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A cidade que queremos

Ailton Brasiliense Pires

1950       ->   50 milhões hab.    ->   33% nas cidades (17 milhões)

2010       ->  190 milhões hab.   ->   80% nas cidades (160 milhões)
(senso)

+20 anos  ->  230 milhões hab.  ->  ≈90% nas cidades (200 milhões)
(previsão)

Teremos + 40 milhões hab.
áreas urbanas - cidades médias (de 300 mil  a 1 milhão de hab.)

Qual a cidade que queremos ?



248 obras ligadas a ônibus PARADAS = 2.743 km = 75 cidades

2009 – Obras receberiam R$ 151,7 bilhões

2019 – Obras receberam R$ 14,2 bilhões (9,4% do previsto)

1994 até 2017 – 50,3% de redução da demanda de passageiros

de 2000 até 2019 – 175% de aumento na frota de automóveis 
+ 175% - 20 milhões para 50 milhões de automóveis
+ 570% - 6 milhões para 27 milhões de motos

BRASIL  

Ago/2019-Fonte: NTU



Sêneca



Prioridade no uso das vias urbana 

pedestres

ciclistas

bicicletas de serviços

transporte Coletivo

Táxis e veículos de cargas

Carros compartilhados

Carros e motos



70 pessoas em carros 
elétricos, autônomos ou 

compartilhados 

Queremos mover gente ou veículos ?

70 pessoas em carros 70 pessoas em ônibus 70 pessoas em bicicletas



Então por que construímos isto ?



Para isto ?



Para isto ?



Quem afetamos com decisões
Sobre Mobilidade ?

Toda a sociedade !



Demanda (%) de TC e TI nas metrópoles do Brasil



Hoje está ruim para os automóveis ...



... está ruim para os ônibus ...



... está ruim para os pedestres ...



... e está ruim para os ciclistas



Pior: Faz mal para as pessoas



Faz mal para a cidade !



O que as cidades com visão “inteligente” estão fazendo ?



1) Desestímulo ao transporte individual
+

2) Melhoria do Transporte Coletivo
+

3) Estímulo ao Transporte não motorizado
+

4) Integração do uso do solo e transportes
+

5) Integração dos modais de Transporte
+

6) Sistema Viário Seguro



1) Desestímulo ao transporte individual
+

2) Melhoria do Transporte Coletivo
+

3) Estímulo ao Transporte não motorizado
+

4) Integração do uso do solo e transportes
+

5) Integração dos modais de Transporte
+

6) Sistema Viário Seguro

Contribuição da Mobilidade para uma cidade
INTELIGENTE e SUSTENTÁVEL



1) Desestímulo ao transporte individual

Desistimular
NÃO É PROIBIR



Londres

Buenos Aires



superfície

subterrâneo

elevado

metrô

VLT

monotrilho

BRT

2) Melhoria do Transporte Coletivo



3) Estímulo ao transporte não motorizado (mob. ativa)



Uso equilibrado do espaço viário



4) Integração do uso do 
solo e transportes



5) Integração dos 
modais

de Transportes





6) Sistema Viário Seguro

Relatório do “WRI Ross Center for Sustainable Cities”/Banco Mundial

Abordagem → SISTEMAS SEGUROS

http://www.wrirosscities.org/
https://www.worldbank.org/


Segundo recente relatório da OMS, sem uma ação urgente, as 
mortes no trânsito continuarão aumentando, resultando em

2,4 milhões de mortes a cada ano até 2030

O Banco Mundial estimou que países que NÃO investem em Segurança 
Viária podem perder algo entre 7% e 22% de potencial crescimento do 

PIB per capita em dois anos devido a mortes e invalidez causada por 
colisões de trânsito

É fundamental que todos entendam que a rotina de aumento de 
mortes no trânsito NÃO é inevitável. Pelo contrário.

Podemos fazer mais, 
podemos nos sentir muito mais seguros !



ITEM ABORDAGEM TRADICIONAL ABORDAGEM DA VISÃO ZERO (SUÉCIA)

Qual é o objeto adequado ?

O que causou o problema ?

Quem é o responsável ?

Demanda pública por

segurança viária ?

Qual é o problema ? Risco de acidentes Mortes e lesões graves

Fatores humanos
Os seres humanos cometem erros.

Os seres humanos são frágeis

Cada usuário da rede viária Projetistas do sistema

As pessoas não querem segurança As pessoas querem segurança

Diminuir o No. de mortes e lesões graves Eliminar as mortes e lesões graves

Fontes: Belin (2015) e Belin et al. (2012)

Perspectiva “Tradicional” e da “Visão Zero”
em segurança viária



8 ações : reduzir as mortes no trânsito: Sistemas Seguros



1) Construir cidades compactas e conectadas

8 ações : reduzir as mortes no trânsito: Sistemas Seguros



2) Desenhar ruas mais inteligentes

8 ações : reduzir as mortes no trânsito: Sistemas Seguros



3) Oferecer uma variedade de opções seguras de mobilidade

8 ações : reduzir as mortes no trânsito: Sistemas Seguros



4) Manter as velocidades em níveis seguros

8 ações : reduzir as mortes no trânsito: Sistemas Seguros



5) Reforçar leis existentes e regulações

8 ações : reduzir as mortes no trânsito: Sistemas Seguros



6) Educar melhor motoristas e planejadores urbanos

8 ações : reduzir as mortes no trânsito: Sistemas Seguros



7) Exigir padrões universais de segurança para veículos

8 ações : reduzir as mortes no trânsito: Sistemas Seguros



8) Acelerar a resposta a emergências

8 ações : reduzir as mortes no trânsito: Sistemas Seguros



TENDÊNCIAS



Cenário 1

Interseção típica com urbanização habitual ....em 2030

Entregas comerciais 

diurnas e grandes 

veículos de carga 

bloqueiam as vias

Sem tecnologia atualizada, 

semáforos e vagas de 

estacionamento são usados de 

maneira ineficiente, limitando o 

valor dos espaços públicos

Os trens estão atrasados 

devido a um trabalho 

inesperado de manutenção, 

forçando os passageiros a 

esperar na plataforma

Para atender à crescente 

demanda por 

trânsito/transportes, carros 

e ônibus lotam as ruas



Cenário 2 

Interseção típica sob autonomia irrestrita ... em 2030

Veículos autônomos individuais 

tomam as vias, substituindo 

muitos ônibus e carros 

convencionais. Isso aumenta os 

congestionamentos estressa o 

sistema de transporte

Sem nova infraestrutura ou 

política, os veículos 

autônomos e convencionais 

têm dificuldade em 

compartilhar a via e há pouca 

melhoria no gerenciamento 

de tráfego ou estacionamento

Os congestionamentos 

aumentam e os 

passageiros embarcam 

nos trens.



Cenário 3 

Interseção típica sob mobilidade integrada ... em 2030

Com novas 

infraestruturas e 

políticas, os veículos 

autônomos podem se 

aproximar, aumentando 

a capacidade da via

Semáforos 

inteligentes 

minimizam os 

tempos de espera; 

o estacionamento 

inteligente torna a 

localização de um 

espaço mais 

eficiente

As entregas comerciais são feitas 

em horários fora de pico; “lockers” 

de encomendas são instalados 

para captadores diurnos

Os AVs compartilhados 

substituem 

amplamente os ônibus 

e os carros particulares

Os veículos elétricos 

são incentivados por 

políticas como 

estacionamento 

prioritário e 

fornecimento de 

estações de 

carregamento

Aproveitando as 

operações 

autônomas e a 

manutenção 

preditiva, os trens 

circulam com mais 

rapidez e confiança

O compartilhamento de 

bicicletas e as scooters 

elétricas melhoram e 

tornam-se opções da 

integração com o trem

Alguns estacionamentos 

são recuperadas para 

espaços públicos.



A mobilidade integrada pode melhorar todos os indicadores

Indicador unidade melhoria

Conveniência % de viagens ponto a ponto + 50%

Disponibilidade Passageiro-km por ano + 30%

Eficiência Tempo médio por viagem - 10%

Acessibilidade Custo médio por viagem - 25% a 30%

Sustentabilidade Emissão de gases (efeito estufa) por ano - 85%



As cidades inteligentes, sustentáveis, inclusivas, 
prósperas e resilientes dependem de um 

transporte que facilite o fluxo seguro, eficiente e 
sem contaminação, de pessoas e bens, ao 
mesmo tempo que promova mobilidade 

acessível, saudável e integrada para todos. 
SHARED MOBILITY PRINCIPLES FOR LIVABLE CITIES

https://www.sharedmobilityprinciples.org/


Obrigado !
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renatogianolla60@gmail.com
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