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Sobre o ITDP

• Organização social sem fins lucrativos

• Promoção do transporte sustentável e equitativo no mundo, concentrando esforços 

para reduzir as emissões de carbono, mortes no trânsito e desigualdade social.

• Sede em Nova Iorque, no Brasil desde 2003

• Articulação com órgãos governamentais, organizações da sociedade civil e setor

privado



Por que transporte público coletivo ?



Mudança de clima



Estratégia A-S-I (2º celsius)

AVOID

SHIFT

IMPROVE

Ø Evitar a necessidade do deslocamento de 
longa distância

Ø Concentração de oportunidades no 
entorno de estações de transporte

Ø Mudar/manter os deslocamentos em
modos mais eficientes e com maior
capacidade

Ø Aprimorar a eficiência energética e 
tecnologia veicular

Ø Prioridade aos sistemas de TPC



Desafio: expansão da mancha urbana (1990-2000)

Fonte: Juciano Rodrigues, IPPUR
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Desafio: desigualdade territorial

Fonte: SMU, SP (2014)



Desafio: Investimentos x Expansão da rede
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Desafio: crescimento da frota de automóveis nas 15 
principais regiões metropolitanas (2001 a 2012)

Fonte: Juciano Rodrigues



Desafio: participação modal do transporte individual

Fonte: Pesquisas Origem-Destino de Transporte Urbano das respectivas RMs. Obs: valores presentes apenas para anos de referência
das Pesquisas.

Queda na demanda do Transporte Público: 30% entre 1995 e 2013 (NTU)



Transporte individual nas faixas de rendas mais baixas

Fonte: Metrô-SP Pesquisas OD 2007 e Mobilidade 2012



Planejamento
Elaboração e 

implementação de projetos
Governança metropolitana 

Recursos financeiros e 
humanos limitados para 
planejamento de mobilidade

Falta de integração entre 
políticas públicas setoriais e 
de desenvolvimento urbano

Baixa participação da 
sociedade civil  no 
planejamento e controle 
social dos sistemas de 
mobilidade urbana 
municipais

Recursos financeiros e 
humanos limitados para 
elaboração de projetos  de 
transporte de alta/média 
capacidade 

Carência de estudos e 
projetos de qualidade

Falta de critérios claros para 
avaliação de projetos

Desafios para desenho e 
implementação de arranjos 
inovadores de projetos, como 
PPPs

Fragilidade das estruturas e 
instâncias de governança 
metropolitana

Falta de recursos  financeiros 
para planejamento e 
implementação de sistemas 
de transporte integrados em 
nível metropolitano

Capacidade técnica e institucional limitada



Importância do Guia TPC

• Importância do planejamento –para reforçar a capacidade técnica, 
institucional e de governança

• Despolitizar os processos

• Ênfase na: 

o Redução as desigualdades e promover a inclusão social;

o Prioridade do transporte público em relação ao transporte
individual 

o Melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à
acessibilidade e à mobilidade

o Mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos 
deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades.



Vias sem priorização são ineficientes
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% de vias com prioridade ao
transporte público em relação à rede
viária total:

Rio de Janeiro: 1.57% (172.8km)

São Paulo: 2.94% (500km)

Belo Horizonte: 0.90% (40.6km)



Foto: Luiz Cláudio Barbosa/Estadão Conteúdo

São Paulo



Rio de Janeiro



Cobertura 

Fonte: ITDP 2016

2010 2015 Renda mais baixa Renda mais alta

Cidade 36% 52% 46% 66%

Região Metro 23% 31% 23% 55%

Rio de Janeiro



Adequação da infraestrutura ao entorno

Foto: Danielle Hoppe
Rio de Janeiro



Rio de Janeiro Foto: Clarisse Linke



Foto: Danielle HoppeRio de Janeiro



2) What is Bus Rapid Transit (BRT)?

Belo Horizonte



Rio de Janeiro Foto: João Rocha



2) What is Bus Rapid Transit (BRT)?

Uberaba Foto: Gabriel Oliveira



Medellín

Linha K do Metrocable, 
Parque Biblioteca Espa
ña, Escadas rolantes 

Fotos: Clarisse Linke
Rio de Janeiro



Mitigação de emissões
São Paulo



Uma rede densa de transporte público coletivo, que seja
acessível, conveniente, rápido, frequente e confiável, 
competitivo com o automóvel é uma das chave para a 
promoção cidades mais inclusivas, equilibradas e com 

baixa emissão de poluentes



Obrigada.

www.itdpbrasil.org.br
@ITDPBRASIL 

facebook.com/ITDPBrasil
clarisse.linke@itdp.org


