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econômica e a qualidade de vida de uma cidade. Muitas cidades estão
passando por um declínio na acessibilidade devido à convergência das
tendências de rápida urbanização e motorização.

►► Uma nova análise dessas tendências no Sul global mostra que até

metade dos moradores de cidades pode ter acesso restrito, levando a
altos encargos com viagens ou exclusão de oportunidades.

►► A falta de acesso afeta tanto comunidades de baixa renda espalhadas

por toda a cidade, quanto pessoas de baixa a média renda que
vivem em subúrbios e assentamentos periféricos e que usam carros
particulares e motocicletas em trajetos longos e congestionados.

►► Este artigo argumenta que cidades mais acessíveis têm melhor
Os documentos de trabalho contêm pesquisas,
análises, deduções e recomendações preliminares.
Eles são postos em circulação para estimular
discussões oportunas e considerações críticas, além
de influenciar um debate contínuo sobre questões
emergentes. A maioria dos documentos de trabalho
acaba sendo publicada em formato diferente, e o
conteúdo pode ser revisado.
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chance de resolver os problemas de deterioração da qualidade
ambiental e da competitividade econômica resultantes do crescente
congestionamento do tráfego e à expansão urbana.

►► Destacamos três prioridades para enfrentar esses desafios: repensar

o papel das ruas e a quem elas servem, mudar modos de transporte
individuais para uma rede integrada de serviços multimodais
orientados ao usuário e moderar a demanda pelo uso de veículos
particulares. Governança e liderança capazes, juntamente com
modelos de financiamento duráveis para transporte, podem ajudar a
permitir essas ações prioritárias.

O acesso a oportunidades depende de um
transporte de qualidade
Muitos moradores urbanos do Sul global enfrentam
condições de deslocamentos que limitam sua capacidade de
levar vidas saudáveis e produtivas. Para muitos, deslocar-se
para o trabalho, escola, ver profissionais de saúde ou se envolver
em atividades sociais exige caminhadas longas ou inseguras,
longas esperas entre serviços mal conectados em locais
inconvenientes ou viagens caras em veículos desconfortáveis e
inseguros. Nós definimos esses moradores como os não atendidos:
aqueles que enfrentam acesso restrito a oportunidades, seja
por causa de suas localizações precárias em relação a atividades
e serviços, seja como resultado de transporte deficiente, ou
ambos. No entanto, essas condições afetam não apenas os
pobres que viajam a pé ou de transporte público, mas também
muitos usuários de carros e motocicletas de renda média que
enfrentam congestionamentos crescentes em vias superlotadas.
Outros, particularmente usuários de carros com melhor renda
que moram em locais urbanos centrais, desfrutam de condições
de viagem muito melhores, mas impõem à sociedade custos
insustentáveis relacionados ao congestionamento, segurança,
emissões e poluição do ar. Essa desigualdade básica na
capacidade de alcançar oportunidades urbanas restringe a
capacidade da cidade de crescer de maneiras socialmente justas,
ambientalmente sustentáveis e economicamente robustas.
Os problemas dos não atendidos são exacerbados por uma
confluência de duas tendências: urbanização e motorização.
As cidades terão cerca de 2,5 bilhões de pessoas a mais dentro
das próximas três décadas, das quais mais de 90% viverão na
Ásia e na África, onde muito crescimento econômico ainda
está para acontecer. Ao mesmo tempo, muitas cidades estão
experimentando um rápido crescimento na propriedade de
carros e motos à medida em que a renda aumenta. Em 2010,
houve 2,5 novos registros de veículos automotores para cada
criança nascida na América Latina; havia três novos registros
de veículos para cada nascimento na Índia. Os governos das
cidades respondem voltando-se para o desenvolvimento
baseado em transporte individual e investindo na capacidade
viária, negligenciando outros modos de transporte. A situação
é agravada por práticas de crescimento urbano que permitem o
crescimento periférico de subúrbios e assentamentos informais
- tanto por uma questão de política quanto por expansão urbana
descontrolada - e deixam grandes áreas sem vias e serviços de
transporte público adequados, dificultando a acessibilidade.
Os padrões de desenvolvimento orientados ao transporte
individualreforçam o uso de veículos particulares, aprisionando
alguns moradores na dependência de carros e motocicletas
e seus altos custos sociais a longo prazo, mesmo que exista
demanda por modos alternativos.
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Sobre este artigo
Este documento de trabalho faz parte de uma série de
artigos do Relatório de Recursos Mundiais (World Resources
Report, WRR) Rumo a uma cidade mais equitativa, que vê a
sustentabilidade como composta por três questões interrelacionadas: equidade, economia e meio ambiente. O WRR
examina se a provisão equitativa de serviços urbanos atende
às necessidades dos não atendidos pode melhorar as outras
duas dimensões de sustentabilidade. Cada artigo se concentra
em soluções aplicáveis que comprovadamente funcionam em
cidades do Sul global. Os principais fatores facilitadores que
apoiam essas ações também são discutidos.
Este artigo pergunta o que as cidades podem fazer para
mudar a trajetória do setor de transporte urbano, a fim de
proporcionar aos não atendidos acesso mais equitativo
a oportunidades. Argumentamos que, além de serem mais
equitativas, cidades construídas para serem mais acessíveis
a todos têm melhor chance de resolver os problemas de
deterioração da qualidade ambiental e de competitividade
econômica ligadas ao crescente congestionamento do tráfego e à
expansão urbana.
O documento identifica ações específicas para promover a
acessibilidade multimodal agrupadas em três áreas de ação:
construção de redes de ruas completas, democráticas e seguras;
integrar modos público, informal e privado em um ecossistema
de serviços de transporte de alta qualidade orientados para o
usuário; e gerenciar a demanda por uso de veículos particulares.
Essas ações precisam ser adaptadas em escala, ritmo e tempo
à natureza e tamanho dos problemas específicos de uma
cidade. São necessárias duas condições transversais para
permitir uma ação eficaz: instituições de governança e de
planejamento capazes e visionárias precisam ser nutridas; e
modelos de financiamento sustentáveis e adequados devem ser
desenvolvidos.

Entendendo os desafios do transporte de
pessoas não atendidas
Examinamos Joanesburgo e Cidade do México como
estudos de caso ilustrativos dos problemas de transporte
enfrentados pelos não atendidos. Usando o acesso a empregos
como indicador do acesso a oportunidades de forma mais ampla,
estimamos que 42% e 56% dos moradores de Joanesburgo e
Cidade do México, respectivamente, não são atendidos em
termos de capacidade de alcançar locais de trabalho. Usando
uma nova estrutura de acesso e mobilidade (veja a Figura ES-1)
que examina níveis de acessibilidade, juntamente com tempo
e dinheiro gastos em transporte, identificamos dois grupos de
moradores urbanos não atendidos pelo transporte: o dos não
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Figura ES-1 | A
 bordagem sobre acesso e mobilidade para identificar moradores urbanos não atendidos pelo

transporte
GASTO COM MOBILIDADE (tempo + dinheiro)
ALTO

SEM SERVIÇO COM
MOBILIDADE

VIAGEM LONGA COM BOM
SERVIÇO

Atualmente baixo acesso,
gastos com mobilidade altos

Atualmente alto acesso,
gastos com mobilidade altos
ACESSIBILIDADE

BAIXO

ALTO

SEM SERVIÇO SEM
MOBILIDADE

VIAGEM CURTA COM BOM
SERVIÇO

Atualmente baixo acesso, baixos
gastos com mobilidade, devido a
opções de transporte limitadas

Atualmente alto acesso,
gastos com mobilidade baixos
BAIXO

Observações: Acessibilidade é o número de oportunidades que podem ser alcançadas em 60 minutos; gasto com mobilidade é a quantidade real de tempo e
dinheiro gastos em viagens.
Fonte: Autores.

atendidos sem mobilidade e o dos usuários de não atendidos
com mobilidade. Os não atendidos sem mobilidadeenfrentam
restrições de acesso tão severas que viajam pouco ou nada; esse
grupo inclui muitos dos moradores da cidade que só podem se
locomover a pé ou de bicicleta ou aqueles presos em locais tão
pobres que a viagem é completamente inacessível do ponto de
vista econômico. Os usuários não atendidos com mobilidade
gastam quantias acima da média de tempo e dinheiro em
deslocamento, até 35% da renda, e geralmente estão localizados
em subúrbios periféricos longe de oportunidades econômicas.
Eles incluem dois subgrupos: usuários de carros e motocicletas,
que, devido a alternativas inadequadas de transporte, são
forçados a usar veículos que mal podem pagar. Também
identificamos duas outras categorias:viagem longa com bom
serviço e viagem curta com bom serviço – que está melhor em
termos de acesso a ‘oportunidades.

Principais áreas de ação
Para melhorar as opções de transporte para os não
atendidos, são necessárias duas mudanças amplas: uma,
melhorar o acesso a oportunidades e opções de mobilidade
para os não atendidos sem mobilidade e outra, reduzir os

custos de mobilidade em termos de tempo e despesa para
não atendidos com* mobilidade. A experiência mostra que
essas ações também beneficiarão muitas pessoas nas categorias
bem localizadas, além de melhorar a produtividade econômica e
a qualidade ambiental. Para alcançar essas mudanças, propomos
ações em três áreas principais (veja a Figura ES-2).

Área de ação 1: Construir redes de ruas
completas, democráticas e seguras
Caminhar deve ser central para a agenda de mobilidade
urbana no Sul global. Caminhar é o meio de transporte mais
importante nas cidades africanas e asiáticas, onde, dependendo
da cidade, geralmente entre 35% e 90% das viagens são feitas
a pé. As ações prioritárias incluem abordar a falta devias
pavimentadas para qualquer condição meteorológica em novos
bairros, e vias não planejadas existentes, pois estas costumam
ser um primeiro passo crucial no fornecimento de acesso a
empregos, pontos de interesse e outras comodidades urbanas.
Por ruas democráticas, queremos dizer ruas acessíveis a todos
os usuários. Os desenhos de ruas devem ter como objetivo
proporcionar um espaço adequado e seguro para os pedestres,
ciclistas e outros viajantes não motorizados, que são muitas
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vezes as pessoas mais vulneráveis, incluindo crianças, idosos
e pessoas com deficiência, e não apenas acomodar tráfego
motorizado de alta velocidade. Medidas físicas, como calçadas
largas, bem iluminadas e bem drenadas, são importantes para
reduzir conflitos entre pessoas e veículos em estradas de alta
velocidade. Nas ruas de baixa velocidade e cruzamentos, onde
conflitos são inevitáveis, medidas de acalmamento de tráfego
são úteis para reduzir a velocidade de veículos para abaixo
do limite de 35 quilômetros por hora (km/h), ponto em que
acidentes se tornam menos frequentes e graves. O conhecimento
de engenharia existe para alcançar essas medidas; o que falta é
uma combinação de apoio político e ativismo comunitário para
ajudar as cidades a identificá-las e implementá-las.
Os princípios de ruas completas exigem que o espaço viário,
em vias arteriais e e em vias selecionadas, deva ser realocado
para veículos de transporte público. Estes não precisam ser
sistemas de transporte rápido de ônibus em grande escala (BRT)
ou de veículos leves sob trilhos; uma variedade de opções de
menor custo - incluindo faixas de ônibus, faixas de desvio de
fila em cruzamentos e áreas de embarque dedicadas - podem
ser eficazes, desde que planejadas como parte de uma rede em
sintonia com a melhoria em toda a cidade de alternativas de
transporte público. A infraestrutura prioritária não apenas
melhora a acessibilidade para os não atendidos que usam o
transporte público, mas também está entre as poucas soluções
sustentáveis para o grave congestionamento que enfrentam os
não atendidos, que precisam depender de veículos particulares.

Área de ação 2: Desenvolver um ecossistema de
serviços de transporte integrados e orientados ao
usuário
As cidades podem colher benefícios substanciais se
reunirem uma rede de transporte multimodal orientada
ao usuário. As redes são criadas conectando o transporte
público formal existente e modos de transporte informal a
serviços de transporte privado em rápido crescimento, que
oferecem serviços compartilhados e alternativas de transporte
por demanda. Estratégias específicas incluem a construção
de instalações de transferência integradas para pedestres;
reorganização de rotas de ônibus e trânsito informal, para que
se conectem melhor a sistemas públicos de rota fixa; e promover
soluções integradas de pagamento de tarifas para reduzir o
custo de transferência entre sistemas. A tecnologia também
pode ajudar a melhorar a eficiência multimodal e a experiência
do usuário. Novos modelos de transporte baseados em dados
abertos, propriedade de veículos compartilhados e soluções
digitais estão remodelando fundamentalmente o ambiente de
mobilidade, e as cidades devem aproveitar a oportunidade para
maximizar seus benefícios para todos por meio de parcerias
com os provedores desses novos serviços de mobilidade. Os
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ganhos iniciais demonstrados incluem a emissão de bilhetes sem
dinheiro usando telefones celulares como maneira de melhorar
a segurança de passageiros e de reduzir custos de transferência,
e serviços de transporte compartilhado e sob demanda para
melhorar a conectividade dos primeiros/últimos quilômetros do
trânsito formal.
As cidades precisam reconhecer os operadores de transporte
informal ou alternativosna política de transporte e envolvêlos de maneira proativa na busca de reformas operacionais.
Embora eles ofereçam a mobilidade necessária e atendam
razoavelmente as necessidades dos usuários, ônibus e microônibus informais geralmente têm baixos históricos de segurança
e não são bem adequados para densos centros e corredores das
cidades. Nenhum caminho único e claro surgiu para modernizar
ou incluir operadores informais em um sistema planejado
centralmente. No entanto, várias medidas de curto prazo
colheram benefícios para as cidades, incluindo o investimento
em infraestrutura dedicada e locais de transferência, alteração
de contratos de concessões e de serviço, bem como treinamento
e apoio a operadores informais.
Os investimentos inovadores desempenham um papel
crucial no transporte público formal de alta qualidade com
infraestrutura dedicada, incluindo sistemas de transporte
ferroviário e sistemas de BRT (bus rapid transit). Muitas
cidades do Sul global estão se movendo nessa direção para
reduzir os encargos de viagem dos usuários de serviço muito
deficiente. Quase 100 cidades da Ásia, África e América Latina
já construíram sistemas de BRT ou corredores de ônibus
aprimorados com faixas prioritárias. É importante que rotas
sejam planejadas para atender comunidades em vários níveis de
renda desde o início, para permitir que viajantes de alta renda
subsidiem parte das despesas dos viajantes de baixa renda. As
comunidades de baixa renda não devem ser excluídas devido à
baixa cobertura de serviços e tarifas elevadas.

Área de ação 3: Gerenciar a demanda pelo uso de
veículos particulares
As cidades só podem fazer progressos sustentáveis em
direção ao acesso equitativo, se gerenciarem a demanda
pelo uso de veículos particulares. O custo do uso de carros e
motocicletas particulares é sistematicamente subestimado, o que
se traduz em um subsídio de fato por todos os contribuintes para
um modo de transporte usado por uma minoria de moradores. A
taxação do congestionamento, em que motoristas pagam taxas
para refletir os custos sociais do uso de veículos particulares,
é um remédio comprovado para esse problema, como
demonstrado em cidades como Londres, Singapura e Estocolmo.
No entanto, a precificação mais eficiente do uso do transporte
individual é muito difícil de se atingir politicamente, em lugares
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Figura ES-2 | Ações prioritárias e condições viabilizadoras para expandir escolhas de transporte no Sul global

ÔNIBUS
ÔNIBUS

METRÔ

FAIXA

ÁREA DE AÇÃO 1:

ÁREA DE AÇÃO 2:

Construir redes de ruas
completas, democráticas e
seguras

Desenvolver um ecossistema de
serviços de transporte integrados
e orientados ao usuário

Gerenciar a demanda por uso de
veículos particulares
▸

Desencorajar o uso de veículos
particulares em núcleos
urbanos densos

Investir em infraestrutura
prioritária de transporte público

▸

Cobrar pelo uso de carro e
estacionamento

▸

Melhorar e integrar
proativamente operadores
informais

▸

Promover soluções de
mobilidade compartilhada

Integrar a tecnologia para
melhorar a produtividade e a
experiência do usuário

▸

▸

Garantir que novos
empreendimentos sejam
orientados ao transporte ou
tenham potencial para serem
bem atendidos por transporte
público

▸

Redes de ruas completas

▸

▸

Democratizar ruas por
meio da repriorização de
seu espaço

Conectar serviços existentes em
uma rede multimodal integrada

▸

Melhorar a proteção e
segurança de pedestres

▸

ÁREA DE AÇÃO 3:

CONDIÇÕES
VIABILIZADORAS

ACESSO EQUITATIVO A OPORTUNIDADES

Instituições de governança e
planejamento capacitadas e
visionárias

Financiamento
adequado e sustentável

Fonte: Autores.
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onde há falta de vontade política e aceitação pública de tais
políticas. A reforma de regras e cobrança de estacionamento é
potencialmente uma estratégia mais eficaz que pode enderessar
simultaneamente vários problemas relacionados ao acesso
equitativo, como visto em São Francisco e Paris. Isso pode
restringir o uso de carros, gerar receita para apoiar alternativas
sustentáveis e promover deslocamentos a pé e bicicleta,
liberando espaço em calçadas de acordo com princípios de ruas
completas. Opções regulatórias para limitar o uso de carros em
áreas urbanas densas, como esquemas de restrição de circulação
de carros vistos em várias cidades da América Latina, podem
fornecer alívio temporário de congestionamento, mas precisam
ser complementados por amplo investimento em transporte para
evitar a redução da acessibilidade geral. As soluções emergentes
de mobilidade compartilhada, como compartilhamento de carro,
compartilhamento de bicicleta e correspondência de corrida
com base em aplicativos, podem ajudar a atrasar ou impedir
a propriedade de veículos entre passageiros de renda média
na categoria de serviço muito deficiente e, ao mesmo tempo,
melhorar seu acesso, especialmente em áreas não atendidas por
transporte público.
As políticas da cidade precisam impulsionar o
desenvolvimento da área urbana que seja orientada ao
transporte, potencialmente bem servida por transporte
público ou perto de oportunidades econômicas. Juntamente
com investimentos em trânsito de boa qualidade e excelente
desenho urbano, habitações populares bem localizadas e
ambientes mais acessíveis a pé e de uso misto, oferecem
oportunidades para atender às futuras necessidades de
crescimento urbano de maneira mais equitativa e sustentável.
Cidades como Joanesburgo e Bogotá implementaram essas
estratégias. Garantir a disponibilidade de terrenos a preços
acessíveis em locais ambientalmente seguros e em localizações
bem conectadas ajuda a melhorar o acesso dos não atendidos
que não apresentam capacidade de pagamento para viver em
locais maior acessibilidade.

Condições favoráveis para cidades
mais acessíveis
Instituições de governança e planejamento capacitadas
e visionárias são essenciais para sistemas de transporte
e uso da terra mais equitativos e sustentáveis. Os líderes
precisam articular uma visão de longo prazo, porque mudanças
frequentemente desafiam os interesses políticos de curto prazo
de moradores poderosos das cidades que já estão bem atendidos.
Os líderes também precisam do apoio de instituições fortes do
setor público que tenham competência técnica e continuidade.
Uma estratégia eficaz é criar uma autoridade de transporte
multimodal dedicada e habilitada, com mandato para planejar,
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financiar e supervisionar o sistema de transporte em toda a
região metropolitana.
Quando as instituições são fortalecidas, elas podem permitir
um planejamento do setor público mais eficaz e integrado,
que pode coordenar as várias entidades envolvidas no
gerenciamento urbano. Isso inclui planejamento espacial,
controle de desenvolvimento, habitação, desenvolvimento
econômico e departamentos ou agências de infraestrutura. A
capacidade de controlar e direcionar a expansão urbana deve
ser significativamente fortalecida; isso pode garantir uma
densificação apropriada ao longo dos nós e corredores de alta
acessibilidade e conter a expansão urbana. Muitas cidades com
capacidade limitada de governança acham muito desafiador
gerenciar e aplicar o uso da terra, mas investimentos oportunos
e adequados em vias e sistemas de transporte sustentáveis são
uma maneira de alavancar investimentos do setor privado em
direção a uma forma urbana mais eficiente.
Alcançar cidades mais acessíveis requer financiamento,
outra área em que é essencial uma nova mentalidade. As
cidades precisam aumentar o financiamento disponível para
transporte e tomar decisões mais sábias sobre como investi-lo.
As fontes convencionais de financiamento, que incluem doações,
empréstimos e subsídios de governos centrais e agências de
financiamento, podem ajudar a pagar pela infraestrutura, mas
geralmente são politicamente incertas e incapazes de cobrir
custos contínuos de manutenção e operação. Novas estratégias
de financiamento podem incluir cobrança de usuários pelo uso
do transporte individual, acesso ao financiamento climático e
parceria com desenvolvedores imobiliários para compartilhar
os benefícios da valorizaçãodo valor da terra gerados pelo
investimentos em transporte. Instrumentos como taxas sobre
o empreendimento (development fees), emprendimentos
associados (joint development) e impostos sobre a propriedade
foram muito bem-sucedidos no financiamento de investimentos
em trânsito em países da América Latina, China, Índia e outros
lugares.
Estratégias de investimento mais sábias priorizam projetos
que reduzem déficits de financiamento ao longo do tempo.
Todas as ações descritas neste artigo têm esse potencial, porque
o transporte sustentável e equitativo pode gerar benefícios para
cidades em termos de produtividade geral, de ambientes mais
seguros e saudáveis, bem como de melhoria social. Projetos
que oferecem alternativas ao desenvolvimento baseado no
transporte individual ajudam cidades a evitar os altos custos
de congestionamento e acabam levando a maior produtividade
econômica e maiores receitas tributárias, que podem ser
reinvestidas para alcançar cidades mais habitáveis e equitativas.

