
MOBILIDADE 
URBANA

A mobilidade urbana é, frequentemente, apontada como 
um dos principais desafios da sociedade moderna. O 
tema é complexo, pois o transporte de passageiros 

envolve questões relacionadas à qualidade de vida da 
população – onde moram, trabalham, se divertem, e como se 
deslocam de um lugar para o outro. 

Felizmente, em 2012, foi promulgada a Política Nacional 
de Mobilidade Urbana, que estabelece prioridades para a 
formulação de planos de mobilidade urbana por municípios, 
alinhados com as principais estratégias de redução de 
emissão de gases de efeito estufa: priorizar o transporte 
ativo e o transporte público sobre o transporte motorizado 
individual. O transporte de passageiros é atualmente a 
maior fonte de emissões do setor de energia e indústria. As 
emissões cresceram consideravelmente nos últimos anos: 
64% de 2000 para 2015.

O AUTOMÓVEL

A principal fonte de emissões de gases de efeito estufa 
(GEE) no transporte de passageiros é o automóvel. O grande 
aumento da frota desde 2009 tem impactado diretamente 
as emissões de GEE. Esse crescimento da frota aconteceu  
devido a vários fatores, como o aumento da renda média 
do brasileiro, mas também graças a políticas federais de 
incentivo, que incluíram reduções no preço dos combustíveis 
e no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que incide 
na comercialização de veículos automotores. 

Estudo do Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema), 
mostra que, em São Paulo, o carro é responsável por 72,6% 
das emissões de poluentes – apesar de levar apenas 30% 
dos passageiros – contra 24% das emissões de ônibus 
municipais. Dessa forma, emitimos 70% dos GEE do 
setor transportando apenas um terço dos passageiros e 
ocupando 90% do espaço viário. Isso acontece porque 
veículos leves individuais emitem muito mais CO2e por 
passageiro do que o transporte coletivo.
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Fontes das informações: Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), 
Embrapa Agrobiologia, Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), O Estado de S. Paulo, 
Instituto Clima e Sociedade (iCS), Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema) e Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

FONTES DE EMISSÃO POR MODAL

ÍNDICE DE EMISSÕES DE CO2 POR PASSAGEIRO
QUILÔMETRO – BRASIL

Fonte: IPEA, 2014.

Fonte: IPEA, 2014.
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EMISSÕES DE GEE: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Fonte: SEEG, 2017.



No Brasil, de 2001 a 2012, o aumento de veículos individuais 
foi 10 vezes maior que o aumento da população, fazendo com 
que o país terminasse 2012 com mais de 50,2 milhões de 
automóveis e 19,9 milhões de motos.  

COMBUSTÍVEIS E O USO DO CARRO

Apesar do país liderar a produção de etanol junto com 
os Estados Unidos – com produção de cerca de 90% de 
todo o etanol consumido no mundo – a gasolina ainda é 
o combustível mais utilizado no país. Emissões oriundas 
do transporte de passageiros aumentarão no longo prazo, 
devido ao contínuo crescimento do uso de carros e motos.

Outro indicador importante para a discussão da 
mobilidade urbana é o tempo médio de viagem, que 
tem aumentando constantemente nas principais regiões 
metropolitanas do país comprometendo a qualidade de 
vida da população.

TEMPO MÉDIO DE VIAGEM 
NO BRASIL (em min)

Fontes: Dados: Ipea, Infográfi co: O Globo (http://infografi cos.oglobo.globo.com/economia/tempo-de-deslocamento-nas-regioes-metropolitanas.html).

Tempo médio na região 
metropolitana
Tempo médio em todas as 
áreas metropolitanas

Variação entre 1992 e 2013

LEGENDA

PROJEÇÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA 
TRANSPORTE DE PASSAGEIOS NO BRASIL

DISTÂNCIA ANUAL 
PERCORRIDA POR MODAL 
DE TRANSPORTE

Fonte: Ipea, 2014.

VKT – Quilômetros rodados por tipo de 
veículos (em milhares de km).
LDV – Veículos leves (automóveis).

Fonte: Iema, 2017.

COMO REDUZIR AS EMISSÕES?

Para mudar esse cenário, é preciso defi nir estratégias que 
busquem evitar as viagens, mudar a maneira como são 
realizadas e melhorar a qualidade de todos os modais. 
Tudo isso inclui:

TRANSPORTES ATIVOS: melhorar políticas e infraestrutura 
de mobilidade a pé e de bicicleta.

TRANSPORTE PÚBLICO: melhorar a qualidade do ônibus, 
ampliar o sistema de transporte de média e alta capacidade, 
e promover a eletrifi cação de sistemas de transporte coletivo.

TRANSPORTE INDIVIDUAL MOTORIZADO: promover a 
transição para veículos elétricos e a redução da dependência 
em carros e motocicletas.

PLANEJAMENTO URBANO: Criar políticas para incentivar 
cidades compactas e policêntricas, com espaços públicos que 
não privilegiem os carros.

NDC 

Em sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), 
o país se comprometeu a aumentar a participação de 
bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para 
aproximadamente 18% até 2030, incluindo biocombustíveis 
sustentáveis. Especifi camente para o setor de transportes, 
o objetivo é promover medidas de efi ciência, melhorias na 
infraestrutura de transportes e no transporte público em áreas 
urbanas. Mais do que um compromisso com as emissões, é 
importante observar que investir no setor de transportes pode 
trazer, como co-benefícios. Entre eles, estão a qualidade de 
vida e bem-estar da população, atentando ao tempo gasto 
em viagens e ao acesso à cidade; saúde e segurança, com 
a redução de mortes no trânsito e a melhoria da qualidade 
do ar, diminuindo os problemas respiratórios, entre outras 
doenças; e o desenvolvimento econômico, trazendo vitalidade 
econômica local e a geração de empregos. 
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