípios devem, entre outras ações:
• identiﬁcar os objetivos de curto, médio e longo prazo do plano;
• dizer quais são os órgãos responsáveis por planejar, deﬁnir e implementar a política de
mobilidade urbana;
• criar uma forma de acompanhar de perto a implementação da política, criando uma
metodologia de monitoramento e avaliação contínua, feita com freqüência e de forma
permanente;
• deﬁnir metas a cumprir. Ou seja, dizer como vão atender à todos os cidadãos, como
vão oferecer transporte coletivo urbano à todos, como vão controlar se estão realmente
oferecendo esses serviços à contento. Como já dissemos, é importante termos valores
referência ou indicadores que permitam avaliar a evolução da política, se está trazendo
melhorias ou piorando.

Todos têm que planejar a mobilidade urbana?
Se considerarmos que, onde existe ocupação humana, é necessário que haja infra-estrutura
de transporte, é evidente que todos os municípios devem planejar a mobilidade urbana dentro
da política de desenvolvimento urbano. O fato de existir infra-estrutura de transporte atrai as
pessoas para ocuparem determinado espaço territorial. Por isso, é fundamental planejar o
desenvolvimento urbano ao mesmo tempo em que se planeja a mobilidade urbana.
O projeto de lei da política de mobilidade urbana está atento a isso e diz que as cidades
devem fazer um plano de mobilidade urbana integrado ao plano diretor. Isso serve para
as cidades que já têm ou estão elaborando planos diretores, mas é ideal que todas as
cidades o façam!
Além disso, se a cidade é o local privilegiado para exercermos nossa cidadania, participarmos
do planejamento e da gestão da mobilidade urbana é um exercício de cidadania!
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É preciso fazer planos de mobilidade urbana articulados com os
planos diretores!
Estamos em um momento onde essa articulação entre planos diretores e planos de mobilidade urbana tornou-se fundamental. Após a aprovação do Estatuto da Cidade, lei federal
que trata da política de desenvolvimento urbano (Lei Federal n° 10.257/01), em 2001, muitos
municípios foram obrigados a revisar ou fazer novos planos diretores. Além disso, o Estatuto
determina que municípios com mais de 500 habitantes deverão elaborar um plano de transporte urbano integrado junto ao plano diretor. O projeto de lei de mobilidade urbana vai além
do que propõe o Estatuto da Cidade:
• amplia o conceito de transporte urbano para mobilidade urbana;
• coloca para as cidades a partir de 100 mil habitantes, que também deverão contemplar
em seus planos diretores os princípios e diretrizes da política de mobilidade urbana;
• no caso das grandes cidades, exige o cumprimento de alguns objetivos em seus planos
de transporte e mobilidade urbana, integrados ao plano diretor municipal.

Quais os objetivos do plano de mobilidade urbana?
O plano de mobilidade urbana tem como objetivo principal colocar em prática os princípios
e diretrizes da política de mobilidade urbana. Isso signiﬁca que seus objetivos são parecidos
com o que já dissemos sobre as diretrizes (ver pg. 20), mas, agora, transformados em objetivos do plano de forma a implementá-los no território e atender aos direitos dos cidadãos.
Para relembrar, o plano deve:
I – articular a gestão do uso do solo e da mobilidade urbana;
II – diminuir os custos ambientais e socioeconômicos da mobilidade urbana;
III – assegurar que os modos de transporte urbanos sejam complementares e combinados;
IV – evitar a existência de locais com falta de oferta de serviços e locais com excesso de oferta;
V – assegurar a eqüidade em relação ao uso da via e dos espaços públicos pelos cidadãos;
VI – racionalizar a circulação de veículos de transporte de bens e mercadorias e as operações de carga e descarga;
VII – procurar tornar universal o direito à acessibilidade urbana.
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As cidades grandes devem ir além desses objetivos!
Para as grandes cidades, com mais de 500 mil habitantes, o plano de mobilidade urbana
deve também prever:
I – como será o transporte coletivo urbano;
II – a circulação viária e a orientação de tráfego, privilegiando sempre o transporte coletivo;
III – a circulação de pedestres e de ciclistas;
IV – a acessibilidade para pessoas com deﬁciência e restrição de mobilidade;
V – a possibilidade de criação de infra-estruturas, como terminais ou estações, que integrem
mais de um modo de transporte (por exemplo, ônibus e metrô ou trem e ônibus);
VI – a circulação de cargas;
VII – a descarga de bens nas vias urbanas;
VIII – a deﬁnição de espaços de estacionamento; e
IX – a deﬁnição de áreas de acesso restrito ou controlado.
Quanto maior o município e mais complexo seu sistema de mobilidade urbana, mais importante a elaboração do plano.

Quais os instrumentos para gestão?
A política nacional de mobilidade urbana sugere o uso de alguns instrumentos para a implementação de seus princípios e diretrizes e para o cumprimento de seus objetivos.
Um deles é a restrição e controle de acesso e circulação de veículos motorizados, que pode
ser temporário, em locais e horários pré-determinados. Esse instrumento pode ser muito útil
para evitar congestionamentos e poluição em horários de pico ou locais especíﬁcos.
Também podemos estabelecer o quanto se pode emitir de poluentes em determinados
locais e horários, estabelecendo-se medida que garantam uma boa ﬁscalização.
Pode-se também controlar as áreas de estacionamento, com o objetivo de estimular o uso
de transporte coletivo nas áreas mais adensadas da cidade.
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11 Quais são as fontes de ﬁnanciamento?
Elas são de diferentes ordens:
(a) Podem acontecer a partir da prestação de serviços, ou seja, a partir dos pagamentos
dos serviços feitos pelos usuários ou de receitas do vale-transporte.
(b) Podem acontecer a partir da relação com o território, de diversas formas:
• Através da recuperação da valorização imobiliária. Obras de infra-estrutura de mobilidade
urbana promovem valorizações dos imóveis que estão à sua volta, valorizações que vão
para o bolso dos proprietários. É dever do poder público recuperar essas valorizações para
a coletividade. Isso pode ser feito através da cobrança de Contribuição de Melhoria ou de
outros instrumentos urbanísticos, como a Operação Urbana Consorciada.
• Através da cobrança pela exploração comercial que se desenvolve nas infra-estruturas
de mobilidade urbana. Por exemplo, lojas dentro das estações de metrô ou terminais. Ou
mesmo a cobrança de taxas e tarifas pelo uso da infra-estrutura, como por exemplo, pelo
uso de áreas de estacionamento ou espaço para propaganda.
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(c) Podem acontecer a partir da cobrança de contribuições. Uma contribuição importante
é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, a CIDE. Ela é cobrada a partir do
consumo de combustíveis, e pode ser utilizada para as estradas, energia, meio ambiente e
transportes públicos. Parte dela vai para o governo federal, parte para os Estados e parte
para os municípios.
(d) Podem acontecer a partir de ﬁnanciamentos públicos. Além desses recursos, a União
e os Estados também fazem investimentos em transporte de alta capacidade como na construção e operação de trens e metrôs. Mas podemos dizer que o investimento nesse sentido
tem sido insuﬁciente nos últimos anos.

Atenção! É importante deixar claro que os recursos obtidos a partir da mobilidade urbana devem ser utilizados para a implementação da política de
mobilidade urbana! Ou seja, os obtidos a partir dos serviços, da utilização da
infra-estrutura, da valorização obtida através da infra-estrutura, das contribuições, taxas, tarifas, etc., devem ser utilizados para os objetivos previstos
na política e nos planos de mobilidade urbana!

35

12
O que devemos pagar e como deve ser o transporte
coletivo?
A política de mobilidade urbana deve estudar como pode ser feita uma política tarifária e a
regulação do transporte coletivo de forma a garantir que seus objetivos sejam atingidos.
Um dos objetivos da política de mobilidade urbana é priorizar o transporte coletivo. Para isso,
precisamos recuperar a imagem do transporte coletivo como um serviço para todos os cidadãos.
O transporte coletivo não deve ser oferecido apenas para as pessoas que não têm carro. Deve ser
um serviço público que sirva a todos com qualidade. Se for uma boa opção, muitas pessoas que,
hoje, optam por andar de carro passarão a utilizá-lo, colaborando para a diminuição da poluição e
a economia de espaços utilizados para carros na cidade. E, principalmente, estarão agindo com
responsabilidade em relação ao meio ambiente de nossas cidades.

Sobre as tarifas...
As tarifas devem promover a inclusão social e fazer com que a política de mobilidade urbana
atraia mais pessoas para o transporte coletivo.
Além disso, a política tarifária deve colaborar com o desenvolvimento urbano, estimulando a
melhoria do meio ambiente, induzindo a utilização de transportes que provoquem menos poluição e
colaborando para o adensamento equilibrado da cidade, de acordo com o Plano Diretor Municipal.

Sobre a contratação dos serviços...
Os serviços deverão ser contratados sempre através de licitação como estabelece a nossa
Constituição Federal! Essa é a forma utilizada para que o poder público possa escolher as
melhores empresas, em termos de custos e qualidade, para prestar o serviço de transporte
público à população.
Como contribuição, a lei nacional sugere o conteúdo mínimo de um contrato de prestação
de serviços. Coloca que os contratos devem deﬁnir, com ênfase nas metas a serem cumpridas,
as formas de avaliação, se o serviço está sendo feito e como está sendo feito, os incentivos e
penalidades para que as metas sejam cumpridas, que informações devem ser apresentadas
aos usuários e como e os prazos do contrato, entre outros.
Espera-se com isso obter melhor qualidade e menor tarifa do serviço.
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Quero saber mais sobre isso!
Outros materiais sobre o tema, acesse:
Ministério das Cidades – www.cidades.gov.br
Sobre outras legislações sobre o tema, procure:
Estatuto da Cidade – www.estatutodacidade.org.br
Resoluções do Conselho das Cidades – www.cidades.gov.br
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