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CAMINHOS E DESAFIOS PARA 
A MOBILIDADE URBANA NO 
SÉCULO XXI

Quando a Ipiranga foi fundada em 1937, no Rio Grande do Sul, as demandas para a 
mobilidade, sem anacronismo, eram necessárias para aquele tempo. A indústria brasi-
leira de combustíveis era recente, e a nossa companhia já começava a dar os primeiros 
passos na área da mobilidade, que passou por grandes e necessárias transformações.
 A Ipiranga conseguiu acompanhar essas transformações, estudando e conhecendo  
cada vez mais o seu público. Nos tornamos uma companhia que não somente fornece 
produtos, mas sim, experiências. 
 Tomamos várias medidas para que essa intenção fosse perceptível na prática: a aqui-
sição das lojas AmPm no Brasil, a principal franquia no segmento de conveniência, pre-
sente em mais de 1,8 mil postos. Criamos nosso serviço de manutenção de veículos, o 
Jet Oil, que atende desde a parte técnica à estética, com mais de mil unidades. Além do 
maior programa de fidelidade do Brasil, o Km de Vantagens, que oferece o serviço de 
cashback para mais de 36 milhões de usuários da plataforma.
 Em 2022, estamos completando 85 anos de histórias e desafios vencidos. A inova-
ção, que faz parte da nossa trajetória, representa transformação e aprimora o que já 
conquistamos. Assim, em 2020, a Ipiranga criou o Turbo, nosso hub de inovação que 
nos tem permitido criar diferentes soluções.
 É por meio do Turbo que temos avançado em melhorias nas diversas áreas da nossa 
companhia, proporcionando soluções que otimizam o trabalho de milhares de cola-
boradores e, consequentemente, aprimoram nossos serviços. Com o nosso hub, nos 
conectamos a diversas startups para acelerar as nossas áreas, inclusive de mobilidade.
 Nos aprofundamos nesse tema. Por meio do Turbo, investimos nesse projeto tão rico 
de informações que o CEBRAP realizou, buscando o olhar acadêmico: cinco estudos, 
com diferentes perspectivas a respeito da mobilidade urbana. O leitor vai perceber que o 
assunto não está reduzido apenas à ‘eletrificação das coisas’, mas vai além: mobilidade 
é um tema que atinge todos os brasileiros, desde as cidades que são exemplos de infra-
estrutura, aos municípios que necessitam de transporte público mais eficiente.
 Como uma das maiores empresas do país, estamos conscientes de que nossas ações 
afetam pessoas de todas as camadas sociais, por isso hoje nos posicionamos em busca 
de novas perspectivas para um futuro sustentável da mobilidade urbana no Brasil. Algo 
necessário, algo que precisamos fazer a partir de hoje, e agora.



 Através desse estudo, queremos lapidar a nossa visão sobre o que é mobilidade e 
como isso afeta profundamente os cidadãos desse país, e muitos deles, como você, são 
nossos clientes. 
 Esperamos que, com esse livro, o estudo na área possa ser enriquecido com olhares 
diferentes que os autores trouxeram para a discussão. E que a nossa empresa seja parte 
importante da evolução da mobilidade urbana em nosso país.
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Mobilidade urbana: perspectivas e tendências 
Victor Callil e Daniela Costanzo

O mundo que vivemos está em constante mudança. Por um lado, o desenvolvimento 
tecnológico, a maneira como organizamos a sociedade e a forma como nos locomove-
mos pelas cidades têm se revolucionado com alguma constância. Por outro, a urgência 
ambiental e o agravamento das desigualdades sociais têm nos mostrado que temos 
tomado decisões equivocadas em diversos momentos de nossa história.
 A mobilidade urbana é ora atravessada por essas transformações, ora lócus de seu 
acontecimento. Para além do conforto e da melhora da experiência em transitar pelos/
entre os territórios urbanos, o desenvolvimento tecnológico tem se focado em criar 
mecanismos, estruturas e dispositivos que permitam a movimentação nas cidades e 
também reduzam os impactos sociais e ambientais da matriz de transportes existentes.
 Nesse sentido, a discussão sobre a introdução de ônibus elétricos na matriz mo-
dal de cidades (LIMA; SILVA; ALBUQUERQUE NETO, 2019) (BARASSA et al., 2022) 
(PIETROBELLI, 2020) tem avançado no Brasil e no mundo inteiro. Questões relativas à 
tecnologia dos veículos, operação dos serviços, modelos de negócio e infraestrutura 
de rodagem têm sido enfrentadas por universidades, empresas e instituições civis que 
buscam viabilizar um transporte público mais sustentável para as nossas cidades (AL-
BUQUERQUE et al., 2022).
 Do ponto de vista do transporte individual, o carro elétrico tem ampliado seu 
mercado cada vez mais. Novos modelos, mais acessíveis, menos poluentes (na análise 
well-to-whell), têm sido lançados com frequência. O mercado em crescimento tem 
encontrado consumidores (ainda em pequena escala) em diversos lugares do mundo1. 
Muitas montadoras, inclusive, têm planos de diminuir ou mesmo zerar a produção de 
automóveis movidos à combustão dentro de alguns anos2.
 Quando analisamos a oferta de serviços aos usuários, podemos ver que, no âmbito 
da mobilidade urbana, uma série de inovações recentes foram colocadas em prática. 
A alteração nas formas de organização do trabalho (MORAES; OLIVEIRA; ACCORSI, 
2019), bem como a flexibilização das leis trabalhistas, permitiram que muitas pessoas 
passassem a trabalhar com transporte de passageiros, atividade antes reservada aos 
taxistas e cujo custo era inacessível a grande parcela da população. Embora o preço 
ainda seja alto para boa parte das pessoas (WARWAR; PEREIRA, 2021), o transporte 
por aplicativos atualmente é responsável por um importante contingente de viagens 
realizadas nos centros urbanos brasileiros.

1 Carros híbridos e elétricos responderam por 2,6% dos carros vendidos, no Brasil, no primeiro trimestre de 2022, ultrapassando 
 as 8 mil unidades. Disponível em: https://quatrorodas.abril.com.br/carros-eletricos/nunca-se-vendeu-tanto-carro-eletrico-no- 
 brasil-mas-ha-muito-para-crescer/.
2 Diversas montadoras têm planos de reduzir drasticamente, se não eliminar, o carro a combustão de suas linhas de montagem 
 até 2030. Disponível em: https://autopapo.uol.com.br/noticia/10-montadoras-anuncio-carro-eletricos/.
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 A tecnologia na mobilidade urbana também permitiu a elaboração de aplicativos 
que ajudam tanto a operação quanto o uso do transporte público. Esses dispositivos 
rastreiam a posição dos veículos em tempo real (Moovit, Cadê o ônibus) no caso dos 
ônibus ou medem a lotação dos vagões, e no caso de trens e metrôs melhoram a ex-
periência de viagem e tendem a reduzir o tempo de espera.
 Toda essa inovação e tecnologia, entretanto, existem e se desenvolvem dentro de 
um contexto social. E isso não é mero detalhe ou redundância. Falar sobre novos dis-
positivos, novas relações de trabalho, novas formas de se locomover pela cidade des-
considerando aspectos como desigualdade social ou planejamento urbano, ou mesmo 
acreditando que o avanço tecnológico resolverá tudo é um erro grave que, muitas 
vezes, cometemos ao pensar os processos de desenvolvimento recentes da mobilidade.
 É necessário entender como se dão os arranjos institucionais, nos quais setor pri-
vado, terceiro setor, sociedade civil e governo tentam dialogar para produzir um am-
biente de gestão no qual essa inovação possa ser, efetivamente, introduzida e utilizada. 
Questões técnicas, financeiras e de cunho organizacional precisam ser enfrentadas e, 
com frequência, os atores existentes precisam debater ostensivamente para que con-
sensos sejam criados.
 Paralelamente a isso, existe a necessidade (para não dizer obrigatoriedade) de que 
esses arranjos produzam uma mobilidade urbana mais equânime. Diversos estudos 
apontam como a violência de gênero está presente nos deslocamentos urbanos (MOU-
RA; MELO, 2017) (HARKOT; LEMOS; SANTORO, 2018) (COLODETTI; MELO, 2022). A 
mesma questão pode ser dita sobre relações racistas nos diferentes modos de trans-
porte (ARAÚJO, 2021). Como colocam Nunes e Silva (2019), existe uma lacuna de 
perspectivas de gênero e raça nas políticas de mobilidade urbana.
 Dessa forma, o campo de estudos e trabalho no tema precisa canalizar uma série 
de questões que permeiam a sociedade como, por exemplo, a instrumentalização tec-
nológica, relações sociais, entraves institucionais, desafios econômicos etc. Todas essas 
questões só podem ser discutidas de forma satisfatória, e com vistas a um objetivo 
comum, por meio do fortalecimento do planejamento de nossas cidades e, por conse-
guinte, da mobilidade urbana.
 Sobre isso, podemos dizer que a trajetória do planejamento urbano no Brasil sem-
pre foi controversa. Os processos históricos são marcantes na possibilidade de produzir-
mos territórios mais ou menos inclusivos do ponto de vista social. O poder econômico 
sempre foi determinante para a decisão sobre os caminhos que as políticas de desen-
volvimento urbano teriam. A despeito disso, governos em todas as suas instâncias e de 
todos os matizes políticos, em sua época, promoveram de alguma forma esforços no 
sentido de se planejar o desenvolvimento das cidades (DEÁK; SCHIFFER, 1999; ARAN-
TES; VAINER; MARICATO, 2013).
 Assim, por um lado, nosso olhar sobre a mobilidade urbana deve estar atento a 
questões específicas como os modos de transporte, seu funcionamento ou as situa-
ções sociais que se dão durante seu uso. Por outro, precisamos voltar nossa atenção 
às questões estruturais e contextuais, como o planejamento, a moradia, os arranjos 
institucionais e as questões políticas dentro das quais ela se desenvolve.
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 Essa é a premissa sobre a qual a mobilidade urbana é pensada dentro desta publi-
cação. Essencial para a vida das cidades, a mobilidade se consolida como uma temática 
atravessada por múltiplas questões. Influencia e é por elas influenciada. Não existe uma 
bala de prata para resolver todos os problemas relacionados à sua dinâmica dentro da 
urbe. O trabalho de estudar, analisar, debater e produzir conhecimento com vistas a 
uma sociedade cada vez melhor é o caminho obrigatório de quem estuda esse tema. O 
Desafio Ipiranga-Cebrap: Mobilidade e Tendências foi concebido para contribuir com 
essa agenda trazendo estudos inéditos sobre o tema.
 Trata-se de um projeto de formação de pesquisadores e de fomento à pesquisa so-
bre o futuro da mobilidade urbana no Brasil que incubou 5 propostas de pesquisa du-
rante 6 meses. Os pesquisadores foram escolhidos após processo seletivo e passaram 
por cursos de formação em métodos e técnicas de pesquisa, além de reuniões coletivas 
de discussão do andamento do estudo e de orientação com pesquisadores do Cebrap. 
Os resultados foram 5 artigos acadêmicos que estão reunidos neste livro, um em cada 
capítulo.
 O primeiro capítulo é de Rodrigo Foresta Wolffenbüttel, que fez uma pesquisa so-
bre o mercado de automóveis eletrificados no Brasil, abordando mais especificamente 
os consumidores, seus processos de escolha e de valoração na decisão de comprar 
um automóvel elétrico, e como isso está relacionado com as propostas de mobilidade 
sustentável existentes no debate teórico sobre o tema. Com esse intuito, Wolffenbüttel 
realizou um levantamento sobre a frota de automóveis elétricos no Brasil por meio de 
dados secundários e fez entrevistas em profundidade com proprietários desse tipo de 
carro.
 Os resultados mostram um crescimento do mercado de veículos elétricos no país, 
com predomínio dos modelos híbridos e de categorias premium e grandes, como SUVs. 
Do ponto de vista dos consumidores, há diferentes relações com a pauta da mobilidade 
elétrica a depender do tipo de envolvimento do entrevistado com o automóvel, visto 
que o autor utilizou uma amostra intencional que continha pessoas com relações pro-
fissionais e não profissionais com o tema. Entre os valores mobilizados pelos proprie-
tários desse tipo de veículo, aparecem as questões econômicas, de performance e so-
cioambientais, além da independência em relação aos postos de combustíveis. O autor 
faz uma interessante discussão, entretanto, sobre os limites da pauta socioambiental 
nessa escolha e das próprias limitações aos níveis individuais para promover mudanças 
na pauta. Assim, o primeiro capítulo se encaixa em tema fundamental para o futuro da 
mobilidade urbana que é o das mudanças de fonte energética.
 No segundo capítulo, Maria Clara Schafaschek de Moraes discute a mobilidade 
urbana sustentável em Curitiba (PR) por meio da pesquisa que realizou analisando o de-
sincentivo ao transporte motorizado individual, o incentivo ao transporte público e ao 
transporte ativo e a intermodalidade. A autora faz isso se perguntando se Curitiba seria 
mesmo um ponto fora da curva entre as cidades brasileiras, já que é conhecida como 
uma capital planejada, com um sistema de transporte público eficiente e sustentável.
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 Para realizar sua pesquisa, Moraes utilizou diferentes técnicas de pesquisa, fazendo 
um mapeamento histórico sobre as principais políticas para a mobilidade urbana em 
escala nacional e local e utilizando diversos dados secundários e indicadores para ca-
racterizar tal mobilidade em Curitiba em comparação com outras cidades. A autora en-
contra que a priorização do transporte motorizado individual ocorreu de forma cons-
tante nas políticas públicas tanto nacionais quanto locais em Curitiba, já os incentivos 
aos transportes coletivos e aos modos ativos de deslocamento foram intermitentes 
ao longo da história. No entanto, apesar desse cenário, Curitiba realmente conseguiu 
implementar ações paradigmáticas em favor dos modos ativos e coletivos de desloca-
mento, que não foram, entretanto, suficientes para romper com a priorização dada aos 
modos motorizados individuais. Dessa forma, Moraes traz uma reflexão fundamental 
sobre a mobilidade urbana do futuro com base no caso de Curitiba, que é a necessida-
de de um planejamento que priorize modos mais sustentáveis de deslocamentos nas 
cidades em detrimento dos modos mais poluentes, desiguais e menos eficientes.
 O terceiro capítulo traz os resultados da pesquisa de Anna Carolina Lourenço Na-
varro, que busca entender qual é o papel do município na liderança dos processos de 
transição para a sustentabilidade por meio da promoção da mobilidade urbana de bai-
xa emissão. Como a cidade é um local importante, responsável por boa parte das emis-
sões e por implementar políticas que impactam no meio ambiente, a autora escolheu 
um caso para analisar quais são os atores e os instrumentos institucionais mobilizados 
nas iniciativas de mobilidade de baixa emissão na cidade de Fortaleza.
 Com pesquisa documental e por meio da realização de entrevistas em profundida-
de, Navarro mapeou as iniciativas da cidade de Fortaleza para a mobilidade de baixa 
emissão, analisando as categorias de nodalidade, autoridade, tesouro e organização. 
Os resultados mostram a atuação de secretarias importantes no município em articu-
lação com diversos atores, como empresas, institutos internacionais, autarquias muni-
cipais, entre outros. Além disso, o artigo levanta uma série de orientações e sugestões 
para formuladores de políticas públicas e pesquisadores que queiram pensar como 
fazer a transição para a mobilidade de baixa emissão nas cidades, se encaixando em 
tema essencial para a mobilidade do futuro, que é as cidades e suas capacidades de 
implementar políticas relevantes para uma mobilidade sustentável.
 No quarto capítulo, Ian Monteiro estuda a desigualdade racial no acesso à mobi-
lidade urbana na cidade de São Paulo por meio de uma abordagem dupla que trata 
tanto da perspectiva histórica da formação da cidade e suas marcas raciais quanto da 
análise de dados de deslocamentos na cidade por um viés racial. Monteiro faz isso 
utilizando a revisão bibliográfica e os dados da pesquisa Impacto social do uso da bici-
cleta em São Paulo, que captou respostas válidas para todo o município de São Paulo 
e permite a análise por grupos raciais.
 Observando questões como moradia, renda, proximidade da infraestrutura de 
transporte, gastos com deslocamentos, sensações no transporte, dentre outras, o au-
tor traz questões fundamentais para se pensar a mobilidade urbana do passado, do 
presente e do futuro. Além de encontrar relações entre raça e classe, Monteiro mostra 
que a população negra é a que mora mais longe do quadrante sudoeste, região da ci-
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dade com mais infraestrutura e acesso à moradia, empregos e equipamentos culturais; 
é a que mora mais distante das estações e corredores de transporte público e é a que 
gasta maior fatia da renda com transporte público. Ademais, negras e negros apresen-
tam piores sensações no deslocamento, como estresse e medo de chegar atrasado, 
se comparados aos não negros. E o acesso ao transporte privado também é menos 
acessível a essa população, uma vez que, por terem renda menor, podem gastar muito 
menos com aplicativos de transporte individual e combustíveis. O autor lembra tam-
bém a importância da inclusão das variáveis de raça e cor nas pesquisas de mobilidade 
urbana, que normalmente não incluem tal questão em suas pesquisas, tanto em São 
Paulo quanto em outras metrópoles. Dessa forma, Monteiro traz uma questão funda-
mental para a mobilidade do futuro, que é as desigualdades sociorraciais.
 Por fim, o último capítulo contém os resultados da pesquisa de Mariana Nicolau 
Batista, que investigou as barreiras e oportunidades para a eletrificação do transpor-
te rodoviário de passageiros no Brasil. O tema da eletrificação dos transportes tem 
ganhado espaço nas últimas décadas e, apesar de aparecer bastante quando se fala 
de ônibus urbanos, ainda é pouco estudado no âmbito dos ônibus rodoviários. Por 
isso, a autora escolhe dois casos para estudar e analisar em algumas categorias como: 
operação, infraestrutura, atores, desempenho dos ônibus, modelo de negócio, dentre 
outros.
 Os dois casos analisados por Batista são de empresas que operam ônibus rodovi-
ário de passageiros elétrico no Brasil, uma no sul e uma no sudeste do país. Entre as 
barreiras encontradas para a adoção desse modal se destacam a econômica e a ligada 
à infraestrutura, já que os custos iniciais para adquirir um ônibus elétrico ainda são 
muito altos e a rede elétrica disponível no país é insuficiente para o adequado carrega-
mento dos veículos. Já entre as oportunidades, a autora discute como o Brasil pode ser 
pioneiro no setor, já que é um produtor de veículos importante na região e é um dos 
poucos países a testar a eletrificação dos ônibus rodoviários. O artigo de Batista tam-
bém se insere no tema da eletrificação dos transportes, fundamental para a mobilidade 
do futuro.
 Com isso, o Desafio Ipiranga-Cebrap: Mobilidade e Tendências aborda temas rele-
vantes que devem estar em perspectiva sempre que nos referimos à mobilidade urbana 
do futuro, incentivando algumas agendas de pesquisa ainda pouco exploradas no país 
e que devem continuar a ser estudadas por pesquisadoras e pesquisadores nas próxi-
mas décadas.
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Mobilidade elétrica e o mercado de 
automóveis eletrificados
no Brasil

1



1. Introdução

  crescente preocupação com os problemas climáticos e 
  ambientais tem contribuído para que atores de dife- 
  rentes áreas do conhecimento mobilizem esforços no 
  intuito de mitigar as externalidades negativas socioam- 
  bientais deflagradas pela atividade humana (IPCC, 
2022). No interior desse esforço, ambientalistas, sociólogos e eco-
nomistas (ABRAMOVAY, 2016; GEELS, 2019) ressaltam a importân-
cia de mudanças fundamentais nos sistemas de energia, transporte, 
alimentos e habitação, necessárias para responder aos problemas 
ambientais atuais (como mudanças climáticas, perda de biodiver-
sidade, esgotamento de recursos). Entre os principais “vetores” 
dessa transição para a sustentabilidade, destaca-se a eletrificação 
da mobilidade urbana como uma possível resposta aos impactos 
gerados pela poluição do ar e o consumo de combustíveis fósseis, 
associados à tecnologia do motor a combustão interna (ICE).
 Segundo dados da Agência de Energia Internacional (IEA), a 
fatia de mercado correspondente à venda global de automóveis 
elétricos, em 2021, ultrapassou a marca de 6,6 milhões de unida-
des (8,6%), o que representa um recorde e um crescimento consi-
derável quando comparado com anos anteriores (IEA, 2022). Não 
por acaso, o ressurgimento dessa forma de motorização ocorre em 
meio a uma série de questões sociais, políticas e econômicas que 
têm pressionado o mercado automotivo e seu modus operandi. 
 Preocupados com a qualidade de vida em suas metrópoles, 
mas também atentos às possibilidades de crescimento econômico 
e desenvolvimento tecnológico envolvidas, muitos países passaram 
a elaborar políticas públicas visando a estimular a produção e a uti-
lização de veículos elétricos nos seus territórios (CONSONI, 2018). 
Essas políticas ligam-se a massivos investimentos voltados para o 
desenvolvimento de tecnologias renováveis, principalmente na área 
energética, com o objetivo de fomentar uma via “limpa” para o 
crescimento econômico (MAZZUCATO, 2015).
 Todavia, o conceito de mobilidade sustentável não se restringe 
ao desenvolvimento de novos veículos movidos por formas alterna-
tivas de propulsão. Em sua concepção ampla o conceito engloba 
uma série de mudanças inter-relacionadas, entre as quais desta-
cam-se i) o acesso universal às opções de mobilidade, ii) a eficiência 
dos sistemas de transportes, iii) o incremento na segurança, iv) e a 
redução das emissões e dos impactos ambientais (SMFA, 2019). 
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próprio autor e não 
refletem posições e 
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1 O Programa Rota 2030 – Mobilidade e Logística é parte da estratégia elaborada pelo governo federal para desenvolvimento 
 do setor automotivo no país, e compreende regramentos de mercado, o regime automotivo sucessor do Programa Inovar-Auto, 
 encerrado em 31 de dezembro de 2017, e um regime tributário especial para importação de autopeças sem produção nacio- 
 nal equivalente. Disponível em: https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/competitividade-indus- 
 trial/setor-automotivo/rota-2030-mobilidade-e-logistica. Acesso em: 26 jan. 2022.
2 Segundo a IEA (2021), Noruega (75%) e Groelândia (50%) representam os maiores percentuais de veículos elétricos vendidos 
 em 2020. Em termos absolutos, China, Europa e Estados Unidos correspondem aos maiores mercados.

 Logo, trata-se de uma mudança que não se limita à inserção, no mercado, de auto-
móveis movidos a baterias elétricas ou híbridos, mas de uma transformação abrangen-
te, que compreende o surgimento de novas formas de uso (sharing, intermodalidade) 
e abastecimento/recarga; novas empresas com concepções alternativas de produção, 
distribuição e consumo; novos mercados de mobilidade; e novos marcos legais, como 
os referentes à eficiência energética e à emissão de gases poluentes.
 O Brasil, a despeito de sua política setorial recente (Rota 20301), não possui uma 
indicação clara para a transição. Antes, o conjunto de incentivos aponta para uma 
melhora generalizada na eficiência energética dos motores, com melhores padrões de 
emissão de poluentes (FATIMA ANDRADE et al., 2017), mas sem se comprometer com 
a transição para uma tecnologia capaz de prescindir dos combustíveis fósseis. Postura 
que contrasta com países líderes em eletrificação2, que adotaram estratégias de bani-
mento de veículos a combustão interna para os próximos anos, tais como Dinamarca, 
Irlanda, Holanda, Noruega, Suécia, Israel e Singapura (IEA, 2021).
 Ainda que esse nicho de mercado seja pequeno no Brasil, foi observado um cres-
cimento expressivo na venda de elétricos nos últimos anos. Segundo dados da Asso-
ciação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), cerca de 1,7% dos automóveis vendidos, 
em 2021 (34.990 unidades), eram eletrificados, incluindo híbridos plug-in e conven-
cionais. O que representa um crescimento de 77% sobre 2020 (19.745) e 195% sobre 
2019 (11.858). Crescimento que se torna ainda mais relevante quando comparado ao 
desempenho do mercado automóveis e comerciais leves como um todo (1,21%) no 
mesmo ano (FENABRAVE, 2022).
 Embora essa expressiva evolução da frota de eletrificados no país aponte para um 
movimento relevante em direção aos veículos elétricos no mercado nacional, isso não 
significa, necessariamente, uma expansão da mobilidade sustentável. Pois a simples 
substituição do motor de combustão interna por um powertrain elétrico – sem uma 
matriz energética renovável e no interior da mesma concepção de transporte individu-
al, sem integração com outros modais – dificilmente será suficiente para atender aos 
objetivos propostos pela mobilidade elétrica e responder aos problemas de mobilidade 
urbana e emissões de poluentes existentes. Principalmente se considerarmos a cres-
cente tendência de aumento do peso do transporte individual motorizado no gasto 
das famílias brasileiras e a queda da demanda por transporte coletivo, decorrente de 
um conjunto de fatores político-econômicos (PEREIRA et al., 2021), o que favorece a 
deterioração das condições de mobilidade urbana, com o agravamento dos congestio-
namentos e o aumento do tempo gasto no trânsito.
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 Além disso, dados fornecidos pela ABVE mostram que 59% dos automóveis eletri-
ficados emplacados em 2021 foram veículos híbridos convencionais (HEV), sem cone-
xão com a rede elétrica e, consequentemente, com menos implicações relacionadas às 
emissões, à infraestrutura e à cultura de recarga. Dado que sugere, junto à trajetória 
nacional do etanol como combustível de baixa emissão e ao desenvolvimento de híbri-
dos flex fuel (WOLFFENBÜTTEL, 2021), a manutenção do motor a combustão interna 
como rota tecnológica provável.
 O conjunto desses dados demonstra um expressivo crescimento na venda de auto-
móveis eletrificados no país e a formação de um nicho de mercado, com consumidores 
dispostos a investir em novas tecnologias de propulsão veicular, em tese, mais sustentá-
veis que os automóveis convencionais. Dessa forma, caberia investigar quem são esses 
primeiros proprietários de automóveis elétricos no Brasil, e quais fatores influenciam 
nos processos decisórios de aquisição desses automóveis.
 Esse tipo de questionamento situa-nos no interior de um importante debate sobre 
o papel desempenhado por relações sociais, dispositivos de classificação, regras e signi-
ficados culturais no processo de construção e funcionamento dos mercados (CARNEI-
RO, 2017). Mais precisamente, no interior do debate sobre como valores e formas de 
avaliações são construídos e ressignificados, para além dos mecanismos de preços, nas 
trocas de mercado. Trocas, essas, que seriam mediadas por dispositivos de julgamento e 
permeadas por esforços mais ou menos conscientes para categorizar, normatizar e natu-
ralizar comportamentos e regras construídas socialmente (FOURCADE; HEALEY, 2007).
 Logo, a presente pesquisa buscou investigar a experiência desses proprietários jun-
to aos automóveis eletrificados e os valores mobilizados para sua aquisição no contex-
to nacional, bem como sua relação com aspectos climático-ambientais e com outras 
razões ainda não mapeadas. Com isso, o trabalho inscreve-se no interior de um marco 
teórico que busca explorar os critérios de avaliação e revelar os dispositivos, institui-
ções ou estruturas sociais e culturais que os sustentam e os acionam (LAMONT, 2013). 
Dessa maneira, busca-se analisar quais são os valores mobilizados para aquisição 
de automóveis eletrificados no contexto nacional. E como são qualificados e 
justificados os processos decisórios dos consumidores.
 Nesse sentido, o trabalho busca compreender quais fatores influenciam nos pro-
cessos decisórios de aquisição de automóveis elétricos e sua relação com a mobilidade 
elétrica sustentável por meio do (1) mapeamento dos tipos de automóveis elétricos 
vendidos no país, suas métricas e classificações; (2) da identificação dos sentidos e 
valores mobilizados pelos consumidores; (3) da análise dos processos decisórios e cri-
térios utilizados para qualificar suas escolhas; e (4) da comparação dos resultados com 
as propostas teóricas de mobilidade sustentável.
 A abordagem aqui levantada tem grande relevância teórica para pesquisadores de 
processos de valoração e avaliação em mercados permeados por questões e valores 
ambientais, como no caso dos automóveis eletrificados. O tema também importa para 
os interessados nos rumos do mercado automotivo nacional e da mobilidade em gran-
des centros urbanos. Afinal, trata-se de uma mudança que potencialmente engendra 
uma série de transformações nos meios de transporte e recarga. Além disso, em ter-
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mos sociais, econômicos e geopolíticos, trata-se de uma questão significativa para um 
país como o Brasil, uma potência climática em termos de fontes renováveis, com um 
parque industrial automotivo consolidado, mas sem grande relevância no mercado de 
veículos elétricos até o momento.
 Este artigo está organizado em mais cinco seções, além desta introdução. A próxi-
ma seção apresenta o marco teórico e as estratégias metodológicas mobilizadas para 
sustentar a discussão proposta sobre o mercado de automóveis eletrificados no Brasil. 
A seção 3 contextualiza o referido mercado com base em dados secundários. A análise 
dos sentidos e valores mobilizados pelos proprietários de automóveis eletrificados é 
apresentada na seção 4. A seção 5 destina-se a confrontar o resultado da análise das 
entrevistas com as propostas teóricas de mobilidade sustentável. Por fim, na última 
seção, são feitas as considerações finais, apontando algumas reflexões sobre a eletri-
ficação de automóveis para uso individual, o processo de valoração destes e os limites 
em relação à mobilidade sustentável.

2. Discussão teórico-metodológica 

Em conformidade com a proposta da problemática apresentada, a pesquisa buscou 
investigar quem são os proprietários de automóveis eletrificados no Brasil, e quais fa-
tores influenciam nos processos decisórios de aquisição desses automóveis, a fim de 
compreender a estruturação do mercado diante da proposta de mobilidade elétrica, 
bem como o seu potencial desenvolvimento e as ênfases que podem ser valorizadas 
nessa transição. Para tanto, parte do pressuposto teórico de que mercados são espa-
ços de relações sociais institucionalizadas, nos quais se realiza a distribuição de um 
determinado bem ou serviço, por intermédio de troca comercial. Por seu turno, essas 
relações sociais de troca pressupõem a existência de acordos prévios sobre o valor de 
um bem ou serviço e a constituição de um processo capaz de transfigurar esse bem ou 
serviço em algo comercializável. Esse processo é o que se institucionalizou chamar de 
“processo de valoração” (PICANÇO, 2019).
 De forma geral, segundo Lamont (2013), esses processos envolvem: acordos in-
tersubjetivos sobre uma matriz ou conjunto de referências pela qual um “bem” é 
comparado; negociações e conflitos sobre critérios de julgamento apropriados e juízes 
legítimos; e o estabelecimento do valor em um processo relacional (ou por índices) en-
volvendo “bens” distinguíveis e comparáveis. No caso dos mercados, esses elementos 
são considerados centrais para a compreensão, tanto dos processos de constituição de 
bens e serviços em mercadorias quanto dos mecanismos de produção do valor de um 
bem ou serviço – formas de avaliação e qualificação.
 Isso se torna especialmente importante quando considerada a questão da opaci-
dade da troca mercantil, isto é, o fato de que os mercados concretos não funcionam 
em situação de concorrência perfeita, em que todos se orientariam pelos preços e 
teriam acesso às mesmas informações (GRANOVETTER, 1985). Assim, ressalta o papel 
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desempenhado por intermediários (selos, certificados de origem, guias, marcas etc.) na 
constituição de critérios de julgamento e conjuntos de referências que influenciam nos 
processos decisórios.
 De acordo com Karpik (2010), cabe a esses intermediários, denominados disposi-
tivos de julgamento, a tarefa de dissipar a opacidade sobre a qualidade dos produtos 
em determinados mercados. São eles os encarregados em reduzir o déficit cognitivo 
dos compradores e permitir que façam escolhas razoáveis3. Dessa forma, atuam como 
operadores do conhecimento que facilitam a avaliação de um bem, tornando-o mais 
visível e atrativo para os consumidores. Segundo o autor, existem cinco categorias de 
dispositivos de julgamento: redes de contatos, denominações (marcas ou denomina-
ções de origem, de qualidade etc.), cicerones (críticos especialistas e usuários), rankings 
e técnicas de disposição de produtos. Logo, trata-se de uma gama diversificada de 
práticas sociais que combinam, entre outras, ensino, persuasão e sedução.
 No caso do mercado brasileiro de automóveis eletrificados, um mercado relativa-
mente novo e em expansão, essa questão da opacidade se torna ainda mais relevante. 
Diversas incertezas vinculadas à qualidade dos automóveis, como: a autonomia dos 
veículos, a segurança contra acidentes, a infraestrutura de recarga, o range anxiety 
(ansiedade pela recarga), o mercado de revenda dos elétricos, os impactos ao ambien-
te, a garantia do fabricante e os serviços de pós-venda, emergem em função de suas 
diferenças em relação aos automóveis convencionais.
 À luz desse marco teórico, e tendo o mercado brasileiro de automóveis eletrificados 
como unidade de análise, a pesquisa foi realizada da seguinte maneira: com base em 
fontes de dados secundárias (Denatran4, Inmetro, Fipe) foi conduzido um mapeamento 
sobre a frota de automóveis elétricos no país, com informações sobre seus fabricantes, 
modelos, tipos de propulsão, categoria, preço e classificação referente à emissão de 
gases e eficiência energética. Esse levantamento buscou contextualizar estruturalmen-
te a investigação sobre os sentidos e valores mobilizados pelos consumidores. Para 
tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com proprietários de automóveis 
elétricos, entre novembro de 2021 e janeiro de 2022.
 Os entrevistados foram selecionados por meio de uma amostragem intencional 
(FLICK, 2009), baseada em dois fatores: tipos de propulsão e formas de relação com a 
mobilidade elétrica. Tendo em vista a pluralidade de rotas tecnológicas disponíveis para 
a eletrificação dos automóveis no contexto nacional, as entrevistas buscaram abranger 
proprietários de diferentes tipos de propulsão (híbrido convencional; híbrido plug-in; 
a bateria). Outro fator observado na realização das entrevistas, para evitar um viés de 
engajamento institucional com a tecnologia, foram as diferentes formas de relação 
com a mobilidade elétrica (relação profissional com o tema e não profissional). Com 
base nesses recortes foram entrevistados oito proprietários de automóveis eletrificados 

3 O termo “razoável” é empregado pelo autor para enfatizar o papel desempenhado pela qualidade do produto comercializado, 
 com sua dinâmica orientada mais pelo julgamento sobre a qualidade específica do produto do que pela dinâmica da oferta e 
 da procura, isto é, do julgamento pelo preço.
4 Disponível em: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-denatran/frota-de-veiculos-2021. Acesso 
 em: 22 dez. 2021.
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com diferentes tipos de propulsão, quatro com relação profissional com a mobilidade 
elétrica e outros quatro sem relação profissional.
 As entrevistas foram organizadas e categorizadas por meio da análise de conteú-
do, o que possibilitou identificar os sentidos e valores mobilizados pelos consumidores; 
os processos decisórios e critérios utilizados para qualificar suas escolhas; bem como os 
dispositivos de julgamento utilizados e sua relação com o ideal de mobilidade elétrica 
sustentável.

3. Contexto do mercado de automóveis 
elétricos nacional

Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (AN-
FAVEA, 2021), o Brasil é o sexto maior mercado interno de autoveículos do mundo. 
Desde suas origens, o setor configura-se como uma área estratégica para os projetos 
de desenvolvimento econômico e modernização social do país. No entanto, o referido 
agravamento de questões relacionadas a emissões de poluentes, saúde pública, con-
gestionamento nas grandes metrópoles e impactos ao ambiente, somado às recentes 
crises econômicas e sanitárias internacionais, têm criado grandes desafios para a indús-
tria automotiva e impulsionado importantes mudanças no setor. 
 Por exemplo, o Brasil assumiu, em 2015, na condição de signatário da Convenção 
das Nações Unidas para as Mudanças no Clima, o compromisso de reduzir em 43% 
suas emissões de gases de efeito estufa até 2030, tendo 2005 como ano-base. Com-
promisso que pressionou a indústria automotiva, uma vez que o setor de transportes 
é responsável por uma parte considerável das emissões brasileiras, sendo, dentro do 
setor energético, o que mais emite gases de efeito estufa5 (FGV, 2017). Com isso, 
aumentaram as expectativas sobre novos esforços realizados para reduzir as emissões 
no setor de transportes, principalmente em relação aos limites legais e aos padrões 
tecnológicos exigidos pelo Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Auto-
motores (Proconve).
 Criado em 1986, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e instituído 
em 1993, pela Lei n. 8.723, o Proconve é um importante instrumento para a redução 
da contaminação atmosférica provocada por veículos automotores. Apesar das consi-
deráveis evoluções no combate às emissões, ao longo dos últimos anos, em termos de 
limites definidos e de seu monitoramento, a regulação brasileira ainda é considerada 
branda em comparação com os padrões internacionais (CONSONI, 2018). As novas e 
mais rígidas fases do Programa, P8 (pesados) e L7 (leves), foram regulamentadas no 
final de 2018 e entraram em vigor em 2022 – Resoluções n. 490 e 492 do Conama.

5 Cabe referir que as principais atividades responsáveis por emissão de GEE no Brasil são “Mudança de Uso da Terra e Flores- 
 tas” e “Agropecuária”.
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 Como resposta a esse conjunto de novas exigências regulatórias, expectativas so-
ciais e novos concorrentes no mercado, muitas montadoras têm apostado no desen-
volvimento e na oferta de modelos elétricos. No Brasil, conforme mencionado, isso 
pode ser visto no expressivo crescimento nas vendas de automóveis eletrificados nos 
últimos anos (66,5% em 2020 e 77,2% em 2021). Crescimento que contrasta com a 
tendência de queda na venda de automóveis novos nos últimos dois anos (-28,5% em 
2020 e -3,6% em 2021), atribuída pela Fenabrave (2021) à crise sanitária da Covid-19 
e à crise de fornecimento de semicondutores para a montagem dos veículos.
 Segundo dados compilados pela ABVE, a frota de automóveis eletrificados6 em cir-
culação no país é de 77.259 automóveis e comerciais leves (2012-2021). Todavia, uma 
análise detalhada da frota revela algumas características importantes desses veículos. 
No Quadro 1 é possível observar o predomínio de veículos híbridos convencionais, com 
o destaque para a Toyota como o principal fabricante, responsável por cerca de 60% 
da frota de eletrificados no país. Ressalta-se também a ausência de modelos pertencen-
tes a categorias menores (compacto e subcompacto) e a presença de diversos veículos 
utilitários esportivos (SUV) e veículos extragrandes, o que aponta para uma preferência 
por automóveis maiores e parece contrastar com o ideal de eficiência energética vincu-
lado à mobilidade sustentável. O mesmo pode ser dito em relação ao mercado global, 
segundo a IEA (2021), os veículos utilitários esportivos (SUV) representam metade dos 
modelos de automóveis elétricos disponíveis em todos os mercados. No entanto, essa 
tendência não é exclusiva dos elétricos, no mercado brasileiro, por exemplo, a partici-
pação dos SUVs passou de 18%, em 2016, para 33%, em 2020 (FENABRAVE, 2021).

6 A categoria automóveis eletrificados abrange: veículos elétricos a bateria (BEV), veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV) 
 e veículos elétricos híbridos convencionais (HEV), sem recarga via rede elétrica.
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 Outro aspecto interessante é o preço médio dos automóveis e a expressiva quan-
tidade de fabricantes premium na frota. Dado que revela um acesso financeiramen-
te restrito aos automóveis eletrificados e contraria a proposta de acesso universal às 
opções de mobilidade elétrica. Em parte, isso é devido aos custos de produção dos 
automóveis elétricos, 10-30% mais elevados que os automóveis a combustão interna 
(BLOOMBERG, 2021), mas também à estrutura fiscal nacional que tende a favorecer 
a importação de eletrificados9. O abatimento no imposto de importação permite que 
o preço adicional do sistema de propulsão elétrico seja absorvido nos automóveis pre-
mium, sem elevação expressiva do preço para o consumidor final, pois, nesse caso, o 
sistema de propulsão representa uma parcela menor do custo total em comparação 
com os automóveis convencionais. Em outras palavras, os automóveis que já eram 
caros, seguem caros, mas agora com maior eficiência energética e menor emissão de 
poluentes.
 Por outro lado, o quadro demonstra que a estratégia de produção nacional de 
automóveis híbridos convencionais flex fuel (Toyota Corolla e Corolla Cross) tem se 
mostrado bem-sucedida. Essa estratégia possibilita um custo de produção relativamen-
te menor, pois nesses modelos as baterias são menos dispendiosas, uma vez que são 
utilizadas apenas para armazenar a energia recuperada pelo sistema de frenagem rege-
nerativa. Além disso, os veículos híbridos flex usufruem de benefícios fiscais – redução 
de três pontos percentuais (3%) na alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industria-
lizados) – em relação aos veículos convencionais, de classe e categoria similares, de 
acordo com o Programa Rota 2030 – Mobilidade e Logística, do governo federal.
 O referido programa é a principal política industrial do setor automotivo e tem 
como objetivo incentivar o desenvolvimento de projetos de pesquisa e a produção e 
a comercialização de veículos mais seguros e eficientes energeticamente, por meio de 
metas de eficiência e benefícios tributários. Porém, baseia-se em medidas voltadas, 
principalmente, para a eficiência energética geral, que tendem a favorecer o desenvol-
vimento de melhorias incrementais no motor a combustão interna, como no caso dos 
automóveis híbridos flex.

7 Os dados, retirados do site do SENATRAN (https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-denatran/esta- 
 tisticas-frota-de-veiculos-senatran), são referentes ao acumulado desde 2015 até novembro de 2021 e contemplam 95% 
 da frota de eletrificados, o restante está pulverizado em diversos outros modelos menos expressivos numericamente. Os 
 demais dados foram compilados com base na Tabela de Consumo/Eficiência Energética do Programa Brasileiro de Etique- 
 tagem Veicular de 2021 (https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-e- 
 tiquetagem/tabelas-de-eficiencia-energetica/veiculos-automotivos-pbe-veicular/veiculos-leves-2021/view) e na Tabela de Pre- 
 ço Médio de Veículos da FIPE (https://veiculos.fipe.org.br/).
8 Preço médio do automóvel 0 km, em 20 de dezembro de 2021.
9 As Resoluções Camex n. 97/2015 e 27/2016 zeraram o Imposto de Importação (II), que era de 35%, para veículos a propulsão 
 elétrica ou movidos a hidrogênio e reduziram de 0% a 7% para veículos híbridos, conforme o nível de eficiência energética.
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Figura 1  I  Modelo da etiqueta veicular do PBE-V

 

 Outro aspecto importante relacionado ao Rota 2030 são as metas de adesão a 
programas de rotulagem veicular, como o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 
(PBE-V), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Lança-
do em 2008, como um programa de adesão voluntária, o PBE-V ganhou força como 
um dos requisitos para a política setorial anterior, o Inovar-Auto, e atualmente é obri-
gatório a todos os automóveis novos comercializados no país. Trata-se da realização de 
testes de desempenho dos automóveis e posterior etiquetagem conforme resultados. 
A etiqueta (Figura 1) reúne dados sobre consumo de combustível e emissões de gases 
e tem por objetivo registrar o nível de eficiência energética e classificar os modelos, 
por categoria, conforme cinco diferentes classificações, de “A” a “E”, sendo “A” mais 
eficiente/menos poluente e “E” a menos eficiente/mais poluente, de forma a promover 
um maior nível de informação ao consumidor.
 Segundo as categorias de dispositivos de julgamento, propostas por Karpik (2010), 
trata-se de um ranking de especialistas, um arranjo hierárquico de singularidades pro-
duzido por um órgão oficial, no caso o Inmetro, encarregado de reduzir um déficit 
cognitivo. Em outras palavras, um dispositivo que busca minimizar a opacidade do 
mercado automobilístico e incentivar a produção de veículos mais eficientes, pois dis-
ponibiliza mais informações ao consumidor e eleva, potencialmente, o nível de exigên-
cia do mercado consumidor (COSTA, 2017).
 O Quadro 1 apresenta, nas duas últimas colunas, duas classificações que constam 
na etiqueta veicular: a referente à Nota Verde (classificação quanto às Emissões de 
Poluentes relativas aos limites vigentes do Proconve – Fase L6) e ao PBE-V (classifica-

Fonte: Inmetro, 2022.
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ção quanto ao consumo energético geral). Nota-se que todos os veículos relacionados 
possuem classificação “A”, relativa aos limites de emissão de poluentes (NMHC10; CO; 
Nox), porém, tanto essa classificação quanto as metas de eficiência energética do Rota 
2030 não possuem vínculo direto com a emissão de gases de efeito estufa (CO

2
 e CH

4
). 

Fato que aponta para uma preocupação maior com a emissão de poluentes em geral 
do que com as mudanças climáticas.

Gráfico 1  I  Percentual de veículos eletrificados etiquetados 
por classificação referente ao consumo energético (PBE)

 Já a classificação referente ao consumo energético11 varia bastante entre os mode-
los relacionados, com a maioria dos modelos classificados com “A” e “B”, poucos “C” 
e “D” e nenhuma classificação “E”. Porém, quando considerado o número total de 
veículos e sua representação percentual, percebe-se uma maior participação da classi-
ficação “B” na frota de eletrificados (Gráfico 1). Dado que ilustra um comportamento 
distinto do esperado, preferência por veículos com a melhor classificação em termos 
de consumo energético, mas que pode ser explicado pelo baixo uso das etiquetas vei-
culares como fonte de informação (COSTA, 2017) e critério de valoração por parte do 
consumidor. Aspectos que serão explorados novamente na próxima seção.
 A presença expressiva da classificação “B” também está relacionada ao referido 
predomínio de automóveis híbridos convencionais (HEV) na frota de eletrificados, cer-
ca de 70% do total (Gráfico 2). Esse tipo de propulsão é, em geral, menos eficiente, 
quando comparada ao consumo energético, em MJ/km, dos automóveis 100% elé-
tricos, movidos exclusivamente a bateria (BEV). Por seu turno, as classificações “C” e 
“D” estão vinculadas aos híbridos menos eficientes e híbridos leves (MHEV), veículos 
que possuem, além do sistema de propulsão a combustão, um motor elétrico e uma 
bateria de tração menor para apoiar o motor principal. Alternativa tecnológica que se 

10 Non-Methane Hydrocarbons.
11 A classificação começa com a nota A (mais eficiente) e vai até a nota E (menos eficiente).

Fonte: elaboração do autor com base em SENATRAN (2022) e INMETRO (2022).

A B C D

2% 3%
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beneficia de políticas de incentivo (redução no IPI, Imposto de Importação e isenção 
do rodízio de veículos em algumas cidades), mas que possui um consumo energético 
maior.

Gráfico 2  I  Percentual de automóveis eletrificados por tipo de 
propulsão

 Outro importante elemento para essa configuração do mercado é a incipiente in-
fraestrutura de recarga dos automóveis. Segundo a Diretiva de Infraestrutura de Com-
bustíveis Alternativos (Afid), a razão recomendada de carregadores públicos por veícu-
los elétricos é de 0,1, isto é, 1 carregador para cada 10 veículos (IEA, 2021). No Brasil, 
estima-se que exista cerca de 840 postos de recarga, públicos e semipúblicos12, para 
21.173 automóveis com conexão com a rede externa (BEV+PEHV), uma razão de 0,04 
carregador por veículo.
 Grande parte dessa infraestrutura encontra-se concentrada em grandes metrópo-
les, no eixo sul e sudeste do país e em corredores estratégicos, onde há o deslocamento 
de veículos para transporte de bens e de passageiros (PNME, 2021). Dado que reforça 
a preferência por automóveis híbridos e híbridos plug-in, uma vez que a ausência de 
carregadores rápidos acessíveis ao público tende a bloquear potenciais compradores 
de veículos puramente elétricos, principalmente quando não possuem acesso a carre-
gamento privado. Como será visto a seguir, a ausência de uma ampla infraestrutura de 
recarga aparece como uma das principais desvantagens elencadas pelos entrevistados.

12 Estimativa realizada pela empresa Tupinambá Energia, em outubro de 2021, que considerou eletropostos públicos aqueles 
 instalados em parques, ruas e praças e semipúblicos, em estabelecimentos privados com livre acesso: shoppings, áreas de 
 estacionamentos privados, pátios de redes de lanchonetes, postos de abastecimento etc.

Fonte: elaboração do autor com base em SENATRAN (2022).

Híbrido Híbrido plug in Elétrico a bateria

5%
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4. Construção de valor dos automóveis 
elétricos na visão dos proprietários

Conforme visto na seção 2, o valor de um bem não é algo fixo e objetivamente 
dado, mas resulta de processos de valoração social nos quais o valor é construído 
(ASPERS; BECKERT, 2011). Esse processo é fundamental para o funcionamento de 
mercados, pois estes dependem, entre outras coisas, da capacidade dos atores so-
ciais de avaliar as qualidades de um bem, em relação umas às outras, e compará-las 
em termos de valor. Nesse sentido, avaliar algo significa medi-lo e compará-lo de 
acordo com uma escala; valorar, por seu turno, é algo mais abrangente, pois en-
volve as diferentes escalas por meio das quais o valor de um bem pode ser avaliado 
(STARK, 2011).
 Dessa forma, o processo de valoração leva em consideração diferentes critérios – 
estéticos, morais e econômicos (monetário) – que muitas vezes concorrem entre si e 
podem levar a conflitos na avaliação do valor de um bem. É por isso que em algumas 
situações os valores morais podem obstaculizar os mercados, como no caso de tráfico 
de pessoas e órgãos. Por outro lado, os valores morais também podem contribuir para 
o valor dos produtos no mercado, como o caso dos produtos orgânicos (NIEDERLE; 
RADOMSKY, 2017).
 No caso do mercado de automóveis eletrificados, a questão dos problemas am-
bientais e a potencial redução nos impactos provocados pelo seu uso, em comparação 
com os automóveis a combustão interna, é algo que, em tese, valorizaria os elétricos. 
As entrevistas realizadas com os proprietários apontam nesse sentido, todavia, é possí-
vel identificar outros valores, tão importantes quanto, no processo. 
 Porém, antes de aprofundar a análise das entrevistas, convém discorrer brevemen-
te sobre o perfil dos entrevistados, tendo em vista os fatores considerados para a sele-
ção. O Quadro 2 resume as principais informações levantadas sobre os interlocutores e 
seus automóveis. Cabe salientar que a amostra intencional se concentrou nas regiões 
sul e sudeste do país, onde está registrada a maioria dos automóveis elétricos, e buscou 
abranger diferentes tipos de veículos e relações com a mobilidade elétrica (profissio-
nal, não profissional). Mais precisamente, entende-se as relações como: a) profissional, 
quando a pessoa trabalha diretamente com mobilidade elétrica, seja em consultorias 
técnicas, montadoras, encarroçadoras, produção de conteúdo etc.; e b) não profissio-
nal, quando seu vínculo com a mobilidade elétrica ocorre, apenas, por meio da utiliza-
ção de veículos elétricos.
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Quadro 2  I  Perfil dos interlocutores

 Trata-se de um grupo relativamente homogêneo, em que todos têm ensino supe-
rior completo, condições financeiras para adquirir um automóvel de custo elevado e 
mais de um automóvel na família (com exceção do Luiz, que possui um único carro). 
Ademais, a maioria são homens, com mais de 40 anos, e ocupa alguma posição impor-
tante na organização onde trabalha. Em outras palavras, estamos falando de um grupo 
com acesso à informação e de classes mais abastadas em sua maioria. Outro aspecto 
importante a ser mencionado é o fato de alguns deles (Mauro e Luiz) serem membros 
de uma associação de interesses diretamente ligada ao tema da mobilidade elétrica, a 
Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores (Abravei).
 Esse aspecto, junto aos tipos de relações com a mobilidade elétrica, possibilitou 
observar diferentes níveis de engajamento com a pauta da mobilidade elétrica, que 
acabaram refletidos na variedade de argumentos mobilizados para a aquisição de auto-
móveis elétricos. De maneira geral, os proprietários se referem à economia de combus-
tível e à menor emissão de poluentes como fatores decisivos para sua escolha, porém, 

13 Para preservar a identidade dos entrevistados, os nomes no quadro são fictícios.
14 Embora tenha tração exclusivamente elétrica, o i3 REX é classificado pelo Denatran como híbrido plug-in, por contar com um 
 motor de dois cilindros a gasolina, que funciona como gerador de eletricidade.

Fonte: elaboração do autor.

Nome13

João

Ana

Pedro

Rafael

Paulo

Edson

Mauro

Idade

49

66

60

42

78

55

41

Cidade/estado

Caxias do Sul/RS

Campinas/SP

São Paulo/SP

Campo Limpo
Paulista/SP

Curitiba/PR

Guarulhos/SP

Petrópolis/RJ

Profissão

Engenheiro 
mecânico

Professora
universitária

Engenheiro
eletrônico

Engenheiro
mecânico

Bancário/ 
aposentado

Gestor 
hospitalar

Empresário

Automóvel

Volvo 
S60/2020

Toyota 
Prius/2013

BMW i3 
REX/2019

Caoa Chery 
Arrizo 

5e/2019

Toyota 
Corolla/2020

Mini Cooper/ 
2021

Chevrolet 
Bolt/2017

Tipo de
veículo

PHEV

HEV

PHEV14

BEV

HEV

BEV

BEV

Relacionamento 
com a mobilidade

elétrica

Profissional

Não profissional

Profissional

Profissional

Não profissional

Não profissional

Não profissional

Luiz 36 São Paulo/SP

Bancário/
motorista 
aplicativo/
Youtuber

JAC 
IEV40/2019

BEV Profissional
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proprietários com relação profissional com a mobilidade elétrica e membros da associa-
ção utilizam, além desses, critérios mais específicos e detalhados na sua avaliação.
 Não por acaso, essa diferença encontra-se ligada ao fato de o valor de um bem não 
ser intrínseco à materialidade de um objeto, mas estar inseparavelmente vinculado ao 
significado atribuído pelo usuário. Segundo Aspers e Beckert (2011), mesmo os pro-
dutos cujo valor consiste na satisfação de necessidades inatas devem ser “compreen-
didos” pelo usuário como preenchedores dessa necessidade e legitimados como meio 
para a satisfação da necessidade. No caso dos proprietários com relação profissional 
com a mobilidade elétrica e membros de associação, características como desempe-
nho, tecnologia de ponta embarcada e autonomia de recarga em relação a postos de 
combustível adquirem um significado relevante para o processo de valoração.
 O Quadro 3 apresenta os valores mobilizados pelos proprietários para a aquisição 
do automóvel elétrico com base nas entrevistas realizadas. Buscando uma melhor com-
preensão das fontes de valor do automóvel, o quadro é dividido em duas dimensões: 
referentes ao bem de consumo e referentes às implicações de uso. Na primeira são 
apontados valores diretamente relacionados ao automóvel e suas características, resu-
midas nas categorias economia e performance. A segunda dimensão abrange os valo-
res ligados ao uso e suas consequências para além da esfera privada, isto é, implicações 
relacionadas ao sistema de recarga e ao contexto socioambiental, principalmente.

Quadro 3  I  Valores mobilizados para a aquisição

Categorias específicas

Combustível
Manutenção 

Impostos
Eficiência em geral

Categorias temáticas

Economia 

Performance

Recarga/ 
abastecimento

Engajamento com a pauta 
socioambiental

Dimensões

Referentes ao 
bem de consumo 

Referentes às 
implicações de uso

Aceleração/torque
Segurança

Tecnologia embarcada
Silêncio/vibração

Desempenho

Emissão de poluentes
Matriz energética renovável

Adesão a uma tecnologia mais “limpa”
Emissão de CO2

Geração própria de energia (fotovoltaica) 
Autonomia em relação aos postos

Flexibilidade de recarga

Fonte: elaboração do autor.
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 Essa distinção dialoga com aquela proposta pela teoria da valoração entre valor 
individual e valor relacional (ASPERS; BECKERT, 2011), em que o valor individual diz 
respeito à satisfação do desejo, independentemente de quaisquer efeitos de interação 
social associados à compra. Aqui o foco está sobre as características do bem, suprindo 
as necessidades individuais do comprador (economia, performance). Já o valor rela-
cional é baseado no que outras pessoas pensam, ou são percebidas como pensando, 
sobre o comprador do bem com base no que foi comprado. Foco no valor atribuído 
pela coletividade (sustentabilidade, responsabilidade).
 As dimensões analíticas se sobrepõem no processo de valoração dos entrevistados, 
como pode ser observado na fala abaixo:

    Eu acho que, cara, primeiro, tem uma pegada assim de res- 
    ponsabilidade, né, de você já estar pensando em emissão de 
    poluentes etc. Eu acho a experiência de dirigir o elétrico mui- 
    to agradável, em termos de silêncio, de conforto, até de per- 
    formance, de torque, aceleração etc. Eu acho a experiência 
    do elétrico muito legal. Então eu acho que um mix dessas 
    coisas todas, você já está seguindo uma tendência, de algu- 
    ma forma contribuindo com redução de emissão, e por uma 
    experiência agradável, uma experiência de conforto e silêncio 
    que o elétrico te traz também. (João, engenheiro mecânico, 
    relação profissional, 49)

 Dessa forma, o valor individual, o desejo por um automóvel mais silencioso e con-
fortável, encontra-se em consonância com o desejo de atender a expectativas coletivas 
de responsabilidade e redução das emissões. O mesmo pode ser constatado quando 
observamos os valores das categorias “Economia” e “Engajamento com a pauta socio-
ambiental”. O automóvel elétrico é valorizado por potencialmente reduzir a emissão 
de poluentes e gases de efeito estufa, mas, principalmente, por viabilizar uma econo-
mia de longo prazo, conforme ilustra a resposta a seguir, sobre os fatores decisivos 
para a escolha pelo elétrico.

    Em um primeiro momento, não só eu, como talvez até o 
    mundo corporativo que está vendo hoje, é a questão de eco- 
    nomia, se a gente for computar eu tive uma economia de 15 
    mil reais/ano entre combustível, IPVA e manutenção. Então 
    essa era minha economia/ano. Isso quer dizer o que, no pri- 
    meiro momento, é o que as empresas hoje estão fazendo, 
    uma empresa não compra 1.200 caminhões elétricos porque 
    vai... vai explorar isso também, o conceito de sustentabili- 
    dade, mas não é sustentabilidade, é negócio, é capitalismo 
    puro nessa relação de economia e de manutenção. [...] En- 
    tão se nós analisarmos esse primeiro conceito que leva al- 
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    guém, fazendo um cálculo, é a questão da manutenção, 
    a questão econômica mesmo, e depois vem a questão da 
    sustentabilidade, meio ambiente, você deixa de emitir CO

2
, 

    contribui para o meio ambiente de todos, né. (Edson, gestor 
    hospitalar, relação não profissional, 55)

 Ainda que dificilmente essa economia se traduza na possibilidade de recuperação 
do investimento realizado, em comparação com um automóvel convencional, grande 
parte dos entrevistados mencionou a economia em combustível e manutenção como 
fator importante para sua escolha. Conforme visto na seção anterior, cabe ressaltar 
que se trata de valores monetários expressivos, bem distantes do preço médio do au-
tomóvel de passeio mais vendido em 2021, o Hyundai HB20 (FENABRAVE, 2022). Adi-
cionalmente, alguns mencionaram a possibilidade de geração domiciliar de energia 
elétrica, por meio de painéis fotovoltaicos, como uma fonte de valor significativo, não 
apenas com base em critérios monetários, mas também como uma forma sustentável 
e independente de abastecimento.
 Nesse mesmo sentido, o uso de energia elétrica para abastecimento, como uma 
forma de alterar a matriz energética pessoal em direção a uma matriz mais renovável, 
foi mencionada como algo importante na escolha. O mesmo ocorre com a autonomia 
em relação aos postos de combustíveis e eventuais paralisações e flutuações bruscas 
nos preços dos combustíveis, apontada como uma forma de “empoderamento” dos 
proprietários diante dessas eventuais oscilações, pois, para eles o “combustível está 
dentro de casa”. Obviamente, essa fonte de valor foi relatada apenas por proprietários 
de veículos BEV.
 Por outro lado, os proprietários de veículos HEV e PHEV, ao justificarem suas es-
colhas, apontaram para menor dependência da infraestrutura de recarga, ou inde-
pendência no caso dos híbridos convencionais, como um aspecto positivo. No caso 
dos híbridos plug-in a possibilidade de rodarem com o motor a combustão ou com o 
elétrico, alternadamente, é visto como uma fonte de valor, uma vez que o número de 
carregadores disponíveis ainda é considerado pequeno, principalmente em rodovias e 
cidades do interior.
 Aliás, a infraestrutura de recarga incipiente é considerada, junto ao preço dos au-
tomóveis, a principal desvantagem para os proprietários. Isso pode ser constatado ao 
observar o Quadro 5, que elenca, em ordem de maior frequência, as principais vanta-
gens e desvantagens dos elétricos, segundo os proprietários entrevistados. Novamen-
te, observa-se o critério econômico (monetário) como algo relevante para a avaliação 
dos proprietários. Esse dado é corroborado pela pesquisa de mobilidade, realizada pela 
SAE (SAE BRASIL; KPMG; AUTODATA, 2021), que aponta, entre executivos da indústria 
automotiva e consumidores de veículos, o custo de aquisição como um dos principais 
entraves dos veículos elétricos no mercado.
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Quadro 4  I  Principais vantagens e desvantagens dos automóveis 
elétricos

 Contudo, a questão do custo de aquisição, quando abordada de forma específica, 
apresenta matizes relacionados aos demais critérios (morais, tecnológicos, estéticos) envol-
vidos no processo de valoração. De maneira geral, os proprietários julgam o preço justo se 
considerados fatores como o nível de desenvolvimento da tecnologia, o baixo volume de 
vendas, as vantagens implicadas, a carga tributária e os benefícios à saúde e ao ambiente. 
O trecho a seguir exemplifica essa atitude diante da questão do preço.

    Eu fiz uma extravagância, não acho justo não, porque era 
    muito caro, [...] mas, por outro lado, eu achava que para 
    atender essa coisa que eu queria, eu queria ter uma coisa 
    mais moderna em termos de conceito. Porque eu acho que a 
    gente tem de pagar os custos do nosso impacto no planeta. 
    Esse que é o meu ponto, então, a gente tem que pagar por 
    isso. (Ana, professora universitária, relação não profissional, 66)

 Nesse caso, percebe-se um movimento de objetificação (precificação) de valores sub-
jetivos, como os impactos da atividade humana na natureza, que acaba aumentando o 
valor experimentado subjetivamente. É o que Fourcade (2011), ao estudar processos civis 
envolvendo derramamentos de óleo nos Estados Unidos e França, chama de ciclo de retro-
alimentação da avaliação monetária para as representações e práticas sociais. Com base na 
sociologia de Simmel (1978), a autora defende que a relação entre valor subjetivo e valor 
objetivado não é unidirecional, mas dialética. Isso porque o valor que as pessoas atribuem 
a um objeto pode estar conectado às condições de compra e ao sacrifício monetário reali-
zado no momento da compra.

Fonte: elaboração do autor.
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 O mesmo pode ser dito em relação ao custo de ser vanguarda em uma tendência 
tecnológica. Há um movimento de precificação do valor com base no nível de desen-
volvimento e difusão da tecnologia, que em seguida é experimentado subjetivamente 
como algo positivo, como algo inerente ao papel de promotor de tendências.

    É justo em função do nível de desenvolvimento da tecnolo- 
    gia, eu acho que é uma tecnologia que ainda tem muito a 
    evoluir, o custo de baterias tem que baixar, por mais adoção 
    etc. Acho que isso também, é algo que eu costumo falar, 
    quando você adota um veículo elétrico e promove esse veí- 
    culo elétrico, de alguma forma também está colaborando 
    para que isso aconteça no futuro de uma forma mais intensa 
    e com isso todo o custo baixe. (João, engenheiro mecânico, 
    relação profissional, 49)

 Essa dinâmica de retroalimentação da avaliação monetária para as representações 
sociais baseia-se, principalmente, no valor simbólico de alguns bens. Isto é, nos sig-
nificados compartilhados intersubjetivamente, que são estabelecidos na comunidade 
e emergem nas práticas sociais. Nesse sentido, bens como automóvel elétrico não 
apenas posicionariam seus proprietários no espaço social por meio de sua significação 
simbólica, mas também são representações simbólicas de ideais e valores adotados 
(sustentabilidade, responsabilidade, vanguarda tecnológica) que podem ser imaginati-
vamente apropriados por meio de sua compra (ASPERS; BECKERT, 2011). No entanto, 
pesquisas de mercado mostram que a disposição dos consumidores em pagar mais 
caro pelos elétricos, mesmo concordando com o potencial dos elétricos em reduzir o 
impacto ambiental, diminui conforme aumenta o valor excedente destes em relação 
aos automóveis convencionais15 (HEINEKE et al., 2020).
 A forma como os atores escolhem quais bens se encontram em consonância com 
esses valores, no entanto, não é algo trivial, dada a incerteza que enfrentam. Por isso 
os dispositivos de mercado são centrais para a constituição de critérios de julgamento 
e conjuntos de referências que influenciam nos processos decisórios dos consumido-
res. No caso do mercado nacional de automóveis eletrificados, esses dispositivos são 
utilizados, principalmente, como operadores do conhecimento incumbidos em reduzir 
o déficit cognitivo (KARPIK, 2010), relativo às dúvidas implicadas na aquisição e utiliza-
ção de uma tecnologia nova.
 A análise das entrevistas revela cinco tipos de dispositivos de julgamento utilizados 
pelos proprietários na aquisição de seus veículos (Quadro 5). Dentre esses, destaca-se 
o uso de redes de contatos, profissionais e pessoais, e as avaliações de especialistas e 
usuários. No que diz respeito às redes de contato, observa-se um papel fundamental 
na indicação feita por terceiros para o processo decisório. Principalmente no caso dos 

15 Disposição a pagar por veículos elétricos a bateria, em relação a veículos com motores de combustão interna: até 15% – 7% 
 dos entrevistados / 16-30% – 6% dos entrevistados / mais que 30% – 3% dos entrevistados (HEINEKE et al., 2020). 
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proprietários com relação profissional com a mobilidade elétrica e membros de associa-
ção, no que se refere a questões técnicas. Segundo os próprios relatos, isso se deve ao 
fato de as fontes de informação relacionadas aos produtores (concessionárias) estarem 
pouco articuladas nesse sentido, no momento da compra. Não por acaso, a Abravei, 
mencionada por parte dos entrevistados, foi fundada como uma comunidade de apoio 
aos proprietários de automóveis elétricos.

Quadro 5  I  Dispositivos de julgamento

 Outro dispositivo largamente referido foram as avaliações de especialistas e usu-
ários. Canais de YouTube, fóruns especializados e artigos de opinião aparecem como 
fontes de informação importantes para avaliação dos proprietários. Aqui, novamente, 
os dispositivos de julgamento figuram como um atenuante em relação à questão da 
opacidade do mercado e a desinformação sobre os automóveis elétricos:

    Cara, é interessante isso porque foi um dos fatores que me 
    gerou a necessidade de criar um canal no YouTube. Eu con- 
    sumia muito, principalmente canais profissionais sobre veícu- 
    los, e eu notava que todos falavam a mesma coisa, e quando 
    eu recebi o carro metade das coisas estavam incorretas, 
    como por exemplo o tempo de recarga. Então falei assim, 
    não, mano, não dá, o cara ganha pra passar informação e 
    ainda passa errado, né? Aí eu criei o canal no YouTube exa- 
    tamente para mostrar o dia a dia de um dono de carro elé- 
    trico [...], quis mostrar exatamente como é o carro já na mão 
    do proprietário, não simplesmente dentro de um showroom. 
    (Luiz, bancário/motorista de aplicativo/youtuber, relação pro- 
    fissional, 36)

 O mesmo pode ser dito em relação ao uso de denominações como dispositivos 
de julgamento. Isto é, a marca, ou a origem da montadora, é utilizada como critério 
de referência e sinônimo de qualidade para o automóvel, pois, como afirma Karpik 

Fonte: elaboração do autor.
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(2010), ela concentra um significado que deve manter sua identidade e a dos produtos 
que representa. Curiosamente, dispositivos como a etiqueta de eficiência energética, 
do PBE-V, são pouco referidos como fonte de informação e critério de valoração pelos 
proprietários. Em sua maioria, eles relataram conhecer o programa e a etiqueta, mas 
afirmaram não se tratar de um fator preponderante na sua decisão. Dado que sugere, 
em conjunto com a análise das fontes de valor, uma relevância maior à economia pro-
porcionada (monetariamente) pela eficiência energética, do que à classificação quanto 
às emissões de poluentes e quanto ao consumo energético geral. Em outros termos, a 
eficiência energética é valorizada mais pelo que ela representa em termos de economia 
financeira do que em termos de uso responsável de um recurso natural finito.

5. Limites da eletrificação para a mobilidade 
sustentável

Todos os dispositivos de julgamento mencionados atuam na produção do valor do 
automóvel elétrico, fomentando critérios de avaliação e qualificação (econômico, sus-
tentável, agradável) para a aquisição do bem de consumo. Porém, quando confron-
tados com questões referentes aos principais problemas e tendências da mobilidade 
urbana, grande parte dos entrevistados apontou o uso individual de automóveis como 
um problema a ser superado. Nesse sentido, percebe-se uma certa consciência sobre 
os limites do uso individual do automóvel elétrico como forma de responder a esses 
problemas. Todavia, entende-se esses problemas como algo coletivo, dependente de 
soluções estruturais.
 Ou seja, ainda que a questão dos problemas socioambientais possa ser entendi-
da como uma fonte de valor relacional, como um valor atribuído pela coletividade, 
a aquisição de um automóvel elétrico para uso particular figura como uma resposta 
individual e, portanto, sujeita a limites que só uma ação coordenada poderia responder 
de forma adequada.
 Sobre os referidos limites desdobra-se uma série de questões que extrapolam o 
uso individual de automóveis e sua forma de propulsão. Ainda assim, cabe investigar 
de que maneira os valores mobilizados para aquisição de automóveis eletrificados no 
contexto nacional se relacionam com as metas propostas pelo conceito de mobilidade 
sustentável.
 Um primeiro aspecto a ser ressaltado nesta discussão é o fato de mobilidade ser 
um conceito amplo, relacionado à capacidade de deslocamento espacial, que inclui 
diversas variáveis além dos meios de transporte. Ou seja, a mobilidade abrange muitos 
outros aspectos além dos automóveis, como o transporte público, a infraestrutura de 
rodagem e estacionamento, o acesso aos meios de transporte e políticas de planeja-
mento, urbanismo e integração de modais. Logo, a concepção de mobilidade susten-
tável é por definição sistêmica e incorpora atributos como segurança, acessibilidade, 
eficiência e impactos ao ambiente no seu escopo.
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 Por seu turno, a análise do mercado de eletrificados e as entrevistas com proprie-
tários mostram que a eletrificação dos automóveis responde apenas parcialmente às 
mudanças propostas pela mobilidade sustentável.
 De acordo com o documento Global roadmap of action: toward sustainable mobi-
lity (SMFA, 2019) – elaborado pela iniciativa Sustainable Mobility for All, com o apoio 
do Ministério Federal Alemão para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ) 
e do Banco Mundial –, a primeira meta das políticas de mobilidade sustentável é o 
i) acesso universal às opções de mobilidade. Isto é, acesso a sistemas de transporte 
seguros, acessíveis e sustentáveis para todos. Todavia, vimos, ao analisar a frota de 
automóveis elétricos, que os preços atualmente praticados apontam para um nicho de 
mercado financeiramente restrito. Além disso, a ideia de acesso universal contraria, em 
parte, a dinâmica de valoração do automóvel elétrico, baseada no valor simbólico, que 
pressupõe a demarcação de uma identidade social de vanguarda tecnológica.
 Outro aspecto fundamental, também apontado pelos proprietários, é o fato de 
a transição de automóveis individuais para o motor elétrico não solucionar questões 
relacionadas à dependência do carro, como os engarrafamentos nos grandes centros 
urbanos. Sob esse aspecto, o acesso universal a automóveis elétricos tenderia a agravar 
os problemas relacionados ao uso do espaço público. 

    Então, os veículos elétricos num modelo de compra indivi- 
    dual, ele não ajuda nos problemas dos grandes centros de 
    forma abrangente, a gente tem uma diferença na emissão 
    local, mas a gente tem a condição de trânsito da mesma for- 
    ma, né. Então a gente vai perceber, eu acho que o transporte 
    com aplicativo ele demonstrou que a gente pode otimizar em 
    grande medida aquilo que é o deslocamento capilarizado, se 
    a gente tem um transporte público, que é o estrutural, que 
    possa nos levar do ponto A ao ponto B, seria muito bem-vin- 
    do, e aí a possibilidade do sharing, como uma forma de a 
    gente ter o problema de trânsito resolvido, e também de 
    emissões locais. (Rafael, engenheiro mecânico, relação pro- 
    fissional, 42)

 Esse ponto dialoga diretamente com a meta de ii) eficiência dos sistemas de trans-
porte, isto é, com a busca por sistemas de transporte previsíveis, confiáveis, oportunos 
e econômicos. Porém, novamente, percebe-se a necessidade de essa transição para a 
eletrificação estar vinculada a outras mudanças mais abrangentes no sistema de trans-
porte, como a integração intermodal ou a mobilidade como serviço (MaaS)16. Estudos 
realizados no contexto europeu mostram que, em média, um automóvel fica estacio-
nado 92% do tempo e que apenas 1,5 de seus 5 lugares são ocupados (MACARTHUR, 

16 Conceito que busca a integração de várias formas de serviço de transporte em um único serviço de mobilidade, acessível por 
 meio de um canal digital unificado que cria e gerencia o deslocamento.
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2015). Todavia, vimos que a eficiência como fonte de valor para a aquisição dos eletrifi-
cados está baseada na locomoção individual e orientada, principalmente para o ganho 
econômico. Isto é, a eficiência do veículo em si, não do sistema.
 O mesmo pode ser dito em relação à meta de iii) expansão da segurança. Nas 
entrevistas, a segurança como fonte de valor aparece como uma caraterística do bem, 
um atributo que atende às necessidades individuais do comprador. Ao passo que a 
meta visa aos objetivos coletivos, como a melhora da segurança rodoviária por meio 
da expansão do transporte público. Essa ênfase na segurança individual não contraria 
necessariamente a meta proposta pela mobilidade sustentável, porém aponta para as 
importantes diferenças de enfoques.
 Por fim, a meta de iv) redução das emissões e a minimização dos impactos ambien-
tais é dividida em três submetas: a) mitigação das mudanças climáticas; b) poluição 
do ar; e c) poluição sonora. Em relação às mudanças climáticas, percebe-se que essa é 
uma questão relevante para os proprietários e uma fonte de valor para os automóveis 
eletrificados. Todos os entrevistados apontaram a redução de emissão de CO

2
 ou o 

menor impacto no planeta como fator importante para sua escolha.
 Por outro lado, a questão do impacto ambiental dos elétricos é amplamente con-
troversa e repleta de contradições. Principalmente quanto à metodologia de cálculo 
de emissões utilizada e quais aspectos considerados. Metodologias que consideram a 
emissão de GEE associada à produção da energia e à propulsão dos veículos (weel-to-
-wheel) apresentam resultados mais positivos do que as que levam em conta também 
a fabricação das baterias e o fim da sua vida útil (análises de ciclo de vida completas).
 Um segundo fator que afeta diretamente esse cálculo é a matriz elétrica em que 
operam esses automóveis. No caso brasileiro, em que a matriz elétrica é 83% originada 
de fontes renováveis (EPE, 2021), a emissão de GEE vinculada aos automóveis elétricos 
acaba sendo menor do que em países mais dependentes de fontes de energia fóssil. 
Configuração que se encontra em consonância com valores dos entrevistados preo-
cupados com as emissões de GEE e com sua matriz energética pessoal. Um exemplo 
mais radical disso são os proprietários que possuem painéis solares fotovoltaicos para 
geração doméstica de energia elétrica.

    Tudo lá em casa é elétrico, cara, até a escova de dentes [ri- 
    sos]. Quando você tem uma produção de energia na sua casa 
    você começa a ter a liberdade que se dá, né, você está pro- 
    duzindo localmente a energia, é todo um conceito, não é só 
    um carro, é um conceito de sustentabilidade: você produzir, 
    usufruir e não poluir. E fazer isso no teu âmbito privado é 
    uma forma libertária. (Mauro, empresário, relação não profis- 
    sional, 41)

 Tão relevante para os proprietários quanto a redução das emissões de gases de 
efeito estufa, a meta de redução da poluição do ar se apresenta como uma questão 
menos polêmica. Isso se deve, em parte, ao fato de que mesmo quando a matriz elétri-
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ca é dependente de fontes fósseis, a emissão local de poluentes tende a reduzir com a 
adoção de veículos elétricos. Um indício dessa congruência pode ser encontrado tanto 
na regulação atual (Proconve L7), quanto na classificação da etiqueta veicular, referente 
aos limites de emissão de poluentes (Nota Verde), ambas voltadas para a redução de 
mortes prematuras e doenças causadas pela poluição do ar do transporte local, mas 
sem vínculos diretos com emissão de CO

2
 e outros gases de efeito estufa.

 Finalmente, a meta de redução da poluição sonora está ligada a planos de redução 
de ruído de tráfego nas cidades e encontra-se alinhada à adoção de veículos elétricos. 
Não por acaso, o silêncio e o conforto foram elencados pelos proprietários como im-
portantes atributos para a compra de automóveis elétricos.
 Dessa forma, constata-se que os valores mobilizados para aquisição de automóveis 
eletrificados estão em relativa consonância com as metas propostas pela mobilidade 
sustentável, uma vez que a eficiência, a segurança e a redução dos impactos ambientais 
são identificadas como fontes de valor para os proprietários. Todavia, as contradições 
existentes e as diferenças de enfoque (individual e coletivo) apontadas não são des-
prezíveis e devem ser ressaltadas. Sobretudo no que se refere às escolhas políticas em 
priorizar determinados modais de transporte e as consequências dessas escolhas para 
as metas de mobilidade sustentável. Em outras palavras, a mobilidade sustentável não 
é um empreendimento tecnocrático, em que todos objetivos e preferências políticas 
são contemplados por meio da adesão a uma tecnologia específica, mas uma proposta 
que depende dessas escolhas e que afeta de forma sistêmica interesses consolidados e 
a relação atual com os meios de transporte.

6. Considerações finais

Conforme visto nas seções anteriores, o mercado nacional de automóveis eletrificados, 
ainda que represente uma parcela modesta no total de vendas de automóveis, apre-
sentou, nos últimos anos, um crescimento significativo. A análise da frota revelou o 
predomínio de veículos híbridos convencionais, com especial participação dos híbridos 
flex fuel produzidos pela Toyota, aspecto que aponta para a uma disputa tecnológica 
ainda em aberto na composição da frota e para a continuidade do motor a combustão 
interna, associado a fontes renováveis, como alternativa “sustentável”. Dado que se 
encontra em consonância com as intenções de compra dos consumidores brasileiros – 
considerando as alternativas de propulsão, os automóveis HEV (73%), PEHV (54%) e 
ICE (50%) aparecem liderando o interesse em aquisição para os próximos 5 anos (SAE 
BRASIL; KPMG; AUTODATA, 2021). A expressiva presença de automóveis premium e 
pertencentes a categorias grandes, como SUVs e modelos extragrandes, é outro ele-
mento que chama a atenção pela aparente contradição com o ideal de eficiência.
 De forma correlata, observou-se que o perfil dos proprietários entrevistados corres-
ponde, em sua maioria, a homens, acima de 40 anos, com ensino superior completo, 
bem informados e com condições financeiras suficientes para adquirir um automóvel 
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de custo elevado. Em parte, esse perfil se refere ao recorte proposto pela amostra 
intencional, que buscou abranger diferentes tipos de veículos e relações com a mobi-
lidade elétrica (profissional e não profissional). Por outro lado, ele reflete a disposição 
desse perfil em participar de pesquisas sobre o tema e externalizar seus critérios e jus-
tificativas para a aquisição.
 Sobre os diferentes tipos de relações, foi possível perceber, naqueles com relações 
profissionais, um maior engajamento com a pauta da mobilidade elétrica, traduzido 
em argumentos e critérios mais específicos e detalhados, mobilizados para justificar a 
aquisição dos automóveis elétricos. Já o fator tipos de propulsão apontou para diferen-
tes expectativas em relação à rede de infraestrutura de recarga, com os proprietários 
de HEVs e PHEVs se mostrando mais reticentes em relação a essa dependência. Outra 
diferença importante foi o fato de os proprietários de BEVs perceberem a autonomia 
em relação aos postos de combustíveis com uma fonte de valor, monetário e simbólico, 
para o automóvel elétrico. 
 Apesar dessas diferenças em relação à recarga, todos os proprietários mobilizaram 
valores econômicos, relativos à performance e socioambientais como critérios para a 
aquisição de seus automóveis. Cabe salientar que a economia como fonte de valor 
refere-se aos custos totais da propriedade, inclusos custos de manutenção, impostos 
e abastecimento. Ao passo que o custo de aquisição é percebido como uma desvan-
tagem, uma barreira inicial, mas que, ao mesmo tempo, é algo passível de ser subje-
tivamente valorizado, como o preço a ser pago pelo impacto da atividade humana no 
planeta, ou para fazer parte de uma vanguarda tecnológica. Percebe-se, com isso, o 
imbricamento entre o valor individual, o desejo por um automóvel mais econômico, 
eficiente, silencioso e confortável, e o valor relacional, o desejo de atender a expec-
tativas coletivas de responsabilidade e redução das emissões de poluentes e gases de 
efeito estufa.
 Por sua vez, a análise das vantagens/desvantagens e dos dispositivos de julgamen-
to mobilizados, que atuam na produção do valor do automóvel elétrico, fomentando 
critérios de avaliação e qualificação, reforça a ideia de que a eficiência proporcionada 
e os retornos financeiros se sobrepõem aos valores socioambientais. Principalmente 
no que se refere às emissões de gases de efeito estufa e análises de ciclo de vida que 
calculam todos os impactos da cadeia produtiva dos automóveis elétricos, sujeitas a 
controvérsias metodológicas. Isso pode ser visto, também, na baixa adesão à etiqueta 
de eficiência energética, do PBE-V, como fonte de informação e critério de valoração 
pelos proprietários
 Dessa forma, entende-se a sustentabilidade e a preocupação com as emissões 
de poluentes e gases do efeito estufa como uma fonte de valor importante para os 
proprietários de automóveis elétricos, para auxiliar no seu posicionamento no espaço 
social por meio de sua significação simbólica. Todavia, trata-se de um valor que apare-
ce, principalmente, como consequência do valor econômico e da eficiência energética 
vinculada ao automóvel elétrico. Esse olhar sobre o processo de valoração permite 
constatar um expressivo e crescente peso da pauta socioambiental para os proprie-
tários, apontando para a valorização do uso de fontes renováveis, inclusive na esfera 

42    CAMINHOS E DESAFIOS PARA A MOBILIDADE URBANA NO SÉCULO XXI



doméstica, e da baixa emissão de poluentes. Por outro lado, a relevância de valores 
vinculados ao uso individual mostra que dificilmente esse consumo será traduzido, no 
curto prazo, em grandes transformações estruturais, como a intermodalidade ou a 
mobilidade como serviço. 
 Por fim, cabe referir que os valores mobilizados para aquisição de automóveis ele-
trificados estão em relativa consonância com as metas propostas pela mobilidade sus-
tentável e que a maioria dos entrevistados tem ciência dos limites da eletrificação de 
automóveis, vinculados, especialmente, ao uso individual destes. Esses limites dizem 
respeito às diferenças de enfoque (individual e coletivo) no uso dos meios de trans-
porte e às contradições relacionadas às escolhas políticas que priorizam determinados 
modais em detrimento de outros. Nesse sentido, as políticas de incentivo ao consumo 
individual reforçam a lógica e grande parte dos problemas existentes atualmente. Dito 
isso, caberia investigar, em pesquisas futuras, quais as principais motivações para o uso 
individual dos automóveis eletrificados e de que maneira isso poderia ser alterado em 
direção a uma mobilidade mais sustentável.
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Mobilidade urbana sustentável: 
avanços e estagnações das políticas 
públicas em Curitiba

2



1. Introdução

  esmo que nunca tenha visitado Curitiba, é provável 
  que ao ouvir esse nome lhe venha à mente uma es- 
  tação tubo, um enorme ônibus vermelho ladeado 
  por prédios altos e o Jardim Botânico. Tais ícones e 
  outras inovações transformaram uma cidade pro-
vinciana pouco atrativa em uma capital planejada, conhecida por 
seu sistema de transporte público eficiente, ecológica e sustentável 
(OLIVEIRA, 2000). Mas será que essas inovações realmente muda-
ram o rumo do desenvolvimento urbano de Curitiba, afastando-a 
da realidade nacional? Mais especificamente em relação à política 
de mobilidade urbana, quais foram os avanços em direção à sus-
tentabilidade e como se refletem no contexto atual?
 O presente artigo propõe avaliar, em análise comparativa com 
o contexto nacional, se as condições de mobilidade urbana em 
Curitiba podem ser consideradas sustentáveis em comparação com 
as demais capitais brasileiras. O interesse na questão surge pela im-
portância que se coloca de olhar as políticas de mobilidade urbana 
à luz da agenda da sustentabilidade. Segundo o IEA (International 
Energy Agency), manter o aumento da temperatura média do pla-
neta limitada a 1,5 ºC está condicionado a alcançar zero emissões 
líquidas até 2050, o que depende da migração de 20% a 50% das 
viagens em automóveis para transporte coletivo e da adoção de 
modos ativos e outros transportes públicos (IEA, 2021).
 Curitiba viu avanços expressivos na qualidade do transpor-
te público, especialmente na década de 1970, época em que as 
discussões sobre sustentabilidade começaram a se tornar assunto 
do debate público. Pelas inovações em seu planejamento urbano, 
especialmente com a invenção do BRT (Bus Rapid Transit), o mu-
nicípio passou a ser visto como um modelo de cidade sustentável, 
copiado por muitas cidades e logrando premiações no Brasil e no 
mundo. No entanto, os indicadores de mobilidade urbana nos mos-
tram que a realidade atual não se difere do contexto nacional, pois 
tanto fatores macroeconômicos quanto de planejamento incentiva-
ram em maior grau o transporte motorizado individual como matriz 
de deslocamento nas cidades e o rodoviário para escoamento da 
produção. Assim, o caso de Curitiba interessa pela possibilidade 
de demonstrar os momentos em que foi possível obter avanços na 
pauta da mobilidade sustentável, apesar da diretriz nacional, mas 
também o que faz com que tais avanços não tenham sido suficien-
tes para mudar o rumo da política de mobilidade a longo prazo.

“As informações e 
análises contidas no 
presente artigo são de 
responsabilidade da 
própria autora e não 
refletem posições e 
opiniões institucionais 
ou de membros do 
Cebrap ou da Ipiranga.”

M
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 Analisamos as políticas de mobilidade urbana sustentável por meio dos seguintes 
eixos: desincentivo ao transporte motorizado individual (automóveis, motocicletas e 
afins), incentivo ao transporte público (ônibus, trens etc), incentivo ao transporte ativo 
(em bicicleta e a pé) e intermodalidade. Não obstante, fatores não analisados neste 
artigo são também importantes para o objetivo de desenvolvimento urbano susten-
tável, como o uso do solo misto e de alta densidade populacional, produção local de 
alimentos, produção de espaços públicos de qualidade e planejamento participativo e 
não preditivo (KENWORTHY, 2006).
 O artigo se organiza como um estudo de caso, método que se vale de diferen-
tes estratégias para o estudo intenso de um fenômeno por meio de suas diversas 
dimensões, “cuja finalidade é descrever e analisar acontecimentos, agentes e situações 
complexos” (ALMEIDA, 2016, p. 61). Para isso, foram utilizadas as abordagens qualita-
tiva e quantitativa. A metodologia qualitativa foi mobilizada para a elaboração de um 
mapeamento histórico que nos ajudou a definir o contexto e organizar os fatos que 
levaram ao cenário atual. Esta análise documental envolveu a revisão de livros e artigos 
sobre planejamento e urbanização, normativos e matérias jornalísticas. Na escala na-
cional, o recorte temporal vai de 1930 aos dias atuais, pela identificação do marco da 
Revolução de 30 com os investimentos para o desenvolvimento da indústria nacional 
e a consequente adoção do transporte rodoviário. Localmente, o ponto de partida é a 
elaboração do primeiro plano urbanístico, o Plano Agache, em 1943.
 Já a leitura quantitativa foi empregada na segunda parte, na qual análises des-
critivas de dados secundários foram aplicadas a fim de verificar a hipótese de que 
Curitiba teria alcançado resultados diferentes em mobilidade urbana, mais voltados 
para a sustentabilidade do que outras capitais brasileiras. Para isso, foram trabalhados 
dados de indicadores comparáveis entre as capitais, relacionados à mobilidade urbana 
sustentável com base na definição dos eixos mencionados. As fontes consultadas para 
a elaboração das análises envolveram pesquisas estatísticas nacionais, a base de dados 
do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP), pesquisas municipais 
e metropolitanas de origem e destino, dados de bilhetagem de Curitiba e Região Me-
tropolitana, relatórios de auditoria, entre outros estudos.
 Com relação à estrutura do texto, a segunda seção traz o histórico nacional das 
políticas de mobilidade urbana, demonstrando a continuidade da política rodoviarista. 
A terceira parte superpõe a esse cenário o percurso das ações de planejamento no con-
texto local, evidenciando os momentos de avanço das políticas de transporte público e 
ativo, apesar da constante priorização do transporte motorizado individual. Em segui-
da, as condições atuais de mobilidade urbana de Curitiba são avaliadas de acordo com 
os eixos mencionados anteriormente (desincentivo ao transporte motorizado individu-
al, incentivo ao transporte público, incentivo ao transporte ativo e intermodalidade), 
por meio de indicadores em comparação com outras capitais. Por fim, apresentamos 
as considerações finais.
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2. Histórico das Políticas Nacionais de Mobi-
lidade Urbana 

A revisão aqui apresentada parte de 1930 pela identificação desse ano como o início 
da transição da economia agrário-exportadora para a base urbano-industrial, com po-
líticas que intensificaram o processo de urbanização do país (OLIVEIRA, 2003). Nesse 
processo teve protagonismo a intensificação de ações estatais para o desenvolvimento 
rodoviarista. Materializadas na previsão de um plano nacional de viação na Constitui-
ção de 1934 e posterior criação do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, 
tais ações acarretaram a substituição do sistema ferroviário existente pelo sistema vi-
ário, consolidado em 1944 com a criação do Plano Rodoviário Nacional e fundo ho-
mônimo (VASCONCELLOS, 2013). Elemento simbólico da escolha que se consolidava 
como modelo de desenvolvimento nacional, entre 1956 e 1960 foi construída Brasília, 
cidade planejada para ser o novo centro de poder do país e que previa largos espaços 
de circulação para o automóvel.

2.1. Rodoviarismo e transportes urbanos a serviço do desen-
volvimento industrial 

Já entre 1960 e 1980 passaram a existir esforços mais coesos para as políticas nacio-
nais de desenvolvimento urbano e o transporte urbano entrou na agenda do governo 
federal (MORAIS et al., 2010). Tal mudança foi motivada pelo explosivo crescimento 
demográfico urbano, em conjunção com a crise do petróleo, que ameaçava a matriz 
energética brasileira, amplamente dependente de sua importação (PEREIRA, 2017). 
Nesse período desenvolvimentista, destaca-se a criação de instituições como o Geipot 
(Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes) e o Ministério dos Trans-
portes – que inicialmente tinham atuação mais voltada ao transporte de carga – e 
posteriormente a EBTU (Empresa Brasileira de Transportes Urbanos) e EMTU (Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos), que por meio de programas de financiamento 
e assessoramento técnico aos municípios, lograram a realização de planos de transpor-
te urbano, a proposta de vale-transporte e a implantação de sistemas metroferroviários 
(MORAIS et al., 2010; PEREIRA, 2017; VASCONCELLOS, 2013). 
 Tais ações estatais visavam, essencialmente, a criar condições para a instalação e o 
desenvolvimento da indústria, que se localizavam nas cidades muito mais em função 
de seu abastecimento e logística do que da proximidade com a massa de trabalha-
dores. As populações de baixa renda não tinham condições de arcar com o custo de 
compra de um automóvel e em grande parte não podiam contar com o deslocamento 
a pé ou por bicicleta pelas próprias condições espaciais de organização da cidade na 
forma como se deu a urbanização. A contínua expansão urbana horizontal de baixa 
densidade baseada na construção do sistema viário, motivada em grande parte pela 
rápida urbanização e incipientes investimentos públicos em habitação, favorece o des-
locamento individual motorizado, enquanto desfavorece o transporte coletivo, cuja 
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frequência e alcance tornam-se limitados em sistemas pouco densos. Com isso, os 
trabalhadores, cada vez mais distantes dos centros empregadores, tornavam-se depen-
dentes do transporte público (VASCONCELLOS, 2013). 
 Em meados de 1970, a demanda por transporte público nos grandes centros era 
altíssima, o que abria condições para o desenvolvimento dos capitais do urbano, tanto 
na provisão de infraestrutura quanto na prestação de serviços de transporte. Dentre as 
inovações, destacamos a criação do vale-transporte e sua obrigatoriedade – o que ga-
rantiu lucro mínimo para as empresas de transporte –, e o desenvolvimento de ônibus 
de maior capacidade, os ônibus padron e articulado – o que significou ampliação da 
margem de lucro dessas empresas, já que foi uma das poucas evoluções tecnológicas 
promovidas nesse veículo ao longo dos anos (VASCONCELLOS, 2013). 
 Em oposição à ideia de que os investimentos em transporte público pudessem 
significar um avanço em direção à sustentabilidade, o período desenvolvimentista pro-
moveu diversos incentivos diretos e indiretos ao automóvel, tanto por meio do apoio 
às atividades da indústria automobilística e seu público comprador, barateando o custo 
dos automóveis e facilitando seu financiamento, quanto na criação de infraestrutura 
viária. Como resultado, o automóvel se popularizou no mercado local, tendo suas 
vendas crescido 13 vezes, de 1961 a 1970. Também como alternativa aos combustíveis 
derivados do petróleo, em 1975 o governo passa a investir no desenvolvimento do 
álcool combustível por meio do Programa Proálcool, além de promover o desenvolvi-
mento do automóvel com motor a álcool, que deu sobrevida ao modelo rodoviarista 
(VASCONCELLOS, 2013).

2.2. Declínio do transporte público urbano

Entre 1980 e 1990, vimos a desmobilização das políticas urbanas, a redução de recur-
sos disponíveis e o encerramento de instituições importantes (ex. BNH, CNDU, EBTU), 
muito embora a Gepoit tenha atuado até 2002. Uma exceção daquele período seria a 
promulgação da Constituição de 1988 com a inserção do capítulo sobre políticas ur-
banas1, prova da grande mobilização social sobre o tema da reforma urbana, mais do 
que da agenda estatal vigente (MORAIS et al., 2010). Entre 1980 e 1990 a demanda 
dos transportes públicos teve constante queda, fator muito associado ao crescimento 
da tarifa constantemente superior à inflação. Mesmo que o contingente populacional 
empregado formalmente tivesse garantia de acesso ao transporte público por meio 
do vale-transporte, a economia brasileira, que sempre foi marcada pela informalidade, 
passava por uma acentuação dessa característica, especialmente pelo aumento do se-
tor terciário (VASCONCELLOS, 2013).
 Outro fator que contribuiu imensamente para o ciclo vicioso de perda de demanda 
do transporte público foi a criação do carro de mil cilindradas em 1990, com a con-
junta ação estatal de redução do seu IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de 

1 Muito embora o transporte, enquanto direito social, tenha entrado na constituição brasileira por meio da Emenda Constitu- 
 cional n. 90 somente em setembro de 2015.
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20% para 0,1% a partir de 1993, que Vasconcellos (2013) considera “a decisão mais 
importante de apoio à motorização privada no Brasil” (p. 40). Acrescente-se a esse 
quadro a problemática das motocicletas de baixa cilindrada, que passam a ser produzi-
das localmente em 1995 e tornam-se o principal concorrente do transporte público, já 
que os mecanismos de financiamento faziam com que a prestação da compra de uma 
motocicleta equivalesse ao preço da tarifa mensal de ônibus (VASCONCELLOS, 2013).

2.3. Crise da mobilidade e mobilidade urbana sustentável 
como alternativa

A partir dos anos 1990, observa-se a retomada da política urbana federal na criação 
da Sedu/PR (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano da Presidência da Repú-
blica), do GTrans (Grupo Executivo de Transporte Urbano), e no reconhecimento pelo 
governo federal do cenário de crise da mobilidade urbana no país, com o crescimento 
acelerado do transporte individual e coletivo informal, a queda na demanda no trans-
porte público e os congestionamentos (GOMIDE, 2008; MORAIS et al., 2010). Com a 
promulgação do Estatuto da Cidade em 2001, e a criação do Ministério das Cidades e 
da Secretaria de Mobilidade, em 2003, o transporte – pelo menos no que concerne à 
legislação – deixa de ser exclusivamente uma questão de infraestrutura viária e ganha a 
importância de “função social e econômica essencial para o desenvolvimento urbano’’ 
(MORAIS et al., 2010, p. 571).
 A estratégia de desenvolvimento do governo Lula, de 2003 a 2010, se sustentava 
na tríade produção e consumo de massa, uso dos recursos naturais e investimentos 
em infraestrutura, esta última de especial importância por sua capacidade de gerar 
emprego e externalidades atrativas de investimento privado (BIELSCHOWSKY, 2012). 
Os transportes, tanto coletivo urbano quanto rodoviário, eram uma das áreas de maior 
peso dessa agenda, que tiveram uma grande quantidade de recursos investidos por 
meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), criado em 2007, que ampliou 
a capacidade de planejamento e execução de obras (BIELSCHOWSKY, 2012; JUNIOR; 
NAVARRO, 2018). Os megaeventos foram um ponto alto dos investimentos em mo-
bilidade urbana: do total investido para a Copa do Mundo de 2014, 31% foram dire-
cionados a projetos de mobilidade urbana, somando cerca de R$ 8 bilhões. Apesar de 
muitas cidades terem implantado sistemas de BRT, Rodrigues (2015) observa que todos 
os projetos de BRT incluíam implantação de infraestrutura viária e que, em geral, as 
intervenções realizadas reproduziram largamente o modelo rodoviarista, apesar de se 
justificarem como solução para a crise de mobilidade.
 O programa teve tamanha importância para o desenvolvimento econômico brasi-
leiro que sua maior responsável, a então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, 
foi escolhida para continuar o projeto, como presidenta (COSTANZO, [s.d.]). Enquanto 
o PAC visava a incentivar o desenvolvimento por meio da produção de infraestrutura, o 
desafio do governo Dilma era frear o processo de desindustrialização frente à concor-
rência externa. No caminho para tentar estabilizar a economia, duas políticas buscaram 
atender às demandas dos empresários do setor de autopeças: o Plano Brasil Maior e o 
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Inovar-Auto (Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia 
Produtiva de Veículos Automotores), que buscavam proteger a produção nacional de 
automóveis por meio de descontos fiscais em veículos acima de determinado índice de 
nacionalização, o que reduziu as importações de automóveis e estimulou a instalação 
de fábricas do setor automotivo no Brasil. Apesar da tentativa, o deslocamento político 
da burguesia industrial provocou o desmantelamento da coalizão produtivista, que 
sustentava em grande parte o governo até então, culminando no processo de impea-
chment da presidenta (OLIVEIRA, 2018).
 Apesar da dissolução da coalizão, o certo é que o novo desenvolvimentismo, ape-
sar de ter aportado grandes investimentos para infraestrutura de transportes públicos, 
manteve e até ampliou incentivos à indústria automobilística. Também na frente de 
ampliação do consumo de massa, as políticas tiveram efeito na intensificação da crise 
de mobilidade urbana, especialmente com a eliminação do IPI sobre os carros 1.0 entre 
2008 e 2010 e novamente em 2012. Desde a época desenvolvimentista, consolidou-
-se a imagem da indústria automobilística como “motor do desenvolvimento”, o que 
vincula o desenvolvimento econômico do país à ampliação de seu faturamento e torna 
o estado “refém” das contribuições em tributos. Portanto, a associação entre governo 
federal e indústria automotiva tem se mantido influente nas decisões governamentais, 
independente das mudanças políticas (VASCONCELLOS, 2013). 
 Concomitante aos investimentos voltados ao setor automotivo, no governo Dilma 
ocorreu a promulgação da Lei n. 12.587 de 2012, a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana. O processo histórico que culminou na aprovação da lei tem origem na crise 
econômico-financeira das empresas operadoras de serviços pela queda da demanda de 
ônibus. As demandas dessa frente giravam exclusivamente em torno da desoneração 
tributária do transporte público a fim de ampliar sua competitividade, com medidas 
que se espelhavam naquelas políticas nacionais dos anos 1970 e 1980 que consolida-
ram o setor prestador de serviços de transporte urbano. No entanto, desde a criação do 
Ministério das Cidades com a ampliação do objeto da política de mobilidade urbana, 
ela deixou de centrar-se exclusivamente sobre o transporte, passando a contemplar va-
riáveis como a função social do transporte, especialmente de acesso às oportunidades 
que a cidade oferece. O processo levou a uma reformulação do problema, rompendo 
com o monopólio da política e inaugurando uma nova imagem: a de mobilidade urba-
na para a cidade sustentável (GOMIDE, 2008).
 No ano seguinte, em 2013, manifestações tomaram as ruas de diversas cidades 
brasileiras. O estopim desse levante foi precisamente o aumento da tarifa do transporte 
público em São Paulo, Goiânia e Porto Alegre, mas o movimento estendeu-se por todo 
o território nacional e ficou conhecido como as “Jornadas de Julho” (GOMIDE; GA-
LINDO, 2013). Historicamente, as tarifas de transporte público têm crescido em ritmo 
superior ao da inflação (PEREIRA et al., 2021), o que pode ser apontado como uma das 
razões da redução do uso do transporte público no país2. As manifestações trouxeram 

2 Outros motivos relevantes são a melhora da renda e o acesso ao consumo e ao crédito, que possibilitaram a aquisição de 
 carros e motocicletas de baixas cilindradas. Para o usuário a troca traz maior conforto, praticidade, redução do tempo de 
 deslocamento e, em alguns casos, redução do custo de deslocamento.
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a atenção da sociedade para a questão da mobilidade, o que segurou o aumento das 
tarifas por algum tempo e impulsionou o tema na agenda da política federal, fazendo 
com que o governo acrescentasse recursos destinados a obras de transporte coletivo 
ao PAC (GOMIDE; GALINDO, 2013).
 Em 2015 foi aprovado um importante instrumento legal da política urbana: o Es-
tatuto da Metrópole, que traz embasamento legal para a gestão e planejamento de 
funções públicas de interesse comum de forma conjunta entre entes da federação, 
a chamada governança interfederativa. Apesar de pouco incisivo nas determinações 
(MOURA; HOSHINO, 2015), o dispositivo deverá promover mudanças, principalmente 
no planejamento e gestão do transporte público coletivo nas metrópoles e aglomera-
ções urbanas. Todavia, o diálogo para integração das políticas urbanas enfrenta novos 
desafios com a extinção do Ministério das Cidades e sua anexação ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional, no início do governo Bolsonaro, em 2019. Considerando 
a relevância do órgão na consolidação da imagem de mobilidade urbana sustentável, 
como discutido anteriormente, é provável que sua supressão seja prenúncio de retro-
cesso na pauta.
 Em síntese, no cenário nacional a política de mobilidade foi marcada por incentivos 
contínuos ao transporte motorizado individual, com algum desenvolvimento pontual 
dos transportes públicos urbanos – sobretudo nas metrópoles – e uma lei relativamen-
te recente que volta o olhar para a mobilidade de forma integrada e sustentável. Tal 
percurso levou ao aumento do uso do transporte individual motorizado e redução do 
transporte público nas cidades brasileiras em geral (PEREIRA et al., 2021). Curitiba, por 
sua vez, era vista como promessa de um contexto local onde o planejamento urbano 
conduziria à mobilidade urbana mais eficiente, especialmente pelas políticas urbanas 
das décadas de 1970 a 1990. A próxima seção busca retomar os principais aconteci-
mentos da história do planejamento da mobilidade urbana na capital paranaense.

3. Enquanto isso, em Curitiba... 

Iniciamos a retomada histórica do planejamento local pelo Plano de Avenidas, de 1943, 
elaborado pelo urbanista francês Agache, junto à empresa de consultoria em planeja-
mento Coimbra e Cia. Além de ter sido o primeiro plano urbanístico3 elaborado para 
a cidade, o plano situa o momento de Curitiba no cenário das grandes modernizações 
viárias de inspiração no modernismo europeu e norte-americano. Inspirado fortemente 
no plano Prestes Maia para São Paulo, o plano estabelecia o zoneamento funcional e o 
automóvel como símbolo do progresso, mesmo que o número de automóveis na capi-
tal ainda fosse incipiente para os alargamentos e inúmeras avenidas radiais, diametrais 
e perimetrais previstas (DUDEQUE, 2010).

3 O plano anterior, de Saturnino de Brito, embora trouxesse recomendações de teor urbanístico, era um Plano de pretensões 
 sanitaristas.
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 Pouco do plano de Avenidas foi efetivamente implementado à época, com exceção 
de alguns alargamentos de avenidas e a consolidação de zonas funcionais que perma-
necem, como o Centro Cívico e Centro de Abastecimento, atual Mercado Municipal 
(OIKAWA, 2016). O expressivo crescimento demográfico, o provimento de infraestru-
tura viária – ainda que precário em algumas regiões – e a interrupção da operação do 
bonde urbano promoveram a proliferação das lotações para prover o transporte em 
coletivos. Em meados de 1950, o então prefeito Ney Braga inaugurou a intervenção 
estatal sobre o transporte público, ao organizar as lotações operantes em cooperati-
vas que competiriam por lotes de linhas, equilibrando aquelas de alta demanda, mais 
próximas ao centro, e as periféricas (OIKAWA, 2016). O acentuado crescimento de-
mográfico muito acima das previsões do plano fez com que, em meados de 1960, o 
Plano Agache tivesse se tornado obsoleto, já que pretendia conter a área urbana em 
suas avenidas perimetrais (DUDEQUE, 2010). Apesar disso, os dirigentes locais seguiam 
procurando implementar suas diretrizes, de forma pontual, como resposta a problemas 
de trânsito (OIKAWA, 2016).
 A construção de Brasília inspirou o Departamento de Urbanismo na elaboração da 
Lei de Unidade de Vizinhanças, aprovada em 1960, que se opunha ao Plano Agache. 
Seguindo os princípios de Lúcio Costa, a proposta dividia o município em unidades 
que deveriam propiciar equipamentos básicos para seus moradores. A área verde seria 
distribuída regularmente, as vias seriam de baixa velocidade e as grandes avenidas 
apenas circundariam esse recorte. Seus problemas conceituais e a crença do corpo da 
prefeitura e da recém-criada URBS (Urbanização de Curitiba S.A.) de que o problema 
essencial da cidade era o trânsito fizeram reavivar a proposta de Agache, acrescendo-
lhe um viaduto sobre o centro (DUDEQUE, 2010). Foi no diálogo para o financiamento 
dessa obra que o prefeito Ivo Arzua recebeu a recomendação do presidente da Code-
par (Companhia de Desenvolvimento do Paraná), Karlos Rischbieter4, de contratar um 
novo plano, global, para a cidade de Curitiba (OIKAWA, 2016). Para além das disputas 
locais, o imperativo foi consequência da diretriz nacional de integração regional: Curi-
tiba seria metrópole, e para tanto era necessário seu planejamento como tal, especial-
mente a fim de acomodar um distrito industrial (DUDEQUE, 2010).

3.1. O início do Plano Diretor de Curitiba

A proposta vencedora foi apresentada pela empresa Serete, em parceria com o escri-
tório de Jorge Wilheim. Para aplacar a rejeição da URBS, que desejava ter sido encarre-
gada da elaboração do plano, e a disputa entre esta e o Departamento de Urbanismo 
para sua execução, foi criado um grupo de acompanhamento, composto por técnicos 
de diversos departamentos, órgãos e entidades, que em 1965 se tornaria associação 
e em seguida IPPUC (Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba) (OLIVEIRA, 2000). 

4 A recusa ao financiamento teve fortes razões conceituais, já que Karlos era esposo da engenheira Francisca Rischbieter, que 
 elaborou a Lei de Unidades de Vizinhança junto ao Departamento de Urbanismo, e opunha-se ao “minhocão” curitibano 
 (DUDEQUE, 2010).
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A criação de tal órgão como autarquia tem importância singular nas inovações que 
seriam vistas nos anos seguintes, sendo inclusive objeto de estudo nacional que exaltou 
seu arranjo institucional5, especialmente pelo insulamento técnico-burocrático. Além 
de vincular-se diretamente ao prefeito, o órgão contava com um conselho deliberativo 
presidido por ele e composto por representantes de todos os órgãos e departamentos 
afetos à política urbana, legislação e obras públicas, o que facilitava a comunicação e 
legitimação das decisões (OLIVEIRA, 2000).
 Nas diretrizes do plano, observa-se a preocupação em desconcentrar as atividades, 
estendendo o centro ao longo da rua XV, por meio de centros secundários de comércio 
e serviços e das avenidas estruturais (ainda referenciadas como diretrizes exclusiva-
mente viárias). Apesar de revisar o Plano Agache em relação ao confinamento da área 
urbana, o plano de 1965 seguiu privilegiando o espaço viário e a fluidez do trânsito, 
prevendo o alargamento de vias hierarquicamente superiores para multiplicação das 
faixas de rolamento, poucos cruzamentos e vias elevadas. Os comentários em rela-
ção aos transportes ativos e públicos ficaram restritos à recomendação de paisagismo, 
sobretudo a pedestrianização da rua XV – apenas porque tal via não tinha função 
estrutural no trânsito, à época – e a menção a eventual trem metropolitano (OIKAWA, 
2016). O trecho a seguir demonstra a caracterização de tais avenidas:

    As duas vias estruturais ligam-se por uma avenida em dois 
    níveis (a rua Mariano Torres, com 30 metros de largura, pela 
    qual passa o canal do rio Belém). Em seu conjunto estas vias 
    apresentam, do ponto de vista viário, as seguintes caracte- 
    rísticas: tem largura constante com duas faixas rápidas e uma 
    lenta, em cada sentido; não possuem cruzamentos a menos 
    de 300 m de distância; são cruzadas por viadutos transversais 
    distanciados e não necessitam de sinais semafóricos, entra- 
    se e sai delas livremente, sempre na direção preferencial do 
    fluxo; tem previsão para eventual trem metropolitano. Ob- 
    jetiva-se, deste modo, um fluxo rápido e constante.
    (WILHEIM, J.; IPPUC; SOCIEDADE SERETE, 1965, p. 153 e 154)

 A implementação do plano, no entanto, seria adiada pela indicação do engenheiro 
sanitarista Omar Sabbag para a prefeitura, que considerava o plano supérfluo e ate-
ve-se a problemas como abastecimento, saneamento e drenagem (OLIVEIRA, 2000). 
O tempo de entressafra (1967 a 1971) para os funcionários do IPPUC consistiu em 
oportunidade para detalhar o plano e formar pessoal capacitado para atuar na sua 
implementação (OLIVEIRA, 2000). O relato de Rafael Dely a Oikawa (2016) comenta 
a importância desse tempo para depurar as propostas, adequando-as à realidade. Das 
modificações ao plano de Wilheim realizados pelo IPPUC, destacamos: a inclusão do 

5 No estudo do Iuperj sobre o planejamento urbano de Curitiba, 1975.
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transporte público com importância nas vias estruturais; a criação do trinário, ou seja, 
separação da via estrutural em via central com o tráfego de ônibus e local6 e duas 
outras vias constituindo um binário7; o estabelecimento das avenidas estruturais como 
eixos de desenvolvimento; e o reconhecimento da área rapidamente urbanizada ao 
sul (Boqueirão e Xaxim). A proposta que ocasionou o rompimento do instituto com o 
escritório contratado demonstra o posicionamento do grupo local: enquanto Wilheim 
planejava uma supervia de acesso à Cidade Industrial e acesso ferroviário, o grupo lo-
cal contava com o contorno rodoviário e previa várias conectoras – avenidas menores, 
para acesso à cidade. De especial interesse para esta narrativa, no período, foi desen-
volvido um Plano de Transporte, uma proposta pré-metrô, de maneira que houvesse 
uma intensificação do transporte para depois poder justificar o custo das obras de 
metrô (OIKAWA, 2016).

3.2. A implementação do Plano e suas inovações

Mas o momento de implementação não tardaria, já que a escolha do novo prefeito 
recaiu sobre uma pessoa especialmente implicada no planejamento e detalhamento do 
plano desde o grupo local de acompanhamento: Jaime Lerner. Os anos que se segui-
ram foram determinantes para a implementação do plano. Tal feito seria alcançado por 
meio da ocupação das diretorias dos órgãos por pessoal anteriormente vinculado ao 
IPPUC, conhecedores e envolvidos com o detalhamento do plano, e do fortalecimento 
e centralização expressiva de funções do IPPUC, que mais do que planejar, regulamen-
tava e fiscalizava o transporte público, negociava e geria a frota de ônibus, controlava 
obras e projetos (OIKAWA, 2016; OLIVEIRA, 2000). Mas nada disso teria sido suficiente 
se não fosse pela continuidade do projeto político, propiciado pela indicação de Saul 
Raiz para a gestão 1975-1979, engenheiro urbanista fortemente comprometido com 
a execução do plano, e em seguida a recondução de Lerner para a gestão 1979-1982.
 Além da continuidade política, pontos relevantes para entender o cenário favorável 
à execução do plano preliminar de 1965 são a legitimidade do plano entre a população 
e a aliança entre planejadores-governantes e as elites dirigentes locais – esta última 
alcançada mediante o comprometimento do plano com a implementação da Cidade 
Industrial de Curitiba (OLIVEIRA, 2000). Segundo analisa Oliveira (2000), o seminário 
de debate anterior à aprovação do plano de 1965, exigido pela Codepar, foi essencial 
para dissolver as dissidências entre associações profissionais e divulgar o plano entre a 
sociedade. Além disso, tal legitimidade seria amplamente favorecida pelo reconheci-
mento nacional e internacional do sucesso das políticas de Curitiba, o que confere aos 

6 É relevante os motivos para tal segregação: Rafael Dely pontua o enorme dispêndio com desapropriações que significaria 
 alargar as vias na proporção desejada no plano inicial. Para além do custo orçamentário, haveria o custo político, considerando 
 o tempo demandado para movimentação desse vulto. Ainda, a equipe considerava a desnecessária eliminação das atividades 
 que ocupavam o entorno das avenidas, porque seria necessário recriá-las após a conclusão das obras.
7 O binário constitui-se de duas vias paralelas à via central, de fluxo em sentido único, uma do centro em direção aos bairros e 
 outra dos bairros em direção ao centro.
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pressupostos do plano uma aura de incontestabilidade e facilita o acesso do município 
a recursos de financiamento externos (DUDEQUE, 2010; OIKAWA, 2016; OLIVEIRA, 
2000).
 Grande parte das inovações que fizeram de Curitiba uma cidade modelo são ori-
ginárias desse período. Podemos citar a instalação do calçadão da rua XV, primeira rua 
a ser pedestrianizada no Brasil; a implementação do trinário; a operação dos ônibus 
expressos nas canaletas dedicadas; a adoção do estacionamento rotativo; a inaugura-
ção de parques como macroestruturas de drenagem que promoveriam a prevenção de 
enchentes nas áreas mais baixas; a erradicação da favela do Capanema, transformada 
posteriormente no maior ponto turístico da capital – o Jardim Botânico; as ciclovias de 
lazer ligando os parques; os eixos de animação e os conjuntos habitacionais de unida-
des-embrião, integrados à malha urbana e construídos no sistema de autogestão. Em 
1979, a implementação da câmara de compensação do transporte público permitiu a 
consolidação da RIT (Rede Integrada de Transportes), que naquele momento já contava 
com as linhas interbairros e mais tarde incorporaria outras inovações (OIKAWA, 2016).

3.3. Contradições da narrativa

As intervenções implementadas podem ser consideradas contidas frente às grandes 
obras viárias planejadas e implementadas em outras capitais brasileiras, especialmente 
no que diz respeito a viadutos. No entanto, é importante mencionar que os planejado-
res de Curitiba da época não ousaram reduzir a importância do automóvel individual 
nos planos. Além do (enorme) espaço resguardado ao tráfego veicular e da reduzida 
atenção conferida ao transporte ativo nas propostas, a fluidez do trânsito aparece 
como imperativo acima de qualquer dúvida, como podemos observar em citações de 
Oikawa, que representam o pensamento de Rafael Dely: 

    É verdade que a sociedade atual está acostumada, acomoda- 
    da e até mesmo subordinada ao uso do automóvel. E este 
    é um fenômeno mundial. Mas não há como negar sua ne- 
    cessidade. Em muitos casos e pelas razões citadas, ele se tra- 
    duz em fato de animação e mesmo de viabilidade de muitos 
    espaços de uma cidade – inclusive aqueles em que sua pre- 
    sença é considerada prejudicial. (OIKAWA, 2006, p. 71)

 A narrativa de Dely e Oikawa enaltece a preservação dos monumentos históricos 
de Curitiba, por não os apagar sob viadutos e largas avenidas, mas desconsidera di-
versos eventos em que houve apagamento e produção de falsos históricos. Apenas a 
título de exemplificação, temos o episódio da destruição de parte do conjunto urbano 
da atual rua José Bonifácio para a execução da Travessa Nestor de Castro, que ligava a 
catedral ao largo da Ordem, onde a cicatriz foi encoberta por mural de Poty Lazzaroto. 
A confusão promovida pela incessante produção de falsos-históricos tem como exem-
plo o bonde instalado na rua XV de novembro, trazido de Santos e que jamais operou 
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na Cidade (JUSTINO, 2013). Além disso, episódios anteriores aos planos urbanísticos 
já eliminaram a história colonial da paisagem urbana, como a demolição da primeira 
igreja matriz e da Casa de Câmara e Cadeia, ambas na praça Tiradentes (DUDEQUE, 
2010).

3.4. A criação do BRT e a revisão do Plano Diretor 

Se o IPPUC tinha saído muito fortalecido da sequência das gestões Lerner-Raiz-Lerner, 
as administrações de Maurício Fruet (PMDB) (1983 a 1985) e Roberto Requião (PMDB) 
(1986 a 1989) promoveram o esvaziamento do órgão, especialmente a última, mais 
comprometida com demandas sociais e participação, talvez por ter sido o primeiro pre-
feito eleito após o período ditatorial. Nesse período a URBS passou a gerenciar o trans-
porte coletivo, retomando prestígio e importância (OLIVEIRA, 2000). Mesmo com o 
retorno de Jaime Lerner à prefeitura, em 1989, o IPPUC não retomaria seu prestígio de 
outrora, principalmente pela dissolução do quadro de profissionais capacitados e pela 
crescente influência (e recursos disponíveis) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
deslocando a pauta dessa terceira gestão às questões ambientais (OLIVEIRA, 2000).
 Não obstante, Curitiba da década de 1990 teria importantes acontecimentos na 
temática da mobilidade urbana, como a adoção dos tubos de ônibus, que viria a con-
solidar o modelo BRT (Bus-Rapid-Transit), as linhas ligeirinho – que circulam pelas vias 
rápidas e param apenas em terminais e poucas estações – e o desenvolvimento dos 
ônibus biarticulados. A história dessa última inovação merece destaque: já na gestão 
de Greca (PDT) (1993-1996), o projeto inicialmente negociado para financiamento do 
BID era de um bonde moderno, ao qual o IPPUC havia se dedicado a planejar durante 
a presidência de Cássio Taniguchi. Ao assumir a presidência do órgão, Rafael Dely con-
siderou injustificável o orçamento e propôs a modificação no projeto para o desenvol-
vimento e a aquisição dos ônibus biarticulados. O orçamento restante ficou disponível 
para outras obras que a municipalidade tivesse necessidade (OIKAWA, 2016).
 Em 2004, é aprovada a primeira revisão do Plano Diretor de Curitiba, para adequá-
lo ao Estatuto da Cidade. A revisão consolidou os eixos de transporte como estrutura-
dores lineares do desenvolvimento urbano, agregando os eixos de transporte BR-116 
(posteriormente chamada Linha Verde) e Marechal Floriano, além do prolongamento 
do eixo sul. Também em 2004 previa-se a construção do metrô, que chegou em vias de 
ser licitado, mas não avançou. Sobre o metrô, Stoher (2015) avalia que seu traçado so-
bre os antigos eixos estruturais falha em ampliar a acessibilidade na Região Metropoli-
tana como um todo, já que a ocupação dos setores estruturais é bastante homogênea, 
agregando população de estratos de renda superior e médio, que tem menor gasto 
de tempo com deslocamento. Além de reforçar o círculo vicioso de investimentos nos 
eixos, a proposta desconsidera a existência de áreas tão adensadas quanto os eixos em 
outras regiões da própria cidade de Curitiba, assim como os setores de habitação de in-
teresse social, totalmente localizados em áreas periféricas. Em 2006 iniciaram as obras 
da Linha Verde, até o presente momento inconclusas. Possíveis razões para a lentidão 
do processo de consolidação da mudança de uso do solo e verticalização nesse novo 
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eixo são o amplo estoque de áreas em outros eixos, preferidos da população de rendas 
mais altas, e a desarticulação desse projeto com a política habitacional para população 
de baixa renda (STROHER, 2015).

3.5. O Plano de Mobilidade Urbana de 2008 e seus efeitos

O primeiro Plano de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado de Curitiba foi aprova-
do em 2008. No cenário nacional, apesar de a Lei que institui as diretrizes da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana ter sido promulgada apenas em 2012, já em 2007 
o projeto de lei foi encaminhado ao Congresso Nacional e o Ministério das Cidades 
desenvolveu um Caderno de Referência para elaboração dos Planos de Mobilidade. 
Com base nesse documento, Follador e Moreira (2011) analisaram o atendimento do 
PlanMob de Curitiba aos critérios estabelecidos, dos quais citam a falta de participação 
social no seu processo de elaboração e não desenvolvimento do conteúdo voltado aos 
aspectos socioeconômicos, meio ambiente e sustentabilidade. Além disso, os autores 
destacam a ausência de propostas, já que o documento contempla apenas diretrizes.
 Com base nas diretrizes estabelecidas no PlanMob de 2008, o diagnóstico elabo-
rado pelo IPPUC para a revisão do Plano de Mobilidade comenta os avanços em cada 
um dos temas nos últimos dez anos, dos quais destacamos alguns pontos. Em 2010, 
foi realizada a licitação do Transporte Público de Passageiros, estabelecendo o modelo 
tarifário “por passageiros pagantes” em substituição ao modelo “por quilômetro roda-
do”. De 2009 em diante foram promovidas revitalizações em algumas ruas do centro 
que buscavam melhorar as condições para circulação de pedestres. Em 2012 iniciou-se 
a Implantação do Anel Viário – que amplia a capacidade viária em vias existentes no 
entorno do centro. A gestão de Gustavo Fruet (PDT), de 2013 a 2016, promoveu diver-
sos avanços em relação aos transportes ativos, como as ciclofaixas – primeira infraes-
trutura cicloviária do município que promoveu a redistribuição do solo viário e não se 
voltava para o lazer –, a iniciativa de elaboração do Plano de Calçadas8, a implantação 
da Área Calma (40 km/h) e das Calçadas Verdes no centro. Essas últimas só vigoraram 
até 2017, quando a recém-chegada administração de Greca (DEM) determinou que 
as ações de urbanismo tático eram incompatíveis com a legislação de trânsito (IPPUC, 
2019a). Apesar de concentradas no centro da cidade, tais intervenções de priorização 
dos pedestres são essenciais pela intensidade do fluxo peatonal na área – destino e 
ponto final de grande parte das linhas de transporte público. O biênio 2016/2017 é re-
levante para a temática, pois é data de realização da primeira pesquisa origem-destino 
de Curitiba.
 As melhorias voltadas ao transporte coletivo do período 2008-2019 concentraram-
-se na implementação de “ligeirões”, com faixas de ultrapassagem nas estações-tubo, 
além das obras da Linha Verde. A implantação da Linha Boqueirão só foi possível devi-

8 A proposta do plano de calçadas incluía a revitalização de calçadas em áreas centrais, implantação de calçadas interligando 
 equipamentos municipais em regiões periféricas, soluções viárias acessíveis em áreas de regularização fundiária, sinalização 
 e iluminação adequadas, rotas seguras no entorno de escolas, ruas peatonais e jardins de chuva.
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do à revitalização da Av. Marechal Floriano, que passou a ser eixo de transporte e cujo 
desenho contemplou ciclofaixas. Um total de 7,7 km de corredores de ônibus foram 
executados, os planos do metrô foram adiados e algumas integrações pontuais entre 
linhas foram viabilizadas. O evento que prejudicou fortemente o transporte público na 
metrópole curitibana foi o encerramento do convênio de gestão da RIT entre Curitiba 
e o estado, em 2015. Com a ascensão de Greca (DEM) à prefeitura, em 2017, foram 
realizados alguns acordos provisórios, mas apenas em 2018 é estabelecido novo con-
vênio entre URBS e a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), que 
mantém o gerenciamento operacional e financeiro separados entre a capital e a região 
metropolitana (IPPUC, 2019a).
 Nesse mesmo período foram realizadas inúmeras obras de viadutos e trincheiras 
para ampliar a capacidade em cruzamentos considerados estratégicos, a duplicação de 
vias – especialmente de ligação metropolitana – e o aumento da capacidade viária de 
vias centrais, por meio da implementação de binários e aumento do número de faixas 
de circulação. A esse propósito é relevante a desconexão entre as diretrizes e ações, já 
que as próprias intenções do plano se contradizem. O objetivo geral do Sistema Viário, 
de Circulação e de Trânsito no Plano evidencia a sustentabilidade, redução dos fato-
res agressivos à vida humana e ao meio ambiente e a priorização dos deslocamentos 
a pé, de bicicleta e de transporte coletivo. Seu tema 6 propõe “Promover melhores 
condições de circulação nas vias, com ênfase para os horários de pico, aumentando 
a capacidade do sistema viário, facilitando os deslocamentos do transporte coletivo 
e reduzindo a emissão de poluentes”. A ampliação da capacidade viária, promovida 
como uma obrigatoriedade para a melhoria da atratividade do transporte coletivo – 
raramente com desenhos que concretamente priorizem o transporte coletivo –, acaba 
por melhorar o escoamento das vias sobretudo para o transporte motorizado individu-
al, incentivando o uso deste e aniquilando a possibilidade de redução de poluentes no 
sistema de mobilidade como um todo.

3.6. Proposta de revisão do Plano de Mobilidade

Recentemente, o IPPUC enviou ao Concitiba (Conselho da Cidade de Curitiba) e sub-
meteu à Consulta Pública os Planos Setoriais, dentre eles, o Plano de Mobilidade e 
Transporte Integrado. Apesar de o documento não ter sido oficialmente aprovado, nos 
permite avaliar a direção na qual se pretende avançar com a temática. A proposta pre-
vê como diretriz a redução do uso do transporte motorizado individual, muito embora 
não traga propostas concretas para restringir o uso, como poderia ser feito por meio 
de pedágios urbanos ou áreas de restrição de circulação ou de baixas emissões. Tam-
bém não se identifica uma intenção em reduzir os investimentos que proporcionam 
fluidez ao trânsito, já que são previstas diversas trincheiras9 e binários. Especialmente 
estes últimos são apontados na narrativa das propostas como uma solução inovadora 

9 Trincheiras são soluções de cruzamento em diferentes níveis, onde uma das vias passa por baixo da outra, semelhante a um 
 túnel.
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que traria melhorias para o transporte coletivo e segurança dos pedestres. Pesquisa 
aponta para o aumento da velocidade do transporte público quando tais intervenções 
são acompanhadas da implantação de corredores prioritários (o que raramente tem 
sido implementado em Curitiba) (TEIXEIRA; NETO, 2015). O efeito sobre a segurança 
para pedestres e ciclistas, no entanto, é negativo, já que o desenho urbano acarre-
ta o aumento de velocidade e fluidez veicular. Tais previsões parecem desconsiderar 
o fenômeno da demanda induzida, que motiva a aquisição e o uso de mais e mais 
automóveis e motocicletas e contraria a diretriz de redução de seu uso. Ainda que a 
diretriz antecipe melhorias na integração modal, do qual destaca-se o planejamento de 
sistema de bicicletas compartilhadas, percebe-se que a integração temporal da rede de 
transporte público coletivo ainda é prevista de forma restrita, apesar de o documento 
prever grandes esforços no controle do uso do sistema de bilhetagem.
 Durante o período de consulta pública para o referido Plano, questionada pela 
autora sobre o impacto das previsões de binários sobre a segurança peatonal, a coor-
denação de transporte público do IPPUC respondeu que apesar de ser indiscutível a de-
sumanização provocada pelos binários à cidade, não é possível ignorar a existência dos 
automóveis. Justifica que a intenção é ampliar aos poucos as restrições em algumas 
áreas e realizar melhorias pontuais. A resposta aponta um sinal claro da não preocupa-
ção do órgão com a sustentabilidade do modelo que suas intervenções estão gerando, 
colocando-se como refém da “maioria” – os usuários de transporte motorizado indi-
vidual –, além de abrir mão do planejamento como ferramenta de transformação da 
realidade.

3.6.1. Continuidade ideológica e da política viária

Em que pesem as pequenas disputas internas – como a preferência por Bondes ou BRT 
–, é notável a continuidade ideológica no poder executivo em todo período analisado: 
desde 1971, quando Lerner assume a prefeitura e inicia-se a implementação do Plano 
Diretor Wilheim-IPPUC, em poucos mandatos Curitiba teve um prefeito desvinculado 
do que se convencionou chamar “o grupo de Jaime Lerner”10. Contam hoje 51 anos 
e 14 gestões, dentre as quais apenas 3 foram ocupadas por candidatos de fora do 
grupo hegemônico (Requião, Maurício Fruet e Gustavo Fruet). No cenário nacional, as 
metrópoles costumam ter alternâncias rápidas de prefeitos e ideologias, a que em geral 
se atribui a dificuldade na implementação de planos urbanísticos. Os poucos desalinha-
mentos entre governo estadual e prefeitura deixaram marcas das disputas, como os 
entraves a repasses para execução de obras em Curitiba, postos por Requião (PMDB) 
enquanto governador a partir de 2007, já que Richa (PSDB) ambicionava sua sucessão 
no estado (CPDOC, [s.d.]), e o encerramento do convênio de gestão da Rede Integrada 
de Transporte entre município de Curitiba e estado, quando Richa ocupava o governo 
do estado e Gustavo Fruet (PDT), a prefeitura.

10 Além disso, quando não exercendo função em cargos eletivos, tais figuras ocupavam diretorias em órgãos importantes, como 
 IPPUC, URBS, Cohab, Secretaria de Obras Públicas etc.
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 Dado o exposto, concluímos que o histórico de políticas de mobilidade urbana de 
Curitiba efetivamente diferenciou-se do cenário nacional das décadas de 1970 a 1990, 
especialmente pelas intervenções voltadas ao transporte público e ativo, que inspira-
ram projetos em outras cidades. No entanto, assim como no Brasil, em Curitiba a polí-
tica viária voltada ao transporte individual nunca deixou de ter prioridade, pelo contrá-
rio, foi constante, e o espaço dedicado ao modo foi sempre crescente. Embora em um 
primeiro momento o conflito com os projetos modernizantes de Wilheim tenha freado 
a multiplicação de viadutos e alargamentos com desapropriações desnecessárias, ainda 
assim desde o sistema trinário, a capital tem ampliado o espaço viário e a fluidez para 
o modo. As intervenções mais recentes demonstram que o peso das obras viárias foi e 
continua sendo tão grande quanto em outras grandes cidades do país. Enquanto isso, 
as ações que buscaram outro paradigma existiram, mas foram inconstantes.
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4. Aonde chegamos?

Analisamos a seguir alguns dados sob o eixo das políticas de mobilidade urbana sus-
tentável, buscando perceber em que medida o resultado desse histórico aproximou a 
realidade atual da mobilidade urbana em Curitiba do desenvolvimento sustentável. 
 A mobilidade urbana sustentável pressupõe o “desincentivo ao transporte indi-
vidual motorizado”, mas as políticas nacionais atuaram na direção oposta, pois, in-
centivando a indústria automobilística e produzindo infraestrutura viária, promoveu 
o crescimento da frota de motorizados. Localmente, embora em algum momento a 
política urbana tenha buscado conter o viadutismo, a fluidez do trânsito se manteve 
imperativa e a produção e ampliação do espaço viário foram constantes. As taxas 
de motorização de automóveis e motocicletas demonstram o vetor resultante dessa 
conjunção de ações na frota de motorizados e a divisão modal mostra sua parcela de 
viagens no sistema de mobilidade.
 Peça central para o desenvolvimento sustentável das cidades, o incentivo ao trans-
porte público foi pautado nacionalmente em períodos desenvolvimentistas, visto como 
meio de transporte para os trabalhadores, sobretudo industriais. Diferente da regra 
das cidades brasileiras, Curitiba foi pioneira em inovações que trouxeram qualidade, 
capacidade e eficiência para o transporte público coletivo. Nesse tópico exploramos o 
percentual da população próxima a estações de transporte público para entender as 
condições para seu uso, fruto da coordenação de políticas urbanas e de transporte. 
O quadro da utilização atual do modo é fundamentado pela divisão modal e série his-
tórica de passageiros do sistema de transporte.
 Embora seja essencial no conceito de mobilidade sustentável, o transporte ativo 
não viu grandes incentivos no cenário nacional, a não ser por sua recente priorização 
na PNMU. Também em Curitiba, o transporte a pé e por bicicleta teve pouca relevância, 
inicialmente tratado em seu aspecto recreativo e apenas recentemente com iniciativas 
incipientes de segurança viária. Olhamos para os aspectos da qualidade e acessibilida-
de dos espaços peatonal e cicloviário com base nos dados de existência de calçadas e 
rampas de acesso no entorno de domicílios, tipologia cicloviária e percentual da po-
pulação próxima à rede cicloviária. A divisão modal é a principal fonte de informação 
sobre sua importância na matriz de viagens do município e a taxa de mortalidade em 
sinistros de trânsito demonstra o nível de segurança viária alcançado pelas intervenções 
realizadas.
 Szyliowicz (2003) argumenta que para atingir a mobilidade sustentável, é necessá-
rio que o sistema seja intermodal, provendo conexões eficazes, melhorando a produ-
tividade de cada modo e oferecendo mais opções aos usuários. Embora a integração 
dos sistemas de transporte público, especialmente nas metrópoles, seja um problema 
antigo, seu conceito passa a ser tratado pela PNMU. No caso de Curitiba, considerando 
a infraestrutura disponível, analisaremos a integração do sistema de ônibus municipal, 
deste com o sistema de ônibus metropolitano e com a infraestrutura cicloviária.

CAMINHOS E DESAFIOS PARA A MOBILIDADE URBANA NO SÉCULO XXI     65



3.1. Transporte individual motorizado

O levantamento da taxa de motorização foi realizado pela Pesquisa Nacional de Orça-
mentos Familiares11 (POF), obtendo-se a taxa pelo somatório de automóveis por meio 
do inventário de bens dos domicílios e estimativa populacional do ano correspondente 
(IBGE). Curitiba aparece com maior taxa de motorização dentre as principais capitais12: 
37,6 automóveis a cada 100 habitantes (IBGE, 2018). Além disso, foi a capital que 
apresentou maior crescimento percentual entre 2009 e 2018, de 62%. Dentre as Re-
giões Metropolitanas, embora a motorização seja menor, Curitiba também lidera o 
ranking, com 30 automóveis a cada 100 habitantes. Nesta escala o crescimento per-
centual foi ainda mais expressivo, de 81%. 
 A produção nacional de motocicletas de baixa cilindrada na década de 1990 teve 
grande impacto sobre o sistema de mobilidade nacional, especialmente considerando 
o contexto já pavimentado para o transporte motorizado individual e a perda de com-
petitividade do transporte público. Apesar de ter passado também por crescimento 
explosivo na taxa de motocicletas, maior inclusive que o de automóveis, outras capitais 
apresentam maior número de motocicletas por habitante. Curitiba ainda figura com a 
4ª maior taxa em 2018, de 4,4 motocicletas a cada 100 habitantes. Esse valor é maior 
na Região Metropolitana – 4,6. O aumento da posse de motocicletas foi notavelmente 
superior ao de automóveis, em todas as capitais e Regiões Metropolitanas, com varia-
das intensidades. Na capital Curitiba, entre 2003 e 2009 foi de 142%, e entre 2009 
e 2018 reduziu para um crescimento de 35%. Enquanto isso, na RMC, o crescimento 
entre 2003 e 2009 foi menor, de 81%, mas não observou tanta redução recentemen-
te, tendo registrado crescimento de 70% entre 2009 e 2018.

11 O levantamento também foi realizado pelos dados de frota do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), no qual as 
 capitais líderes são Belo Horizonte e Curitiba (respectivamente, 57 e 55 automóveis a cada 100 habitante). O uso da POF foi 
 priorizado por excluir possíveis interferências das frotas corporativas, já que algumas capitais, inclusive Belo Horizonte, é na- 
 cionalmente conhecida por concentrar frotas corporativas em função dos menores impostos que incidem sobre o veículo 
 registrado ali. Ver: <https://autoesporte.globo.com/mercado/noticia/2020/07/por-que-existem-tantos-carros-com-placa-de- 
 minas-gerais.ghtml>. Acesso em 13 maio. 2022.
12 O estudo considera as capitais definidas pelo Regic (Regiões de Influência das Cidades) (IBGE, 2018).
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Gráfico 1  I  Taxa de motorização das capitais (automóveis/100 
habitantes)

Gráfico 2  I  Taxa de motorização das capitais (motocicletas/100 
habitantes)

Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares 2003, 2009, 2018 (IBGE) e Estimativas Populacionais 2003, 2009, 2018 (IBGE).
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 Uma vez que a taxa de motorização se refere a dados de posse de veículos, é 
importante cotejar esse resultado às informações sobre divisão modal, com base em 
Pesquisas de Origem e Destino, o que nos indica se o uso também é significativamen-
te superior a outros modos de transporte. Nesse levantamento, o transporte indivi-
dual motorizado aparece como principal modo de transporte da matriz de viagens 
em Curitiba (49%), enquanto o transporte coletivo participa de apenas 25% desses 
deslocamentos e o transporte ativo, somando a pé e por bicicleta, também 25%. O 
comportamento observado é muito semelhante ao que acontece em Florianópolis e no 
Distrito Federal, mas bem diferente das demais capitais, onde a cota de viagens entre 
os modos é ao menos de mesmas proporções – quando não apresenta maior percen-
tual em viagens no transporte público e ativo.

Gráfico 3  I  Divisão modal nas capitais13.

3.2. Transporte público

O baixo percentual de viagens realizadas em transporte público em Curitiba é contras-
tante com o indicador PNT (People Near Transit), desenvolvido pelo ITDP, que demons-
tra o percentual da população que vive em até 1 km das estações de transporte público 
de média e alta capacidade. Tanto para a capital quanto para região metropolitana, 
Curitiba apresenta o melhor resultado entre as capitais comparadas, juntamente com o 
Rio de Janeiro, o que indica que a conjunção entre política de transporte e uso do solo 
foi efetiva em certa medida.

13 As Pesquisas Origem e Destino são realizadas de forma independente em cada cidade, por esse motivo têm datas de coleta 
 diferentes. Utilizamos o recorte de pesquisas realizadas nos últimos dez anos. O somatório dos percentuais nem sempre soma 
 100% por se tratar de pesquisas amostrais e em alguns casos incluir uma categoria “outros”, que não foi considerada neste 
 levantamento.

Fonte: ITDP, 2022; Prefeitura do município de Fortaleza, 2019; Metrô DF, 2016.
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Gráfico 4  I  Percentual de pessoas residentes em até 1 km da 
rede de transporte de média e alta capacidade (2020)

 

 Talvez o aparente paradoxo – a baixa relevância do transporte público na divisão 
modal e significativa proximidade da população de estações de média e alta capacida-
de – possa ser explicado quando observamos a proximidade ao transporte segundo as 
classes sociais. Ainda que os indicadores PNT por faixa de renda em Curitiba e Região 
Metropolitana sejam superiores aos da maioria das capitais e regiões (Gráficos 5 e 6), 
nota-se acentuada desigualdade de renda na acessibilidade ao transporte público: nas 
faixas de renda superior a 3 salários-mínimos (per capita domiciliar), 54% da popula-
ção da capital e 46% da região metropolitana vivem nessas regiões com acesso. Isso 
significa que a maior parte da população que mora nas melhores localidades para 
acessar o transporte coletivo tem renda alta e, consequentemente, maior posse de 
automóveis.
 Esse resultado tem como fundamento a verticalização seletiva de alguns trechos do 
Setor Estrutural (zoneamento que acompanha os eixos de transporte BRT), sobretudo 
em áreas de interesse da população de alta renda (PILOTTO, 2010). Para além da atua-
ção do setor imobiliário nessa conformação, a própria concepção do sistema trinário de 
vias é condição e motivo da ocupação em tais moldes, já que morar próximo a estações 
BRT também significa, em Curitiba, morar a uma quadra de vias rápidas que conectam 
rapidamente o morador a praticamente qualquer destino da cidade por automóvel ou 
motocicleta.

Fonte: ITDP, 202214. 

14 O desenho da área de alcance dos eixos de transporte foi criado com base na distância simétrica e não reflete a metodologia 
 de cálculo do indicador, que considera o trajeto de acordo com a rede de vias.
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Gráfico 5  I  Percentual de 
pessoas residentes nas capi-
tais em até 1 km da rede de 
transporte de média e alta 
capacidade por faixa de ren-
da (2020)

Gráfico 6  I  Percentual de 
pessoas residentes nas regi-
ões metropolitanas em até 
1 km da rede de transporte 
de média e alta capacidade 
por faixa de renda (2020)

Fonte: ITDP, 2022

 A análise dos mapas de renda e densidade demográfica comparados com as linhas 
e áreas de abrangência do transporte de média e alta capacidade (Figuras 1 e 2) apre-
sentam algumas dessas contradições. Observa-se que grande parte da área de abran-
gência dos eixos apresenta baixa densidade populacional, mesmo naqueles consolida-
dos na primeira leva (de 1974 a 1980). Sobretudo nas porções nordeste e noroeste dos 
eixos, tal fenômeno está fortemente atrelado ao perfil da população, de renda elevada, 
o que produz uma verticalização que não corresponde à alta densidade populacional. 
Em paralelo, conformam-se áreas de alta densidade populacional e população de baixa 
renda per capita, que não são atendidas por tais eixos de transporte. Podemos desta-
car ainda a incipiente abrangência metropolitana dessa rede, que alcança uma porção 
muito diminuta do território de Pinhais.
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Figura 1  I  Renda média per 
capita por UDH15 e eixos de 
transporte de média e alta 
capacidade e área de abran-
gência, por ano de implanta-
ção

Figura 2  I  Densidade popu-
lacional por setor censitário 
e área de abrangência do 
transporte de média e alta 
capacidade

Fonte: PNUD, 2018; ITDP 2022. Fonte: PNUD, 2018; ITDP 2022.

15 Unidades de desenvolvimento humano, definidas pelo Atlas de Desenvolvimento Humano no PNUD, por meio de áreas de 
 homogeneidade sociodemográfica.
16 Cidades analisadas: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Reflexo dos dados e histórico apresentados, os dados de passageiros transportados 
da Rede Integrada de Transporte (URBS, 2021) demonstram que a capital não esca-
pou à tendência nacional e vem também sofrendo queda da demanda de transporte 
público desde 2014, com redução expressiva do número de passageiros transportados 
em 2020 em decorrência da pandemia de Covid-19, que traz uma camada a mais de 
complexidade aos desafios da mobilidade urbana. Dados apresentados pelo relató-
rio de 2021 da NTU demonstram que na média das cidades analisadas16, entre 2017 
e 2020, ocorreu redução de 37,8% dos passageiros equivalentes transportados.
 Embora os dados apresentem metodologias diferentes de cálculo, já que o dado 
da NTU toma o mês de outubro como referência, os dados da URBS apresentam que a 
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média no dia útil de passageiros equivalentes caiu 45% no mesmo período em Curiti-
ba. O Gráfico 7 mostra a diferença entre os números de passageiros totais e equivalen-
tes – que considera as tarifas cheias pagas ao sistema –, o que indica para o fato de que 
os passageiros que não têm benefícios tarifários (vale-transporte, estudantil, idoso), 
estão deixando de utilizar o ônibus com maior facilidade. Essa tendência acentuou-se 
com a pandemia. Hipóteses explicativas podem levar em consideração o peso da tarifa 
comparado aos custos de utilização de outros modos e o receio de contaminação por 
Covid-19 no transporte público. Se na Pesquisa de 2017 apenas 25% das viagens eram 
realizadas por transporte público, os dados de passageiros mostram que a tendência é 
que esse percentual seja ainda menor nos próximos anos.

Gráfico 7  I  Passageiros transportados na RIT (média de habi-
tantes por dia útil)

4.3. Transporte ativo

Dentre as capitais observadas em relação à divisão modal (Gráfico 3), Curitiba é a 
segunda capital em que menos se realizam viagens a pé. O resultado é inesperado 
se considerarmos o bom desempenho da capital no indicador PNT, já que o estudo 
de Florindo et al. demonstra que a proximidade com transporte público de alta capa-
cidade estimula o deslocamento a pé para o transporte cotidiano (FLORINDO et al., 
2019). Também em estudo realizado especificamente para a cidade, encontrou-se que 
a proximidade com estações de BRT estimulam algum nível de caminhada por semana, 
embora o raio utilizado neste estudo tenha sido de 500 m – menor do que os 1.000 m 
considerados na elaboração do indicador PNT (HINO et al., 2014). 
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 Talvez a qualidade do ambiente peatonal possa ser uma das respostas para o com-
portamento. Os dados do Censo de 2010 indicavam que 67% dos domicílios na capi-
tal tinham calçadas no entorno e apenas 13% dispunham de rampas de acesso para 
cadeirantes (ITDP, 2022). O indicador de existência de calçadas coloca Curitiba como 
quinta capital e segunda região metropolitana com menos calçadas17. A qualidade do 
espaço peatonal e cicloviário, assim como a segurança viária decorrente da circula-
ção de veículos, se refletem no indicador de mortalidade: embora tenha apresentado 
queda desde 2007, o trânsito de Curitiba em 2019 só não matou mais pedestres que 
Recife e Vitória, e ficou como quarta colocado em mortes de ciclistas. Na região metro-
politana, a situação é pior para pedestres e motociclistas.

Gráfico 8  I  Taxa de mortalidade em sinistros de trânsito (mor-
tes/100 mil habitantes) (2019)
 

 Ao calcular um índice de políticas de mobilidade sustentável composto de 87 in-
dicadores, Miranda e Rodrigues da Silva (2012) encontraram que as políticas voltadas 
aos modos não motorizados foram as que menos pontuaram em Curitiba. A baixa nota 
é atribuída aos aspectos da rede cicloviária, sua integração com o transporte público 
e à ausência de medidas para restringir a circulação do tráfego motorizado, “o que 
indica a preferência da cidade pela circulação de veículos motorizados, tanto públicos 
quanto privados” (p. 148). Exemplo disso é a multiplicação de binários na estrutura 
viária, infraestrutura que, por aumentar o número e a largura das faixas de rolamento 
e retirar o estacionamento, acarreta aumento da velocidade e de fluxo de automóveis. 

17 Esse levantamento foi realizado para todas as capitais de metrópoles (REGIC). Já as regiões metropolitanas consideradas 
 foram: Belém, Curitiba, Recife, Salvador, Porto Alegre, DF, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo.

Fonte: IPPUC 2022.
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Com esse aumento de velocidade e da distância de travessia, os binários deterioram as 
condições de segurança para circulação de pedestres. Em geral tais vias são sinalizadas 
com semáforos a cada duas a quatro quadras, geralmente os únicos locais onde são 
previstas faixas de pedestres. A faixa passa a pertencer apenas a um conjunto de sina-
lização que busca reduzir conflitos no cruzamento entre veículos – não como elemento 
de proteção ao pedestre. Como resultado, temos um ambiente urbano cada vez mais 
agressivo e afastado da escala humana.
 Para avaliar a acessibilidade à infraestrutura cicloviária, podemos observar os resul-
tados do indicador PNB (People Near Bike Lanes) do ITDP, que considera o percentual 
da população residente em até 300 metros de ciclovias e ciclofaixas. Nesse sentido, 
Curitiba, a capital, atende 17% de sua população, 9ª colocada dentre as 13 capitais 
comparadas – ranking que Fortaleza lidera, com 51%, e Manaus fica com o pior índice, 
de 3% (ITDP, 2022). A característica que nos parece ainda mais importante discutir é 
a tipologia empregada no sistema, que em grande parte não promove a redistribuição 
viária. Legatária de um planejamento que se voltava ao uso da bicicleta como instru-
mento de lazer (DUARTE; PROCOPIUCK; FUJIOKA, 2014; MIRANDA; RODRIGUES DA 
SILVA, 2012), a maior parte da infraestrutura cicloviária de Curitiba – pelo menos 68%, 
considerando ciclovias, ciclofaixa sobre calçada e calçada compartilhada (IPPUC, 2022) 
– pode se enquadrar no que poderiam ser chamadas “calçadas asfálticas”. O título se 
justifica por serem infraestruturas que não modificaram o espaço do automóvel e na 
prática são compartilhadas com os pedestres, na maioria das vezes sem o dimensiona-
mento adequado18 para tanto se considerarmos os guias de referência.
 A invisibilidade do público que utilizava a bicicleta para seus deslocamentos diários 
acarretou a prática comum de se utilizar as canaletas de transporte público para peda-
lar. Embora a prática seja perigosa, para o usuário a percepção do risco de se pedalar 
junto aos ônibus é menor, já que a velocidade que os automóveis atingem é muito 
superior e as ciclovias compartilhadas com os pedestres – quando disponíveis – geram 
inúmeros conflitos por suas dimensões reduzidas, aumentando o tempo de desloca-
mento. Tal característica do planejamento da rede só começou a mudar com a implan-
tação de ciclofaixas paralelas aos eixos de transporte e redução da velocidade nestas 
vias, em 2014, momento em que a administração municipal tinha maior proximidade 
com o movimento cicloativista (DUARTE; PROCOPIUCK; FUJIOKA, 2014). Embora a im-
plantação tenha logrado que boa parte dos ciclistas utilizem a nova infraestrutura em 
detrimento dos corredores de ônibus (PREFEITURA DE CURITIBA, 2015), muitos ainda 
utilizam a canaleta, o que gera inúmeras mortes e conflitos com a prefeitura, que tem 
culpabilizado o comportamento das pessoas que utilizam bicicletas para seu desloca-
mento.

18 O Guia Global de Desenho de Ruas recomenda um mínimo de 2,4 m para ciclovias bidirecionais exclusivas. O guia não traz 
 uma medida específica para a circulação compartilhada, mas considerando a largura mínima para circulação no passeio pela 
 NBR 9050 de 1,2 m, teríamos uma ciclovia compartilhada de, no mínimo, 3,6 m. Essas infraestruturas existentes em Curitiba 
 têm 1 a 2 m de largura.
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Figura 3  I  Rede Cicloviária 2021, por tipologia

3.4. Intermodalidade

Grande parte da integração do transporte público de Curitiba se dá nos terminais fe-
chados. Tais dispositivos são essenciais pois realizam as trocas entre o BRT, o sistema 
de média capacidade e os ônibus convencionais. A integração temporal, no entanto, 
segue bastante limitada. Segundo relatório da URBS, no período de outubro de 2020 
a setembro de 2021, 440.814 usuários se beneficiaram da integração temporal pro-
porcionada pela rede. Considerando a média de passageiros em dias úteis apresentada 
anteriormente, podemos chegar à estimativa aproximada de que apenas 0,22% dos 
passageiros são beneficiados pelo sistema de integração da RIT. A baixa adesão à in-
tegração temporal pode ser justificada pela adequação dos usuários à integração nos 
terminais, que já consideram essa condicionante em seus trajetos. Não obstante, o sis-
tema de integração temporal atualmente é complexo, já que especifica possibilidades 
de integração em linhas e Ruas da Cidadania específicas, em cada caso com um tempo 
de integração diferente, variando de 5 minutos a 2 horas. 

Fonte: IPPUC, 2021.

Ciclovia 31km (13%)
Ciclovia na calçada 31km (12%)
Ciclofaixa 31km (13%)
Ciclofaixa (via calma) 35km (14%)
Calçada compartilhada 108km (43%)
Descaracterizada 1km (1%)
Ciclorrota 12km (5%)

Infaestrutura ciclorodoviária
Tipologia

Parques e bosques
Massas de água
Arruamento
Limites municipais
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 Mesmo que os terminais continuassem existindo, a integração temporal possibi-
litada pelo amplo uso do cartão de transporte (em 2021, 69% das passagens eram 
pagas por meio dele) permitiria conexões mais rápidas em determinados encontros 
de linhas e teria potencial de atrair usuários pagantes em viagens de curta duração, 
pela possibilidade de resolver assuntos rápidos pagando apenas uma passagem. Além 
disso, a integração temporal poderia ser um indutor de desenvolvimento econômico 
das regiões próximas a terminais. Exemplo desse potencial é o dado de integração em 
equipamentos públicos: das 52.473 pessoas que utilizaram esse tipo de integração no 
período analisado, 73% o fizeram para fim de abastecimento no Mercado Municipal 
do Capão Raso – o único dessa categoria onde a integração temporal é disponibilizada 
(CURITIBA, 2021).
 A gestão do sistema de transporte público da Região Metropolitana tornou-se 
responsabilidade da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) em 
1992. Entre 1995 e 2015, passou ao controle da URBS, por meio de convênio entre 
prefeitura e estado. Após esse período, retornou à Comec. A integração metropolitana 
com o sistema de Curitiba ocorre sem custo atualmente quando realizada pelas linhas 
que passam pelos terminais de Curitiba (que correspondem a 27% das linhas operadas 
pelas empresas da Região Metropolitana). No entanto, como exposto em auditoria do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná (JORGENSEN et al., 2020), a prestação do ser-
viço na região metropolitana ocorre de forma precária, sem licitação para a concessão 
e sem planejamento para o sistema de transporte. O cartão de transporte para a região 
metropolitana é diferente, já que o sistema de bilhetagem é operado pela empresa 
Metrocard, uma associação das diversas empresas que atuam na região metropolitana. 
A Comec não detém controle sobre as informações do sistema de bilhetagem, embora 
repasse subsídio às empresas prestadoras (JORGENSEN et al., 2020).
 Apesar de Curitiba ter 47% das estações de transporte de média e alta capacidade 
a 300 m da infraestrutura cicloviária (ITDP, 2022), a inexistência de sistema público de 
bicicletas compartilhadas e de bicicletários torna a integração com os ônibus tarefa 
quase impossível. Alguns terminais dispõem de paraciclos, mas tal infraestrutura, sem 
cobertura e segurança apropriadas, dificilmente se adequa à necessidade do usuário. 
Os bicicletários existentes, que atualmente estão em processo de licitação, estão bem 
conectados ao sistema de ciclovias de lazer, principalmente próximos a parques e eixos 
de animação, mas não têm proximidade suficiente a estações de transporte público 
para serem considerados para fins de integração modal (FANTIN, 2021)19. A instalação 
de equipamentos para transporte de bicicletas em ônibus foi testada uma única vez, 
em 2016, na linha de BRT “Centenário/Campo Comprido”. Apenas um veículo rece-
beu o equipamento e os embarques e desembarques eram limitados a alguns terminais 
do trajeto. O projeto foi descontinuado devido à baixa utilização (SILVEIRA, 2018).

19 Os bicicletários foram implantados em 2006 e já foram objeto de três licitações. O baixo interesse é justificado pela baixa 
 rentabilidade da atividade. Os bicicletários em licitação em 2021 eram localizados no Parque São Lourenço, Centro Cívico, 
 Jardim Botânico, Arthur Bernardes, Carmo e Pinheirinho. 

76    CAMINHOS E DESAFIOS PARA A MOBILIDADE URBANA NO SÉCULO XXI



4. Conclusões

A retomada histórica nacional e local evidencia o paralelo entre as políticas de mobili-
dade em ambos os níveis, sendo que a priorização do transporte motorizado individual 
ocorreu de forma constante e os incentivos ao transporte público coletivo e transporte 
ativo tiveram momentos de pontuação na agenda, mas inconstantes. 
 Os principais acontecimentos da política nacional aportados aqui pontuam algumas 
características da urbanização brasileira – simultaneamente condição e efeito de tais 
políticas. O aumento da motorização no país e a redução do uso do transporte coletivo 
acompanha a política nacional amplamente incentivadora do transporte motorizado 
individual, embora aqui não tenhamos discutido outras razões relevantes, como poder 
de compra e cultura de valorização do automóvel. Curitiba se destacou desse cenário 
a partir da década de 1970 como cidade planejada, dotada de melhor infraestrutura 
de mobilidade urbana, mais recentemente agregando a imagem de sustentabilidade. 
Tal imagem foi consubstanciada por uma série de fatores que envolvem a atuação de 
profissionais comprometidos com o planejamento urbano na administração municipal 
e pelo arranjo institucional que concentrou funções em torno do IPPUC, autarquia mu-
nicipal que detinha maior liberdade de operação e sobre a qual tais administradores 
tinham maior incidência. Mas a pesquisa buscou trazer elementos para debater até que 
ponto essa imagem de mobilidade urbana sustentável se verifica na realidade da cidade.
 O mérito direcionado à Curitiba se encontra respaldo na realidade. Ao observar o 
percurso das políticas de mobilidade urbana locais, podemos destacar, inicialmente, a 
atuação dos profissionais que acompanharam a elaboração do Plano Diretor de 1965: 
inspirados por valores como a preservação da memória arquitetônica e da escala hu-
mana, as intervenções propostas neste documento de certa forma se colocavam no 
sentido contrário do viadutismo que se impunha como regra Brasil afora. Ainda que 
não tenham logrado se distanciar completamente da ideologia do automóvel como so-
lução primária da mobilidade urbana, ocorreram avanços (ou talvez, alguma resistên-
cia). Podemos citar como exemplos dessa resistência o espaço privilegiado conferido ao 
transporte público (que mais tarde seria ocupado pelo BRT) e a iniciativa de abertura da 
rua XV aos pedestres – que à época consistiam em grandes inovações para o contexto 
nacional –, além da restrição a propostas viárias mais arrojadas, como da supervia em 
direção à CIC. Mais recentemente, as ciclofaixas, “área 40” e calçadas verdes voltaram 
o olhar para a segurança do pedestre e do ciclista, pouco discutidos no planejamento 
até então.
 Mesmo tendo implementado programas e ações paradigmáticas, Curitiba figura 
entre as piores capitais em relação aos indicadores de mobilidade urbana sustentável 
avaliados, pois seus avanços no sentido de fomentar o transporte público e ativo foram 
paralelos à promoção constante do transporte motorizado individual, especialmente 
por meio da produção de infraestrutura viária, não sendo capazes de desviar sua tra-
jetória da diretriz nacional. A taxa de motorização e divisão modal revelam o maior 
uso dos motorizados individuais em detrimento do transporte coletivo em proporções 
ainda maiores que em outras capitais brasileiras. Mesmo com o melhor resultado no 
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acesso da população ao transporte coletivo, seu uso em termos de viagens é o mais 
baixo dentre as capitais. Infelizmente, as previsões não nos dão perspectivas de desen-
volvimento sustentável da mobilidade urbana em Curitiba, já que a proposta atual de 
revisão do Plano de Mobilidade não contempla restrições à circulação dos transportes 
motorizados individuais, nem mesmo a redução do ritmo de ampliação do espaço des-
tinado à circulação viária, na forma de binários e trincheiras.
 A ampliação do espaço viário dedicado ao transporte individual é problemática 
pois reforça o ciclo vicioso de onde se origina a crise da mobilidade urbana, que vem 
se aprofundando há décadas no país. Qualquer intervenção que venha a ser executada 
no sentido de promover maior fluidez ao trânsito inevitavelmente acarreta crescimento 
da frota de veículos motorizados individuais com suas externalidades negativas decor-
rentes (poluição, congestionamento, custos em saúde pública etc.), aumenta a insegu-
rança viária para pedestres e ciclistas – desincentivando com isso o transporte ativo – e 
promove redução da demanda do transporte público coletivo. A redução da demanda 
gera aumento da tarifa ou redução da qualidade do serviço – não raro as duas con-
dições simultaneamente – o que afasta ainda mais usuários do sistema de transporte 
público coletivo, que geralmente têm encontrado como alternativa a motocicleta, rei-
niciando o ciclo.
 Apesar de trazer na descrição do histórico local algumas condições institucionais 
e eleitorais que compuseram o caso, o presente trabalho não se dedicou a destrinchar 
quais mecanismos influenciaram o resultado observado em relação à pauta da mobi-
lidade urbana sustentável, o que seria interessante para mapear as condições que se 
devem enfrentar para lograr progressos na temática. Um campo que merece atenção e 
poderia ser explorado em estudos futuros é o orçamento público direcionado aos dife-
rentes modais de transporte no município. Outra questão relevante é quanto às inova-
ções que geram qualidade de vida em Curitiba e atingem a população metropolitana. 
Como acontece em geral na administração das regiões metropolitanas brasileiras, pou-
cos esforços têm sido empregados no sentido de um planejamento mais integrado às 
cidades que compõem esse aglomerado urbano, como foi brevemente demonstrado 
na seção que discutiu a integração do sistema de transporte público. Em 2005, Dely e 
Oikawa concluíram seu livro em uma reflexão sobre o isolamento da cidade de Curitiba 
em si mesma e a necessidade de uma próxima onda inovadora considerar a descentrali-
zação da cidade a partir de seu contorno municipal. Assim também concluímos, certos 
de que as desigualdades no território têm se aprofundado nesse lapso temporal.
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1. Introdução

  necessidade de mudança para futuros mais sustentá- 
  veis é urgente. Particularmente no contexto da pan- 
  demia da covid-19, a crise de saúde pública tem acen- 
  tuado as desigualdades sociais e os problemas ambien- 
  tais vividos pelos indivíduos no espaço urbano, visto 
que as condições desiguais de isolamento social e cuidados básicos 
se dão sobretudo pela localização de moradias e locais de trabalho. 
Não obstante a própria pandemia se apresente como uma janela 
de oportunidades para futuros mais sustentáveis, a transição para 
novos estilos de vida, sistemas de produção e consumo pode seguir 
diversos caminhos. 
 Nesse ambiente incerto, as cidades desempenham um papel 
central em liderar os processos de transições para sustentabilida-
de, em inglês: Sustainability Transitions (LOORBACH; SHIROYAMA, 
2016; BULKELEY et al., 2014), pois é dentro das cidades que boa 
parte dos problemas ambientais aparecem. 
 Além de existir enquanto fenômeno geográfico, a cidade é 
uma das materializações das relações sociais que mudam e evo-
luem ao longo do tempo. Ou seja, são locais em que as mudanças 
ocorrem por meio dos novos fluxos políticos e de relações estabe-
lecidas por aqueles que habitam essa área. Assim, as cidades (ou 
regiões urbanas) podem ser entendidas como sementes de intera-
ções sociais, instituições e ações políticas, além de possuírem suas 
próprias bases econômicas, estruturas de governança, regulamen-
tos de planejamento, infraestruturas, normas e tradições culturais 
(FASTENRATH; BRAUN, 2018a,b). 
 O atual cenário de crescimento populacional, ancorado no 
“lock in”1 do carbono, reforça a necessidade do debate sobre o 
papel das cidades em liderar processos de transição para a susten-
tabilidade. Segundo dados do Departamento de Relações Econômi-
cas e Sociais, da Organização das Nações Unidas (2017), até 2030, 
quase 60% da população mundial viverá em áreas urbanas, o do-
bro da proporção de populações urbanas em 1950 (ONU, 2019a). 
Ainda, as cidades, apesar de ocuparem apenas 2% de espaço da 
Terra, usam cerca de 60 a 80% do consumo de energia e provocam 
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1 Segundo Unruh (2000), a questão do lock in do carbono não é uma condição permanente, mas 
 sim um estado persistente que cria barreiras sistêmicas, de políticas e de mercado, às alternativas 
 ao atual modelo de propulsão, baseado na combustão interna. O lock in do carbono tende a criar 
 persistentes falhas de mercado e políticas que podem inibir a difusão de tecnologias que visam 
 à redução do carbono.
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75% da emissão de carbono, segundo a ONU (2015). Notadamente, o setor de trans-
portes contribui com quase 21% das emissões globais de gases de efeito estufa (ONU, 
2021a).
 A poluição do ar é responsável, em média, pela morte de sete milhões de pesso-
as (ONU, 2021b). A ONU calculou também o quanto a poluição do ar custa para a 
economia global: cerca de US$ 5,3 trilhões, ou o equivalente a 7,2% do PIB mundial. 
Um estudo realizado pelo ICCT (2019) associa as emissões geradas pela combustão dos 
automóveis, especificamente de material particulado fino e de ozônio, à aproximada-
mente 361.000 mortes prematuras em 2010 e 385.000 em 2015, em todo o mundo.
 Os dados sinalizam a importância de descarbonizar os sistemas de mobilidade ur-
bana consubstanciados no transporte individual motorizado, movido a combustíveis 
fósseis, cujo uso indiscriminado cresce a reboque do desenvolvimento urbano desorde-
nado que, no limite, engendra uma trajetória inexorável ao colapso ambiental (MAR-
QUES, 2015). 
 Logo, dada a importância das cidades na transição para a descarbonização do sis-
tema de mobilidade urbana, a pergunta que emerge é: qual o papel do poder público 
local para um problema global, qual seja, a transição para um sistema de mobilidade 
urbana de baixa emissão? Para o artigo em questão, o conceito de mobilidade urbana 
de baixa emissão (Mube) é entendido como o deslocamento de pessoas no espaço 
urbano, o qual pode abarcar diferentes tecnologias (modais menos intensivos em car-
bono: veículos elétricos, bicicletas, metrôs, ônibus “limpos”), além de novos hábitos de 
locomoção (como o transporte público e a mobilidade ativa). 
 Tendo em vista tanto o contexto mais amplo do problema quanto a relevância do 
poder público local na promoção da descarbonização da mobilidade urbana, este ar-
tigo sintetiza achados de uma pesquisa realizada na cidade de Fortaleza (CE) e possui 
dois objetivos principais: 

 (i) Mapear todos os atores (além do poder público local) que participam ativamen 
  te do processo e contribuem com a narrativa da mobilidade urbana de baixa 
  emissão na cidade.
 (ii) Compreender quais são os instrumentos institucionais locais mobilizados na e 
  pela cidade de Fortaleza na transição para baixa emissão.

 Optou-se metodologicamente por desenvolver um estudo da cidade de Fortaleza, 
capital da maior região metropolitana do Nordeste (IBGE, 2021). O centro urbano sele-
cionado obedece a dois princípios centrais para a discussão realizada aqui: presença de 
políticas para descarbonização da mobilidade e informações disponibilizadas em base 
de dados, a exemplo da MobiliDADOS, do ITDP.
 Além desta introdução, o artigo encontra-se organizado em outras cinco seções. 
A seção 2 traz uma visão do referencial teórico analítico da Sustainability Transitions, 
mais especificamente sobre o campo da Geografia das Transições. Em um primeiro 
momento, é apresentado como as cidades podem desempenhar um papel importante 
em pelo menos dois sentidos: como “atores” em relação ao (re)desenvolvimento de 
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sistemas sociotécnicos e como “locais facilitadores” para o desenvolvimento de inova-
ções para sustentabilidade (LOORBACH; SHIROYAMA, 2016). 
 Posteriormente, é exposta uma reinterpretação do Framework-NATO, abordagem 
metodológica subjacente às transições para sustentabilidade, como ferramenta para 
organizar as iniciativas e ações, conduzidas pelo poder público local, as quais podem 
mudar e contribuir com o desmantelamento do sistema de mobilidade urbana calcado 
nos combustíveis fósseis. 
 Na sequência, seção 3, detalha-se o caso da cidade de Fortaleza que, não obstante 
possua problemas de insustentabilidade, como outros grandes centros urbanos, têm 
implementado iniciativas e ações em direção à mobilidade urbana de baixa emissão. 
Assim, por se tratar de um estudo de caracterização, nessa seção são apresentados os 
problemas de insustentabilidade da cidade e são identificados os atores locais (ONGs, 
empresas privadas, sindicatos) que possuem interface com o sistema de mobilidade 
urbana em Fortaleza.
 Na seção 4, operacionalizado à luz do referencial NATO, são apresentados os ins-
trumentos institucionais implementados pelo poder público local para a descarboni-
zação do sistema de mobilidade urbana. A estruturação desta seção também se dá 
pela análise da coleta de dados primários com (dois) tomadores de decisão envolvidos 
na elaboração de alguns dos instrumentos locais. Dessa forma, a seção apresenta o 
processo de implementação e os detalhes (de contexto, atores) dos envolvidos nas 
iniciativas e ações mobilizadas pelo poder público local. 
 Na seção 5, são apresentadas as oportunidades para as cidades brasileiras à luz do 
estudo de caso de Fortaleza. E, por fim, na seção 6 estão as considerações finais deste 
estudo.

2. Discussão teórico-metodológica 

Esta seção apresenta o campo emergente da Geografia das Transições (GeoST), um dos 
enfoques das Sustainability Transitions, como lente de interpretação sobre a importân-
cia das cidades em processos de transição. Ainda, o NATO-framework, uma aborda-
gem subjacente ao campo das GeoST, é apresentado como estratégia metodológica 
para organizar e entender as ferramentas disponíveis para o poder público local na 
transição para descarbonização da mobilidade urbana.

2.1. Transições sociotécnicas para sustentabilidade

As transições sociotécnicas para sustentabilidade são processos complexos que geram 
grandes transformações nas funções básicas para a sociedade, como transporte, co-
municações, habitação, agricultura, alimentação, energia, entre outros, nos quais a 
participação de atores de diferentes setores é chave para gerar esse tipo de transforma-
ção. Vale ressaltar que todos os sistemas, com funções sociais, são configurações (mais 
ou menos) estáveis, e podem envolver outros sistemas (MARLETTO, 2014).
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 As transições sociotécnicas para a sustentabilidade, a rigor, podem ser entendidas 
como processos de transformações multidimensionais, fundamentais, de longo prazo, 
por meio dos quais os sistemas sociotécnicos estabelecidos tendem a caminhar para 
formas mais sustentáveis, em termos de consumo e produção (MARKARD; RAVEN; 
TRUFFER, 2012; GEELS, 2002).
 A transição é considerada sociotécnica, pois depende não apenas das mudanças 
tecnológicas, mas também das relações sociais, incluindo mudanças nas práticas dos 
cidadãos e institucionais (MARKARD; RAVEN; TRUFFER, 2012). Ou seja, as transições 
sociotécnicas tratam da inter-relação entre os domínios sociais, tecnológicos, econômi-
cos e culturais (GEELS; SCHOT, 2007).
 Para este trabalho, nosso foco recai sobre a transição sociotécnica para um sistema 
de mobilidade urbana de baixa emissão que, assim como outras transições de baixo 
carbono, requer o envolvimento e esforços colaborativos de múltiplos atores, além de 
transformações em diferentes dimensões como tecnologias, infraestruturas, organi-
zações, mercados, regulamentos e práticas do usuário (FRANTZESKAKI; LOORBACH; 
MEADOWCROFT, 2012). 

2.2. Transição sociotécnica para a mobilidade urbana de baixa 
emissão

O sistema de mobilidade urbana é um conceito compreendido como um atributo do 
território (PEREIRA, 2014) e que diz respeito ao conjunto de infraestruturas físicas, ins-
tituições e relações de pessoas e bens dentro do espaço urbano (BRASIL, 2005). Dessa 
forma, o sistema é composto por um conjunto de regimes (associados ao transporte 
urbano), a saber: veículos individuais motorizados, transporte público coletivo (ônibus, 
metrô, trem) e transporte ativo (bicicleta, mobilidade a pé). 
 Importante ressaltar que a ideia de regime está relacionada aos processos de blo-
queios, os quais são reforçados pelos interesses particulares de atores heterogêneos e 
por um conjunto de regras predeterminadas (GEELS, 2002). Também existem outros 
regimes paralelos e complementares (não associados diretamente ao transporte), como 
a energia, o planejamento urbano, as Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TIC´s) e o trabalho, os quais também são responsáveis pela existência dessa demanda 
da mobilidade (GEELS, 2008). Mas, para este trabalho, iremos nos limitar aos regimes 
do transporte individual motorizado, mobilidade ativa e transporte público coletivo.
 Sendo assim, a transição sociotécnica para a mobilidade urbana de baixa emis-
são demanda uma nova abordagem, no sentido de reduzir a demanda do transporte 
individual motorizado (“evitar”), promover o uso de modos de transporte de “baixa 
emissão”, como a micromobilidade e o transporte público (“mudar”) e, por fim, tor-
nar as tecnologias mais eficientes energeticamente e menos poluentes para o setor 
de transportes (“melhorar”) (BANISTER, 2008; OECD/IEA/NEA/ITF, 2015; NAKAMURA; 
HAYASHI, 2013).
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 O Quadro 1 apresenta algumas das possíveis ações que podem ser capitaneadas 
pelo poder público local na transição para a descarbonização da mobilidade urbana.

Quadro 1  I  Síntese sobre a ações que compõe a mobilidade 
urbana de baixa emissão à luz da abordagem “evitar, mudar, 
melhorar”

 Embora as ações descritas no Quadro 1 possam ser implementadas em diferentes 
níveis de governança (federal, estadual e municipal), para este trabalho concentramo-
nos em explorar os instrumentos locais para compreender o potencial das cidades em 
orquestrar transições para a sustentabilidade, no âmbito da mobilidade urbana.
É nessa perspectiva que o campo emergente da Geografia das Transições (GeoST), 
abordagem das Transições para a Sustentabilidade, nos ajuda a compreender a centra-
lidade das cidades nos estudos de transição (COENEN; BENNEWORTH; TRUFFER, 
2012; HODSON; MARVIN, 2010).

2.3. Contribuições do campo da GeoST (justificativa) para es-
tudos sobre cidades

A Geografia das Transições tem se preocupado com as dimensões espaciais, isto é, em 
entender como o contexto e as escalas geográficas moldam as transições (COENEN; 
BENNEWORT; TRUFFER, 2012). Ademais, essa abordagem sugere a relevância das es-
truturas e instituições de poder nas quais a mudança sociotécnica está inserida (HAN-
SEN; CONEN, 2015). Combinando essas duas perspectivas notamos que o contexto 
institucional local importa na dinâmica das transições sociotécnicas.
 Embora não possua um núcleo conceitual e metodológico claramente definido, a 
Geografia das Transições consolida uma nova agenda de pesquisa que atua na interfa-

Preços dos combustíveis; 
cobranças pela propriedade do 

automóvel; pedágio urbano; 
gestão de estacionamento; 

redução da velocidade; plane-
jamento urbano integrado; fis-
calização; criação de restrições 

regulatórias.

Fonte: elaboração da autora.

Evitar (reduzir a dependência 
do automóvel)

Mudar (incentivar outros 
meios de transportes)

Melhorar (a energética dos 
sistemas de transportes)

Redistribuição dos perfis 
das vias com espaços para 

pedestres; ciclofaixas, ciclovias; 
BRT; HOV; sincronização do 

tempo nos cruzamentos com 
semáforos que favoreçam an-
dar à pé e de bicicleta; criação 
de mais opções de mobilidade, 
investimento em um desenvol-
vimento urbano mais misto e 

compacto.

Melhorar as tecnologias exis-
tentes, por exemplo, veículos 
elétricos, híbridos, movidos à 
hidrogênio, além de promover 

o uso de bicombustíveis; e digi-
talizar/automatizar os sistemas 
de transporte, por exemplo, por 
meio de esquemas integrados 
de emissão de bilhetes, tarifas 
e informações de mobilidade 

como um serviço (MaaS).

88    CAMINHOS E DESAFIOS PARA A MOBILIDADE URBANA NO SÉCULO XXI



ce entre a geografia econômica e os estudos de transição, na qual pondera-se a ideia 
de que os fatores de contexto definem o ritmo, o escopo e a direção das transições 
(COENEN; BENNEWORT; TRUFFER, 2012; KÖHLER et al., 2019; BINZ et al., 2020). As-
sim, a tecnologia evolui ou se transforma em coevolução com os fatores geográficos.
 Parte da literatura (FASTENRATH; BRAUN, 2018a,b; HODSON; GEELS; MCMEEKIN, 
2017; HODSON; MARVIN, 2010) reconhece a importância do contexto local (urbano), 
como o papel das instituições, dos atores, sobretudo do poder público local na transi-
ção para a sustentabilidade.
 Desse modo, as cidades, entendidas como o nível-chave para abordar questões 
relacionadas às mudanças climáticas e como locais de ação para soluções de baixo 
carbono (BULKELEY et al., 2014; HODSON; GEELS; MCMEEKIN, 2017; LOORBACH; 
SHIROYAMA, 2016) podem, por exemplo, desenvolver medidas para promover a des-
carbonização do transporte urbano (OECD/IEA, 2016), por meio do desenvolvimento e 
da experimentação de inovações (GEELS, 2011; MARLETTO, 2014).
 Portanto, as cidades podem “impulsionar” no sentido de promover a sustentabi-
lidade “at street level”, por exemplo, por meio do investimento em (infra) estruturas 
sociotécnicas sustentáveis, ou de forma a facilitar o desenvolvimento de inovações 
ambientais, sociais e econômicas (LOORBACH; SHIROYAMA, 2016).
 Segundo Hodson e Marvin (2010) a atribuição do papel de “gerente de transição” 
a um órgão da autoridade local pode ajudar no processo de transição. Nessa perspecti-
va, o governo local tem o poder de produzir planos estratégicos – um dos instrumentos 
de transição local – e executá-los, como, por exemplo, em relação às transições ener-
géticas para o baixo carbono (NOCHTA; SKELTCHER, 2020). 
 Importante salientar que quando falamos do poder público, não nos referimos 
ao governo A ou B, mas sim ao ente institucional, aos órgãos com autoridade para 
realizar os trabalhos do Estado. Embora os partidos e os grupos de poder tenham uma 
agenda (pré) estabelecida, a história dos países democráticos mostra que tais agendas 
se desenvolvem dentro de limites estabelecidos pelas “regras do jogo”. Dessa forma, 
o poder público local não é apenas uma representação eleitoral ou uma agenda de 
poder do grupo que está ocupando a cadeira naquele momento. Esse argumento é 
bem desenvolvido pela corrente da ciência política institucionalista2 (LINDBLOM, 1979; 
MANN, 1984; MARQUES, 1997), em que o Estado, o qual pode elaborar diferentes 
políticas dentro de um limite específico, tem uma autonomia relativa.
 O poder público é um ator político que, muito embora possua estratégias eleito-
rais, apresenta uma função e um comportamento segundo a estrutura institucional 
dada. Essa função e comportamento perpassam o jogo político do momento, pois o 
poder público é também constituído por servidores públicos que ficam além do ciclo 
político de quatro anos. Ademais, as ações do poder público são mediadas por regras 
estabelecidas. Ou seja, por mais que um governante queira fazer determinada ação, as 

2 A corrente da ciência política institucionalista destaca a importância das instituições nas análises relativas aos processos 
 políticos e sociais. Isto é, destaca a ideia de que são as instituições que moldam as estratégias políticas dos atores e influen- 
 ciam os resultados políticos.
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“regras do jogo” e outras dimensões da esfera pública não permitem. Assim, a cidade 
não é apenas um palco onde desenrolam as ações, mas um ativo e um ator nos pro-
cessos de mudanças sociais, culturais, políticas e tecnológicas.
 Portanto, é com base nessa justificativa que este trabalho apresenta os atores, com 
foco nas ações do poder público local, que contribuem para a construção da narrativa 
da mobilidade urbana de baixa emissão na cidade de Fortaleza. Essencialmente, são 
as ações desses atores3 que conformam a funcionalidade de um determinado sistema, 
o qual pode criar e gerar aprisionamentos tecnológicos. Assim, este artigo contribui 
com a discussão sobre como o poder público local pode implementar iniciativas rumo 
à descarbonização do sistema de mobilidade urbana e quais são os atores mobilizados 
nesse processo.

2.4. Framework NATO: abordagem subjacente à GeoST

Para compreender e interpretar a cidade como agente de mudança, vamos utilizar as 
categorias propostas pelo Framework NATO, proposto pelo Laboratório de Estudos 
do Veículo Elétrico (Leve) da Unicamp e por Oliveira Filho et al. (no prelo), à luz do 
framework idealizado por Hood (1983), Hood e Margetts (2007) e Mukhtar-Landgren 
et al. (2019). Isto é, o NATO, acrônimo para uma categorização dos recursos dispo-
níveis para o governo, é utilizado como estratégia metodológica para organizar os 
instrumentos utilizados pelo poder público de Fortaleza na transição para a mobilidade 
urbana de baixa emissão, de forma a destacar os processos que ocorrem no território.
 Segundo Oliveira Filho et al. (no prelo), a categoria nodalidade refere-se ao papel 
comunicador dos municípios. Essas ações podem assumir formas variadas, quais sejam: 
estabelecimento de plataformas, fóruns municipais, integração de grupo/frentes/redes 
temáticas. Dessa forma, a nodalidade equipa os governos com uma posição estraté-
gica para captar e disseminar informação para a sociedade, isto é, promover a cons-
cientização pública, processos de aprendizagem, bem como o diálogo entre diferentes 
atores (MUKHTAR-LANDGREN et al., 2019). Algumas das questões que norteiam essa 
categoria são: Como a cidade constrói e participa de redes (locais ou extracidade)? 
Como a cidade expande e/ou integra a participação de diferentes atores na rede ou nas 
iniciativas de transição? Que tipos de informações estão sendo disseminadas e como? 
Como a cidade conscientiza a população? 
 Na escala das cidades, a categoria autoridade se traduz como o exercício regula-
tório da cidade (OLIVEIRA FILHO et al., no prelo). Para Mukhtar-Landgren et al. (2019), 
as autoridades locais podem proibir, garantir e permitir ações por meio, por exemplo, 
de inspeções ambientais, certificação de atividades, dar aos atores o direito de operar 
ou proibir retendo licenças. Assim, essa dimensão mapeia as “regras do jogo”, além de 
incluir as ações implementadas pelo poder público que incidem na Mobilidade Urbana 
de Baixa Emissão (planos, normas, leis, entre outros) (LASCOUMES; LE GALES, 2007).

3 Importante mencionar que existem também atores regionais, nacionais ou mesmo internacionais que atuam nos sistemas de 
 mobilidade. Mas, novamente, para este trabalho, o recorte são os atores locais. 
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 A categoria tesouro refere-se aos instrumentos de fomento, isto é, aos recursos 
econômicos mobilizados por um centro urbano, ou pela sua capacidade de abrir mão 
das receitas. Desse modo, os instrumentos de fomento podem também ser obtidos por 
fontes públicas de outras esferas e privadas (OLIVEIRA FILHO et al., no prelo).
 Por fim, a categoria organização refere-se à capacidade de organização do muni-
cípio na concessão de áreas públicas para o desenvolvimento de uma inovação. Essas 
ações podem assumir formas variadas, como o fornecimento de uma área para o de-
senvolvimento de projeto – piloto relacionado à mobilidade urbana de baixa emissão 
(OLIVEIRA FILHO et al., no prelo). Algumas das questões que norteiam essa categoria 
são: Como a cidade organiza e disponibiliza (para os usuários e para as empresas) seus 
ativos? Quais são as concessões dadas para os usuários e para as empresas (áreas pú-
blicas e instalações públicas)?
 Esses instrumentos foram levantados (pesquisa documental) nos diários oficiais 
do respectivo município, no plano local de ação climática (2020), na pesquisa de ori-
gem-destino (2019), página da web do município, bem como sites e revistas on-line. 
De forma a auxiliar a análise, foram realizadas entrevistas abertas – seguindo roteiro 
previamente elaborado – com dois atores do poder público local envolvidos no pro-
cesso de elaboração e/ou implementação das ferramentas para mobilidade de baixa 
emissão: especialista na área de mobilidade da Secretaria Municipal de Conservação 
e Serviços Públicos (SCSP) e arquiteta e urbanista da autarquia Citinova, fundação do 
poder municipal voltada para a ciência, tecnologia e inovação.
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3. Retrato institucional de Fortaleza: políti-
cas e características 

O objetivo desta seção é caracterizar os problemas de insustentabilidade da cidade e 
identificar atores locais que possuem interface com o sistema de mobilidade urbana 
em Fortaleza. 

3.1. Caracterização da cidade

A cidade de Fortaleza, localizada na região Nordeste do país, é a capital do estado 
do Ceará. Em 2021, de acordo com o IBGE (2021), sua população era estimada em 
2.703.391 habitantes. Segundo os dados da Pesquisa Origem-Destino 2019, a cidade 
conta com 5 milhões de deslocamentos diários, dos quais a maioria das viagens é feita a 
pé (32%); seguido por ônibus (28%), carros (26%), motocicletas (9%) e bicicletas (5%).
 Não obstante o uso da bicicleta seja representativo na cidade, quando comparado 
a outros centros urbanos brasileiros, como São Paulo (menos de 1%) (OD, 2017), For-
taleza apresenta problemas estruturais4 típicos de grandes centros urbanos brasileiros, 
a saber: imobilidade urbana, emissões de gases de efeito estufa e de poluentes locais, 
custos elevados dos transportes, qualidade do transporte público e desigualdade no 
espaço urbano.
 Em relação à dimensão imobilidade urbana, segundo o plano climático, de 2020, 
da cidade, o fortalezense, em 2019, levou 37% a mais de tempo para chegar em seu 
destino devido aos congestionamentos. Os índices de congestionamentos estão muito 
relacionados ao aumento do número de veículos na cidade. Segundo o Plano Local de 
Ação Climática (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2020), a cidade de Fortaleza conta com 
uma frota de mais de 1 milhão de veículos. Ainda, em Fortaleza, apenas os automóveis 
correspondem a 54% de toda a frota circulante5.
 O aumento dos automóveis, ancorado no uso dos combustíveis fósseis, reflete 
diretamente nas emissões de GEE e poluentes locais6. Segundo o Plano Local de Ação 
Climática de Fortaleza (2020), em ambos os anos inventariados, o setor de transportes 
é o mais significativo em termos de emissões, representando mais de 60% do total de 
emissões em 2012 e cerca de 50% das emissões em 2014. As emissões são decorren-
tes do consumo de gasolina (49% das emissões totais).

4 Importante mencionar que essas dimensões impactam de forma diferente a insustentabilidade da cidade. Entretanto, não é o 
 objetivo deste trabalho se aprofundar nessas dimensões. Os problemas estruturais são apresentados para caracterizar a 
 insustentabilidade da cidade de Fortaleza em relação ao atual sistema de mobilidade urbana.
5 O valor foi estimado a partir dos dados do IBGE (2022). Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/fortaleza/pesqui- 
 sa/22/28120>. Acesso em: 9 maio 2022.
6 Um estudo conduzido por Rocha e Lima et al. (2020), ao avaliarem o impacto na saúde da poluição do ar, em Fortaleza, consi- 
 deraram que, em um cenário preditivo, uma redução no curto prazo do material particulado inalável (MP 10 µm) teria evitado 
 entre 130 até 410 hospitalizações devido a doenças cardiorrespiratórias por ano. Em termos monetários, isso equivale a 
 US$ 62.631,84 e US$ 191.329,24 em valores correntes, respectivamente.
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 Outro problema do sistema de mobilidade urbana de Fortaleza é o aumento do valor 
das tarifas e a qualidade do transporte público coletivo. O aumento das tarifas contribui 
fundamentalmente para a exclusão social, visto que as pessoas que residem em regiões 
mais periféricas dependem muito mais do transporte público para deslocamento. 
 Para este trabalho, a qualidade do transporte público é medida pelo indicador de 
proximidade do transporte de média e alta capacidade (People Near Transit, PNT)7, cal-
culado pelo Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), disponibilizado 
pela base MobiliDADOS. 
 Assim, o indicador é usado como forma de avaliar a distribuição da infraestrutura 
no território por meio do número de pessoas que residem próximo à malha viária. Em 
Fortaleza, em 2019, o PNT foi de 10%, dado que indica a necessidade de expandir a 
malha viária no centro urbano.
 Ainda, avalia-se que há espaço para aumentar a integração intermodal, muito em-
bora as estações do sistema de transporte público de média e alta capacidade localiza-
das a uma distância de até 300 metros da infraestrutura cicloviária sejam expressivas 
na cidade, totalizando 62% (MobiliDADOS, 2022).
 Diante dessa breve caracterização do sistema de mobilidade urbana de Fortaleza, é 
possível detectar que a infraestrutura e tecnologia vigente moldam a insustentabilida-
de da cidade. De outro modo, identificamos os problemas estruturais vigentes no sis-
tema de mobilidade urbana de Fortaleza, mas que podem ser superados, pelo menos 
em alguma medida, com a implementação de instrumentos instrucionais locais. Logo, 
na seção 5 deste trabalho, será possível compreender como a gestão pública local, por 
exemplo, promove a integração intermodal dentro da cidade por meio de uma articu-
lação com outros atores – que estão mapeados na seção a seguir.

3.2. Detalhamento dos atores locais que possuem interface 
com o sistema da mobilidade urbana em Fortaleza

O sistema de mobilidade urbana da cidade de Fortaleza possui atores específicos/pró-
prios, classificados nas categorias: secretarias (poder público local), autarquias e em-
presas públicas, empresas privadas, instituições/institutos e sindicatos e movimentos 
sociais. A Figura 1 é um retrato dos atores que atuam no sistema sociotécnico da 
mobilidade urbana na cidade de Fortaleza.
 As cores referem-se ao tipo de regime sobre o qual os atores têm influência, a sa-
ber: a cor preta identifica o tipo de ator; a cor verde refere-se exclusivamente ao trans-
porte individual motorizado; a cor laranja refere-se à mobilidade ativa; e a cor amarela 
indica os atores que atuam unicamente sobre o transporte público. Salienta-se que a 
cor azul atua na interface entre os regimes dominantes observados dentro do território.

7 Calculado pela razão entre a quantidade de pessoas residentes em um raio de até 1 km das estações de transportes de média 
 e alta capacidade e a população total de um município ou região metropolitana.     
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Figura 1  I  Atores locais que possuem interface com o sistema 
da mobilidade urbana

Fonte: elaboração da autora.

Labifor Fundação de 
Ciência, Tecnologia 

e Inovação de 
Fortaleza 
(Citinova)

Autarquia 
Municipal de 

Trânsito e 
Cidadania (AMC)

Poder Público
Local (3.2.1)

Instituto de 
Planejamento 
de Fortaleza
(PLANFOR)

Empresas 
Públicas e 
Autarquias

(3.2.2)

Empresas 
Privadas
(3.2.4)

ICLEI

WRI

Montadoras e
Fabricantes

BYD; Renault

Plataformas 
de carona

Uber; Vyse; Bella 
Driver; Servos

Mobilidade 
ativa

Samba; Itaú;
Sertell

Transporte 
público

Moovit; TopBus+;-
Meu Ônibus 

Fortaleza

Aluguel de 
carros

VAMO; Localiza;
Movida; Rentcars

Infraestrutura de 
abastecimento/

energia

Ipiranga; Shell; 
EnelX; EDP

Energia

Operadoras
de ônibus

Vega; Guanabara; 
Frecta; Via Urbana

Empresa de 
Transporte Urbano 

de Fortaleza 
(ETUFOR)

Instituições
e Institutos 

(3.2.5)
Sindicatos e 
Movimentos

(3.2.3)

Ciclovida

Secretaria 
Municipal de 

Conservação e 
Serviços Públicos 

(SCSP)

Secretaria 
Municipal de 
Infraestrutura

(SEINF)

Secretaria 
Municipal de 
Urbanismo e 

Meio Ambiente 
(SEUMA)

Secretaria 
de Planejamento 

Orçamento e 
Gestão (SEPOG)

Sindiônibus

Direitos Urbanos 
Fortaleza TUMIITDP GIZ

Bancos/Fomento 
(CAF)

Universidades

CEBRAP

Mobilidade
Urbana

Bloomberg
Philanthropies

Cia Cearense de 
Transportes 

Metropolitanos 
(METROFOR)

94    CAMINHOS E DESAFIOS PARA A MOBILIDADE URBANA NO SÉCULO XXI



3.2.1. Poder público local

Com exceção do transporte público coletivo, representado em amarelo, que possui 
atores públicos específicos dedicados à sua gestão, identificamos na figura que o poder 
público local atua de forma transversal a todos os regimes que compõem o sistema 
sociotécnico da mobilidade urbana. De outro modo, não foi possível mapear células 
específicas voltadas para a gestão de cada um dos regimes ou subsistemas (mobilidade 
ativa, transporte individual motorizado, transporte público coletivo) de forma isolada.
 A Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) realiza a gestão do sistema de mobilida-
de urbana, majoritariamente, por intermédio da Secretaria Municipal de Conservação e 
Serviços Públicos (SCSP), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) e a Secretaria de 
Planejamento Orçamento e Gestão (Sepog) e da Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Meio Ambiente (Seuma), as quais dotam de poder institucional para o desenvolvimen-
to de programas municipais, instrumentos e ações estratégicas. O Quadro 2 apresenta 
uma síntese das secretarias, bem como uma breve descrição da sua atuação e respon-
sabilidade.
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Fonte: elaboração da autora

• É responsável por planejar, coordenar, disciplinar, executar e orientar as 
 políticas públicas de mobilidade urbana, trânsito, transporte público urba- 
 no e regular as concessões de serviços públicos.
• Tem como órgãos vinculados a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidada- 
 nia (AMC) e a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).
• Destaque para uma célula, dentro da SCSP, a Coordenadoria de Gestão 
 Cicloviária, responsável pela gestão do Plano Diretor Cicloviário Integra 
 do (PDCI) e outras iniciativas relacionadas à promoção da bicicleta como 
 meio de transporte e lazer.

Secretaria Municipal de 
Conservação e Serviços 

Públicos (SCSP)

Secretaria

• É o órgão responsável pela elaboração e fiscalização de projetos de enge- 
 nharia da Prefeitura de Fortaleza, executando diversas obras de mobilida- 
 de urbana na capital.
• Está à frente de todos os serviços de infraestrutura viária, como túneis, 
 viadutos, passarelas e rotatórias, assim como a implantação dos Corre- 
 dores Expressos de Ônibus de Fortaleza, que têm como principal objetivo 
 garantir o fluxo do transporte público e coletivo mais ágil em seu deslo- 
 camento diário.

Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Seinf)

• É uma fusão das antigas secretarias de Administração (SAM) e de Plane- 
 jamento e Orçamento (Sepla), na qual se concentram as políticas e práti- 
 cas de planejamento, monitoramento e avaliação.
• Aprimora a articulação das ações da gestão, seguindo uma diretriz já 
 adotada pelos governos federal e estadual.
• Destaque para articulação com o Instituto de Planejamento de Fortaleza 
 (Iplanfor).
• Também assume as políticas de planejamento, monitoramento e avalia- 
 ção, o que inclui, entre outras atribuições, a elaboração dos instrumentos 
 legais de planejamento Plurianuais (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias 
 (LDA) e Lei Orçamentária Anual (LOA), além da coordenação do programa 
 de Monitoramento das Ações e Projetos Prioritários de Fortaleza (MAP 
 For).

Secretaria de 
Planejamento 

Orçamento 
e Gestão (Sepog)

• Tem por competência geral planejar e controlar o ambiente natural e o 
 ambiente construído do município de Fortaleza.
• É de responsabilidade da Seuma, por exemplo, a instalação de placas de 
 logradouros (placas de rua), implantação de Parklets, Estatuto da Cidade 
 e promoção de algumas iniciativas de transição, a saber: projetos de ruas 
 completas, agenda climática, Monitoramento dos Indicadores Ambientais 
 e parceria com ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade.
• Célula de Sustentabilidade e Mudanças Climáticas.

Secretaria Municipal 
de Urbanismo e Meio 

Ambiente (Seuma) 

Descrição e responsabilidades

Quadro 2  I  Síntese das secretarias, bem como suas descrições 
e responsabilidades, no âmbito da mobilidade urbana, em 
Fortaleza

96    CAMINHOS E DESAFIOS PARA A MOBILIDADE URBANA NO SÉCULO XXI



3.2.2. Empresas públicas e autarquias

Ainda dentro da governança institucional da mobilidade urbana da cidade de Fortale-
za, destaca-se a atuação dos órgãos: Etufor, Metrofor, AMC, Iplanfor e Fundação de 
Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova). 
 Inicialmente, destacamos o papel da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza 
S.A (Etufor)8, o qual é vinculado à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Pú-
blicos (SCSP), e da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), as 
quais são as empresas públicas/autarquias dedicadas única e exclusivamente ao regime 
do transporte público coletivo. 

 O Quadro 3 apresenta uma síntese das responsabilidades das empresas públicas e 
autarquias no âmbito da mobilidade urbana.

Quadro 3  I  Síntese das empresas públicas e autarquias, bem 
como suas descrições e responsabilidades, no âmbito da mo-
bilidade urbana, em Fortaleza

8 Responsável pela prestação de serviços às entidades públicas ou privadas na área de transporte público, entre elas: assessoria 
 de planejamento; elaboração e desenvolvimento de projetos; gerenciamento dos terminais de ônibus urbano e implantação e 
 gerenciamento de sistemas. Dentro das iniciativas que contemplam o portfólio de obrigações dessa empresa, destaca-se o 
 gerenciamento e a regulação do Sistema Integrado de Transportes (SIT-FOR).    
9 O sistema de transporte coletivo por ônibus do município de Fortaleza encontra-se dividido em dois subsistemas: o Sitfor 
 e o sistema Seletivo. O Sitfor é o Sistema Integrado de Transportes de Fortaleza que compreende o transporte por ônibus com 
 integração física, temporal e tarifária. A extensão linear de cobertura do Sitfor, considerando somente suas linhas diurnas, 
 chega a 920 km, resultando num índice estimado de cobertura de 23,3% da malha viária urbana. O sistema Seletivo é com- 
 posto por duas linhas voltadas para o atendimento basicamente turístico.

• Responsável pela regulamentação do sistema de transporte coletivo por 
 ônibus urbanos9 e táxis. 

Empresa de Transporte 
Urbano de Fortaleza 

S.A. (Etufor)

Empresas públicas/ 
autarquias

• Empresa de capital misto cujo controle majoritário pertence ao governo 
 do Ceará, que regulamenta e opera os transportes sobre os trilhos (VLTs e 
 metrôs).

Companhia Cearense de 
Transportes Metropolita-

nos (Metrofor)

Descrição e responsabilidades

• Responsável pela fiscalização, operação e gerenciamento do trânsito em 
 Fortaleza. 
• Cabe a este órgão a operação do Ctafor, um dos mais modernos sistemas 
 de controle e monitoramento do tráfego urbano do país. 
• Compete também ao órgão o planejamento de ações de engenharia, co- 
 ordenação da rede integrada de semáforos e o desenvolvimento de pro- 
 jetos educativos para o trânsito.

Autarquia Municipal de 
Trânsito e Cidadania 

(AMC)
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• Atua na geração do conhecimento, no monitoramento e avaliação de po- 
 líticas públicas, na articulação do planejamento estratégico e participati- 
 vo e no fomento de iniciativas inovadoras. 
• As estratégias lideradas e consolidadas por esse instituto são mais de 
 longo prazo, a exemplo do plano “Fortaleza 2040”10, um instrumento que 
 objetiva transformar Fortaleza em uma cidade mais justa, acolhedora e de 
 oportunidades, por meio da execução de ações propostas em um conjun- 
 to de 32 planos específicos.

Instituto de Planejamen-
to de Fortaleza (Iplanfor)

Empresas públicas/ 
autarquias

Descrição e responsabilidades

• O órgão se propõe a difundir o conhecimento científico e o desenvolvi- 
 mento de tecnologias para resolver os problemas urbanos e promover o 
 bem-estar da população.
• Órgão de inovação social cujo objetivo é solucionar os problemas urbanos 
 por meio da utilização da ciência e da tecnologia. No âmbito do Citinova, 
 em 2021, foi desenvolvido o Laboratório de Inovação de Fortaleza (La- 
 bifor) para desenvolver políticas inovadoras para as principais questões 
 da cidade, buscando atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
 (ODSs).

Citinova e LabiFor

Fonte: elaboração da autora

10 Plano Fortaleza 2040 é um instrumento que objetiva transformar Fortaleza em uma cidade mais justa, acolhedora e de opor- 
 tunidades, por meio da execução de ações propostas em um conjunto de 32 planos específicos. 
11 O Sindiônibus é divido em três áreas: Consórcio Operacional (planejamento e operação), Vale-Transporte (bilhetagem eletrô- 
 nica e tecnologia) e Sede (recursos humanos e administrativo). Atualmente, são 18 empresas associadas (11 empresas urba- 
 nas e 7 metropolitanas).

3.2.3 Sindicatos e movimentos sociais

No que se refere aos sindicatos e movimentos sociais, tanto o regime de mobilidade 
ativa quanto o regime do transporte público coletivo possuem representantes. O pri-
meiro destaque vai para o movimento social, Ciclovida, o qual, desde 2013, atua pela 
consolidação da mobilidade urbana via bicicleta em Fortaleza, tendo como propósito a 
defesa dos direitos dos ciclistas. 
 Existem ainda sindicatos e movimento sociais que atuam especificamente em rela-
ção ao regime do transporte coletivo, como o Sindicato das Empresas de Transporte de 
Passageiros do Estado do Ceará – Sindiônibus11. Desde 1951, atua na coordenação e 
no planejamento de gestão do transporte coletivo de Fortaleza e região metropolitana, 
enquanto instituição representativa das empresas de ônibus associadas. 

3.2.4 Empresas privadas

Essa categoria de ator encontra-se presente em todos os regimes que compõem o 
sistema sociotécnico da mobilidade urbana. Trazendo a discussão para a perspectiva 
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do transporte público coletivo, representado em amarelo na Figura 1, as empresas 
privadas empreendem na gestão e na governança do transporte público coletivo, seja 
por meio de plataformas digitais de integração com informações em tempo real so-
bre o transporte público (Moovit; Meu Ônibus Fortaleza), por meio de aplicativos de 
transporte coletivo que atende sob demanda (TopBus+) e/ou por meio da operação dos 
ônibus municipais (Viação Fortaleza e Via Urbana, integrantes do Grupo Guanabara).
 Do ponto de vista da mobilidade ativa, em laranja, duas categorias de atores pri-
vados são destacadas: empresas de seguro de saúde (Unimed, Hapvida) e empresas 
desenvolvedoras de novos modelos de negócios relacionados ao sharing de bicicletas 
(Samba, Sertell). 
 No que diz respeito às empresas privadas, em verde, que atuam exclusivamente 
no transporte individual motorizado, é notável a atuação de empresas com modelos 
de negócios relacionados à locação (Localiza; Movida; Rentcars), além de montadoras 
como a Renault – fornecimento de veículos elétricos ao programa local de compartilha-
mento. Também se observam empresas atuando na infraestrutura de abastecimento/
energia, a saber: Ipiranga, Shell, Enel X e EDP Energia.

3.2.5. Instituições e institutos

Os institutos e instituições constituem outra categoria de atores relevantes para o sis-
tema de mobilidade urbana na cidade de Fortaleza. Destaca-se aqui a atuação do Iclei, 
WRI, GIZ, Tumi, Cebrap, ITDP, além dos bancos, cuja principal atuação é no financia-
mento. Não obstante esses órgãos tenham atuações divergentes dentro do município, 
todos apontam e apoiam o desenvolvimento de iniciativas de transição rumo à baixa 
emissão. Por exemplo, sob a gestão do Iclei, em 2014, foi publicado o inventário de 
emissões de gases de efeito estufa da cidade. A CAF, GIZ e Tumi, em parceria com a 
Prefeitura de Fortaleza, implementaram os triciclos elétricos para catadores de lixo. A 
WRI, Cebrap e ITDP realizam estudos, publicações e relatórios transversais ao tema da 
mobilidade urbana de baixa emissão.

3.3. Reflexões sobre os atores que participam do sistema de 
mobilidade urbana em Fortaleza

Verifica-se que os projetos, políticas e iniciativas relacionados ao sistema de mobili-
dade urbana estão distribuídos em diversas secretarias, órgãos municipais e outras 
categorias de atores. Ou seja, não existe um órgão central responsável pela tomada de 
decisão sobre a gestão da mobilidade, o que dificulta a definição de uma visão única e 
de diretrizes claras para o sistema (mobilidade) em Fortaleza (ITDP, 2015; NETO; FILHO, 
2015). Para Neto e Filho (2015), sobretudo em relação ao transporte público, há uma 
sobreposição e uma indefinição dos papéis relativos ao planejamento do sistema.
 Entretanto, destacamos a atuação de alguns atores específicos na transição socio-
técnica para a mobilidade urbana de baixa emissão. 
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 No que diz respeito aos atores públicos, destacam-se duas secretarias com maior 
apetite por promover iniciativas para transição rumo à baixa emissão: Secretaria de 
Conservação dos Serviços Municipais (SCSP), onde encontram-se vinculadas a Coorde-
nadoria de Gestão Cicloviária, o Labifor e a autarquia municipal de trânsito (AMC), e a 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma). 
 Na esfera dos atores privados, constata-se o surgimento de dois tipos de empresas: 
novos entrantes, cujo foco incide no desenvolvimento de modelos de negócio como 
o sharing de bicicletas (Sertell); e, nas empresas de utilities, que apoiam o desenvolvi-
mento de infraestrutura de recarga para a mobilidade elétrica, como a EDP Energia e 
Enel X. 
 Por fim, destacamos o papel das instituições, institutos e movimentos sociais na 
condução de projetos e de relatórios, além da articulação com a sociedade civil em pro-
cessos de conscientização sobre a descarbonização do sistema de mobilidade urbana. 
Esse mapeamento foi essencial para identificar quais são os atores que contribuem 
com a narrativa da baixa emissão dentro da cidade, ou seja, devem ser mobilizados em 
processos de transição em um centro urbano. 
 Ao se compreender que a institucionalidade (secretarias e autarquias municipais) 
pode colocar limites, de forma a atuar como promotor ou detrator de processos de 
transição, é possível perceber qual o espaço da agência humana para gerar mudanças. 
No caso de Fortaleza, as secretarias têm um papel fundamental para promover inova-
ções no sistema de mobilidade urbana. 
 De tal modo, a seção a seguir identifica como os atores mapeados (secretarias, au-
tarquias, institutos) estão articulados, bem como a interação entre tais atores se traduz 
em políticas públicas. Assim, é discutido o ferramental metodológico que organiza os 
instrumentos institucionais utilizados na e pela cidade de Fortaleza, que nos permite 
entender o emaranhado de ações executado pelo poder público local. 

4. Ações conduzidas pelo poder público local 
à luz do NATO-framework

Para compreender como o poder público local pode promover iniciativas e medidas 
que incitam a mobilidade urbana de baixa emissão, propõe-se uma análise dos instru-
mentos de política pública considerados dispositivos heurísticos essenciais para explicar 
a ação e prever o comportamento da população-alvo, por meio do NATO-framework.
 O Quadro 4 sintetiza as ações e os instrumentos de política pública implementados 
pelo poder público local na cidade de Fortaleza. 
 Primeiro, são apresentadas as categorias que compõem o NATO: Articulação e Re-
des, Regulação, Fomento e Organização. Depois, são apresentadas as racionalidades 
dispostas em cada uma das categorias, isto é, o objetivo do instrumento de política. Por 
fim, expõe-se o instrumento de política, bem como a sua descrição.
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 No que tange à categoria da Articulação e Redes, Fortaleza apresenta quatro 
frentes complementares: i) conscientização pública; ii) obtenção e informação de co-
nhecimento; iii) articulação local e iv) articulação extralocal (vide Quadro 1). Tais ações 
têm como objetivo promover a interação dos atores locais com a sociedade, além de 
interligar a cidade a outras redes com interesse em comum. 
 O primeiro destaque vai para a criação de um programa de conscientização públi-
ca, Segurança no Trânsito, fruto de uma parceria da prefeitura com a instituição fi-
lantrópica Bloomberg Philanthropies12, em 2015 – momento em que foram definidas 
ações de curto e médio prazo para aumentar a segurança viária e reduzir o número de 
acidentes na capital cearense.
 As ações conduzidas em parceria com uma equipe técnica especializada da insti-
tuição filantrópica contribuíram com o desenho das ruas para ciclistas, design de polí-
ticas que priorizam o transporte público, o ciclismo e a caminhada, além de capacitar 
a mídia local (como jornalistas) sobre como comunicar a sociedade civil em relação às 
políticas delineadas. 
 Essas iniciativas levaram Fortaleza a ganhar o Prêmio Transporte Sustentável (Sus-
tainable Transportation Award, em inglês), em 2019, em Washington, D.C., nos Es-
tados Unidos. Ainda no mesmo ano, a cidade sediou o Mobilize 2019 – evento que 
reuniu os maiores especialistas do mundo em mobilidade sustentável.
 As entrevistas sugeriram que a parceria com a Bloomberg Filantrophies13, a pre-
miação e reconhecimento internacional foram essenciais para colocar Fortaleza como 
um lugar aberto para o estabelecimento de parcerias externas e desenvolvimento de 
projetos pilotos.
 Um dos entrevistados apontou dois grandes desafios da gestão pública para imple-
mentação de projetos: mudança/descontinuidade da gestão e divergência entre equipe 
técnica e prefeito. Em relação à questão do tempo, quando acabam os ciclos políticos 
(4 anos), os interesses políticos podem mudar. Sobre a divergência entre a equipe 
técnica e o prefeito, não necessariamente a melhor solução técnica é escolhida, pois a 
aceitação pública aparece como um componente político relevante no que diz respeito 
a um projeto. Dadas essas barreiras, o entrevistado salientou a importância do trabalho 
realizado pela Bloomberg Filantrophies na conscientização da mídia sobre a forma de 
divulgação dos instrumentos institucionais implementados.
 O segundo destaque vai para a racionalidade da articulação local, por meio da cria-
ção de uma frente temática, dentro da prefeitura, voltada para elaboração de projetos 
inovadores, de baixo custo e as soluções de implementação rápida: Paitt.

12 Instituição filantrópica com sede em Nova Iorque que objetiva traçar ações de curto, médio e longo prazos para conter e 
 reverter a tendência crescente de fatalidades e ferimentos graves no trânsito.
13 As entrevistas destacaram que a parceria entre a prefeitura com uma instituição foi um start para a cidade começar a ser 
 reconhecida por promover a mobilidade urbana de forma sustentável e inclusiva.
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 Embora já extinto, em 2014, foi criado o Plano de Ações Imediatas de Transporte e 
Trânsito (Paitt)14, uma célula dentro da Secretaria de Conservação de Serviços Públicos, 
a qual teve um papel fundamental na promoção de soluções para os problemas de 
trânsito e de transporte, sobretudo pensadas em curto e médio prazos, em consonân-
cia com as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei n. 12.587/12).
 Composta por uma equipe técnica, a célula contava com equipes especializadas 
em diferentes temas relacionados à mobilidade urbana, a saber: gestão cicloviária, do 
transporte público, circulação viária, além do grupo da Bloomberg focado na seguran-
ça viária. Salienta-se o papel dessa célula na articulação e no desenho das iniciativas 
de transição para a mobilidade urbana de baixa emissão, a saber: sistema de Veículos 
Alternativos para Mobilidade (Vamo)15, o Sistema Bicicletar16 e Bicicletas Integradas.
 Essas iniciativas serão retomadas nos instrumentos a seguir, pois entende-se que, 
não obstante as ações foram desenhadas por essa célula, o poder público local tam-
bém promoveu essas iniciativas por meio de racionalidades ligadas à regulação (Siste-
ma Bicicletar) e à concessão de espaço público (Vamo e Bicicletas Integradas).
 Importante aqui mencionar que os resultados das entrevistas indicam que o Paitt 
foi implementado dentro da Secretaria de Conservação (SCSP), por ser a secretaria 
responsável pela manutenção dos espaços públicos. Logo, os contratos existentes de 
manutenção do espaço público foram utilizados para implementação de infraestrutura 
cicloviária e ações de promoção para reconquista de espaço para pedestre.
 Ainda, no âmbito da articulação extralocal, o poder público local também promo-
veu a criação da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova) 
e do LabiFor, os quais têm como objetivo desenvolver projetos utilizando a ciência e a 
tecnologia para a solução de problemas e para o desenvolvimento da cidade.
 Entende-se que esse tipo de articulação é fundamental dentro de um centro urba-
no, pois pode-se captar recursos e apoio para o desenvolvimento de iniciativas locais. 
No caso de Fortaleza, os técnicos do Citinova escreveram um projeto de ciclologística 
e enviaram para o Tumi Global Urban Mobility Challenge. O Projeto Piloto Re-Ciclo ga-
nhou o financiamento do Tumi, e o CAF, que já tinha interesse em logística na cidade, 
foi selecionado como parceiro de apoio técnico. No projeto são concedidos e-triciclos 
para trabalhadores informais que coletam e transportam até 500 kg de resíduos reci-
cláveis.
 O último destaque dessa categoria vai para a racionalidade da articulação extralo-
cal: Iclei e C40. A parceria entre a prefeitura e o Iclei, por meio dos projetos Urban-LEDS 
I e II, possibilitou a elaboração do Inventários dos Gases de Efeito Estufa da cidade, a 
criação do Fórum de Mudanças Climáticas de Fortaleza (Forclima), a concepção do Pla-

14 O entrevistado do Citinova pontuou que Labifor surgiu como um ator para realizar uma releitura e dar continuidade às políti- 
 cas que foram implementadas no Paitt. Entretanto, é importante destacar que os sistemas de bicicletas compartilhadas per- 
 manecem sob tutela da SCSP. Assim, entende-se que o Labifor aparece como um sucessor ao Paitt – embora não esteja ane- 
 xado a uma secretaria, mas ao Citinova.
15 Um serviço de carros elétricos compartilhados da cidade de Fortaleza, iniciado em setembro de 2016.
16 Sistema de compartilhamento de bicicletas públicas.
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no Local de Ação Climática (antigo Plano de Baixo Carbono do Município de Fortaleza) 
e o apoio na elaboração da Política de Desenvolvimento Urbano de Baixo Carbono de 
Fortaleza.
 Por sua vez, na categoria Regulação, são destacadas duas racionalidades: pla-
nos/metas e o marco regulatório. O primeiro apontamento regulatório refere-se ao já 
mencionado Plano Local de Ação Climática17, em 2020, o qual apresenta atualizações 
e revê as metas e estratégias de redução desenvolvidas em 2015 no Plano de Baixo 
Carbono do município de Fortaleza.
 Destacamos aqui duas metas: “Incentivo à eletrificação da mobilidade urbana, ga-
rantindo que a frota de transporte público seja composta por veículos elétricos em 10% 
até 2030; 35% até 2040; e 100% até 2050”; e a meta de “Compensação das emissões 
inevitáveis de transportes em 30% até 2030; 60% até 2040; e 100% até 2050”.
 Outro destaque é a Lei n. 10.303/2014, intitulada como a Política de Transporte 
Cicloviário (PDCI), aprovada na Câmara Municipal em dezembro de 2014. Dentre as 
suas diretrizes estão a ampliação da rede cicloviária de 73 km em 2013 para cerca de 
520 km em 15 anos, a criação de uma célula municipal para gestão da rede e do plano 
cicloviário, a obrigação de novos projetos viários preverem infraestrutura cicloviária, 
além de campanhas educativas e outros incentivos ao ciclismo urbano.
 Importante destacar que, até o início de 2013, Fortaleza contava com 64,7 km de 
infraestrutura cicloviária. A ampliação da rede foi retomada neste mesmo ano, estimu-
lada por manifestações de cicloativistas locais. Percebe-se desde então uma paulatina 
mudança na visão sobre a utilização da bicicleta na prefeitura de Fortaleza, no sentido 
de considerá-la efetivamente como um modo de transporte. De fato, a cidade tem 
avançado na ampliação da malha cicloviária, a qual conta, em 2022, com 369 km de 
ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas.
 Os resultados das entrevistas nos mostraram que um dos componentes de sucesso 
para as políticas cicloviárias foi devido à forma gradual e experimental em que foram 
implementadas, o que facilitou a aceitação da sociedade civil (opinião pública).
 O terceiro ponto que merece destaque é a Lei n. 10.752/2018, a qual dispõe que 
100% dos recursos provenientes do Sistema Rotativo Zona Azul devem ser destinados 
para a Política Cicloviária do município de Fortaleza. Esse instrumento merece grande 
destaque, pois é uma possibilidade de financiamento para escalonar o transporte de 
baixa emissão que onera o transporte individual poluente18.
 As entrevistas realizadas nos possibilitaram compreender o porquê da necessidade 
de uma lei local para destinar os recursos públicos para o Sistema Bicicletar, uma vez 
que a ação já estava em curso desde 2014. 

17 A Célula de Sustentabilidade e Mudanças Climáticas, integrante da Coordenadoria de Políticas Ambientais da Secretaria de 
 Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma), junto ao Iclei, articula este que já é o segundo plano municipal relacionado 
 a ações e metas para um desenvolvimento urbano com baixa emissão de gases de efeito estufa.
18 As experiências internacionais também mostram a importância de um mecanismo local de arrecadação de receitas para 
 financiar a baixa emissão nas cidades. Em Londres, por exemplo, o poder público local é monetizado com a arrecadação das 
 Zonas de Baixa Emissão, instrumento que impõe a restrição veicular em uma determinada área, que serve como financiamen- 
 to do transporte público coletivo. 
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 Por meio de um chamamento público, em caráter experimental, para receber pro-
postas de implantação, operação e manutenção de sistema de bicicletas públicas com-
partilhadas, e em contrapartida explorar a publicidade de um setor, foi desenvolvido o 
Sistema Bicicletar. Desde o início de sua operação, o sistema consiste em uma parceria 
público-privada entre a prefeitura de Fortaleza, a Unimed e pelas concessionárias (ope-
radoras) Samba/Serttel. 
 Passados cinco anos, foi lançado um novo Edital de Licitação para ampliação do 
Bicicletar, que não poderia ser mais de caráter experimental, com o objetivo de ampliar 
o sistema para a periferia por meio de recursos públicos. Hoje o sistema conta com 192 
estações distribuídas em pontos estratégicos e na periferia da cidade19.
 Ainda no processo de storytelling, os entrevistados destacaram que, em um primei-
ro momento, quando expandiu-se o número de vagas com zona azul para aumentar a 
captação de recursos para o sistema, houve resistência por parte da comunidade.  
Assim, os entrevistados destacaram o papel de conscientização da prefeitura junto 
com comunidade para criar senso de pertencimento sobre as bicicletas, de forma a 
aumentar a aceitação sobre a expansão da zona azul. 
 Assim, compreende-se como o poder público local regula e implementa as iniciati-
vas conectadas ao desenvolvimento de mobilidade urbana de baixa emissão.
 No que diz respeito à categoria Fomento, entende-se como o poder público local 
faz uso dos seus recursos econômicos (ou da sua capacidade de abrir mão de receitas) 
para alavancar as iniciativas de transição rumo à mobilidade urbana mais sustentável, 
em termos ambientais e sociais. Assim, destacamos o papel do poder público local na 
concessão do uso de bicicletas compartilhadas, do Sistema Bicicletar, de forma gratuita 
por 1 hora para qualquer cidadão.
 Por fim, em relação à categoria Organização, identifica-se que Fortaleza realiza a 
concessão de áreas públicas para o desenvolvimento de projetos pilotos inovadores.
 O primeiro destaque vai para o primeiro sistema público de carros 100% elétricos 
compartilhados no Brasil: Projeto dos Veículos Alternativos para Mobilidade (Vamo). 
Em operação desde 2016, idealizado pelo Paitt, o Vamo opera com 20 carros elétricos 
compartilhados, nos modelos “BYD e6” e “Zhidou EEC L7e-80”, sendo ambos veícu-
los 100% elétricos. São 12 estações para retirada, devolução e recarga dos carros, além 
de mais 6 vagas apenas para devolução dos carros. 
 O projeto não gera nenhum ônus financeiro para a gestão pública municipal, pois 
o sistema é operado pela empresa Serttel, vencedora da seleção pública e responsável 
por dar manutenção técnica nos equipamentos.
 Muito embora seja um projeto inovador no Brasil, as entrevistas apontaram algu-
mas tensões no que diz respeito ao piloto. Primeiro, o sistema é relativamente caro 
quando comparado a outros serviços de ride hailing. Segundo, pelo fato de o piloto 
não ser dockless, obrigando os usuários a devolverem o automóvel em pontos especí-
ficos, o que dificulta a experiência.

19 Esse ponto é bem relevante para a discussão, pois várias cidades tentam expandir programas de compartilhamento de bici- 
 cletas e não conseguem. O caso de Fortaleza nos mostra como atrair a política para onde tem menos dinheiro circulando, 
 menor poder aquisitivo e menos espaços de propaganda na cidade.     
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 Por outro lado, os entrevistados sugerem um forte alinhamento entre as secretarias 
e a autarquia municipal de trânsito. Embora seja um projeto liderado pela Citinova, a 
SCSP e a Autarquia de Trânsito (AMC) também acompanham.
 Finalmente, destacamos o projeto piloto de compartilhamento de bicicletas focado 
na intermodalidade: sistema Bicicletas Integradas. Implementado em 2014, o sistema 
é localizado nos terminais e as bicicletas podem ser usadas até 14 horas. Totalmente 
gratuito, o usuário apenas precisa adquirir o bilhete único. Esse projeto, sem aporte 
municipal, foi viabilizado com verba do RIST (compensação ambiental/relatório de im-
pacto ambiental), além de alguns patrocinadores.

5. Reflexões e pontos de atenção à luz do 
caso de Fortaleza 
A experiência do município de Fortaleza traz algumas reflexões sobre os instrumentos 
institucionais na transição para um sistema de mobilidade urbana de baixa emissão. 
Ou seja, apresentamos um “kit de ferramentas” mobilizados pelo poder público local 
de Fortaleza, os quais também podem ser considerados por outros centros urbanos em 
processos de transição. 
 O Quadro 5 apresenta de uma forma bem sintética os instrumentos institucionais 
mobilizados em Fortaleza, de acordo com as categorias NATO, ou seja, a racionalidade 
disponível para o poder público local, seguido pelos objetivos de políticas: desestimular 
o uso de automóveis (viajar menos; incentivar outros meios de transporte; reduzir as 
distâncias das viagens) e melhorar eficiência energética dos sistemas de transportes.

Quadro 5  I  Síntese dos instrumentos mobilizados em Fortale-
za, por objetivo de política

Segurança no Trânsito (parceria com a Bloomberg Philanthropies); Forclima; Iclei; 
C40; Citinova; Paitt

Categorias NATO
Desestimular o uso de automóveis (viajar 

menos; incentivar outros meios de transportes)

Melhorar eficiência 
energética dos sistemas 

de transportes

Articulação e Redes

Regulação
Linha exclusiva para ônibus, BRT e metrô/VLT; Política 
de Transporte Cicloviário; PDCI; Plano Local de Ação 

Climática (2020); Plano Fortaleza 2040
Plano Fortaleza 2040

Fomento
Criação de mais opções de mobilidade 

(sistema de compartilhamento de bikes)
Integração tarifária

Organização
Concessão de áreas públicas para Sistema 

Bicicletas Integradas (intermodalidade)

Concessão de áreas 
públicas para Projeto 

Piloto Vamo

Fonte: elaboração da autora
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 O primeiro destaque diz respeito à articulação extralocal com outros atores20, como 
redes e organizações internacionais: Bloomberg Philantropies e o Iclei; enquanto a 
parceria do município com a instituição filantrópica foi essencial para criar e consolidar 
uma cultura de um lugar aberto para o desenvolvimento de projetos pilotos. A inser-
ção de Fortaleza ao Iclei, além de possibilitar a troca de informações e interações com 
outras cidades, levou à promulgação de planos regulatórios com metas para a descar-
bonização do setor de transportes da cidade.
 Ou seja, essa discussão corrobora com Mukhtar-Landgren et al. (2019), os quais 
consideram a ideia de que esse tipo de alinhamento político – inserção e articulação 
da cidade com diferentes redes de cooperação – é essencial para conectar as cidades e 
fornecer suporte aos processos de aprendizagem.
 Outro achado também importante é o estabelecimento de uma célula institucional 
e/ou frente temática voltada para elaboração de projetos inovadores. Esse ponto vai ao 
encontro ao proposto por Hood e Margetts (2007) e Mukhtar-Landgren et al. (2019) 
sobre a capacidade do governo municipal em criar e coordenar grupos de trabalho 
para realizar o papel de articulador das mudanças. No caso de Fortaleza, tanto o ex-
tinto Paitt quanto a Citinova são considerados componentes-chaves para a elaboração 
de políticas de mobilidade. Compostos por uma equipe mais técnica, ambas as células 
promoveram o desenvolvimento de iniciativas de transição em direção à mobilidade ur-
bana de baixa emissão: Sistema Bicicleta Integradas, Vamo, Sistema Bicicletar e Re-Ci-
clo. Salienta-se também o papel das frentes na captação de recursos externos e apoio 
para o desenvolvimento de iniciativas locais. Sendo assim, até certo ponto, a cidade 
conseguiu incorporar na sua agenda local a importância de promover a mobilidade 
urbana de baixa emissão.
 Destacamos também a função das regulações locais na transição para a mobilida-
de urbana de baixa emissão, na cidade de Fortaleza. Identificamos que os planos muni-
cipais e as regulações possuem um papel fundamental para a expansão das ciclofaixas/
ciclovias sobretudo para as regiões mais periféricas, o que está em consonância ao 
proposto pelo arcabouço teórico das Sustainability Transitions (NOCHTA; SKELTCHER, 
2020; HODSON; MARVIN, 2010) sobre o poder da autoridade local na produção de 
planos estratégicos em transição para o baixo carbono. Conclui-se, então, que as re-
gulações locais são essenciais para alcançar políticas cujo objetivo final é o desestímulo 
ao uso de automóveis.
 Ainda, as entrevistas com os tomadores de decisão sinalizaram alguns pontos fun-
damentais sobre materialização de políticas públicas (policy)21, em especial para o de-
senvolvimento de projetos pilotos, os quais também podem servir de lição para outros 
municípios.

20 Essa ideia vai de encontro ao proposto pelo campo das “Sustainability Transitions” de que múltiplos atores são engajados e 
 envolvidos em processos de transição, conforme colocado na seção 2.3. 
21 Teoria da análise de políticas públicas (Lowi, 1972; Wildavsky, 1979; Dye, 1972; Kigdon, 2003): Muitos atores são envolvidos 
 nos processos decisórios que levam à materialização das políticas.
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 Primeiro, a materialização de projetos pilotos segue uma ordem lógica. Em um pri-
meiro momento, cria-se uma equipe técnica robusta e bem direcionada; em segundo, 
são desenvolvidos os projetos pilotos, por meio de parcerias público-privadas, com os 
chamamentos públicos (inicialmente de caráter experimental – modalidade que permi-
te maior flexibilidade e não demanda recurso/aporte municipal). A iniciativa é imple-
mentada de forma gradual, isto é, expande-se conforme a aceitação da sociedade civil. 
E, por fim, são lançadas as licitações. 
 Outro destaque é a validação com a comunidade local. Tanto para o desenvolvi-
mento dos projetos pilotos, como para o Sistema Bicicletas Integradas e o Bicicletar, 
além de regulações como área calma e redução de velocidade, houve um engajamento 
entre a prefeitura e a sociedade civil. Interessante pontuar que todas essas iniciativas 
possuem um objetivo em comum: desestimular o uso de automóveis. Em face dessa 
particularidade, reconhecemos a importância da validação com a sociedade civil na 
implementação de instrumentos institucionais cujo objetivo das políticas são: viajar 
menos e incentivar novas formas de deslocamento alternativas ao transporte individual 
motorizado.
 Ainda, é fundamental o reconhecimento do espaço público como um ativo. Por 
exemplo, em Fortaleza, o poder público local aumentou o número de vagas de Zona 
Azul para aumentar a receita para o investimento no sistema de compartilhamento de 
bicicletas.
 Por fim, destaca-se o reconhecimento dos projetos pilotos como mobiliário urba-
no. A instalação de infraestrutura de recarga para veículos elétricos e os projetos de 
bicicleta compartilhada não pagam outorga para a prefeitura por serem considerados 
mobiliários urbanos. Esse tipo de reconhecimento facilita a instalação de projetos na 
cidade.

6. Considerações finais

Neste escrito lançamo-nos a versar acerca do papel do poder público local na promo-
ção de iniciativas para a transição rumo à mobilidade urbana de baixo carbono, à luz 
do caso de Fortaleza. Verificou-se, portanto, a capacidade e os recursos que o governo 
local possui e consegue mobilizar em processos de transição para a baixa emissão por 
meio da reinterpretação do Framework NATO.
 No caso de Fortaleza, observamos a liderança de secretarias locais no desenvol-
vimento de projetos inovadores e orientados à sustentabilidade, como é o caso da 
Secretaria de Conservação de Serviços Públicos (SCSP) e o Citinova. Esse ponto é muito 
importante quando pensamos em novas tecnologias, pois é necessária a liderança de 
um órgão/célula local para, além de dialogar com a sociedade, fazer avançar as inicia-
tivas de transição.
 Também destacamos como o poder público local, sobretudo por meio da SCSP e 
Citinova, articula-se com os outros atores que participam e contribuem com a narrativa 
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da mobilidade urbana de baixa emissão na cidade, ou seja, com as empresas privadas, 
institutos, autarquias municipais e movimentos sociais. 
 As ações coordenadas com diferentes atores, em especial da esfera privada e das 
instituições, podem fornecer diferentes subsídios para que o poder público local possa 
implementar projetos de experimentação de novas tecnologias, como o caso do Re-Ci-
clo, Vamo e os projetos de compartilhamento de bicicletas.
 Portanto, conforme identificamos ao longo deste trabalho, o poder público local 
mobiliza um mix de instrumentos para abrir novos caminhos para o futuro e romper 
com os bloqueios do status quo. Embora com objetivos de políticas diferentes, as ini-
ciativas implementadas em e por Fortaleza, seguramente, apresentam certa sinergia 
entre si: a descarbonização da mobilidade urbana.
 Com este trabalho, contribuímos com sugestões e orientações para formuladores 
de políticas públicas e pesquisadores que atuam na área de sustentabilidade do espaço 
urbano, visando a endereçar alternativas para o enfrentamento dos grandes desafios 
do século XXI.
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Ian Monteiro

Desigualdade racial no acesso à 
mobilidade urbana na cidade de 
São Paulo

4



1. Introdução

  presente pesquisa tem como foco analisar a relação 
  entre a desigualdade racial e a mobilidade urbana na 
  cidade de São Paulo, por meio de uma dupla aborda- 
  gem: trazendo elementos históricos que marcaram a 
  formação da cidade e uma tabulação inédita de dados 
sobre deslocamentos das pessoas no município segundo uma pers-
pectiva racial. Neste artigo são discutidas as condições de acesso às 
oportunidades urbanas, tais como o acesso aos postos de empre-
gos e às atividades de lazer, trazendo seus principais impactos em 
diferentes dimensões, como renda, empregabilidade e desigualda-
de socioespacial.
 A problemática se coloca ao não existirem informações e da-
dos raciais nas pesquisas oficiais de deslocamento, como as de 
origem-destino: os principais levantamentos realizados nas regiões 
metropolitanas brasileiras não possuem campos de raça e cor em 
seus questionários, característica que pode ser observada nos estu-
dos de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba (ITDP 
BRASIL, 2020; GUIMARÃES, 2020a; 2020b). Tal fato tem limitado 
o alcance da discussão sobre políticas públicas de mobilidade, e a 
produção de conhecimento sobre o tema, apesar da crescente bus-
ca e discussão referente à pauta (NYGÅRD, 2021; BITTENCOURT; 
GIANOTTI; MARQUES, 2021, p. 3). 
 Os estudos que têm trazido à tona a interface entre mobili-
dade urbana, acessibilidade e desigualdade racial têm enfatizado 
aspectos históricos, mas ainda se ressentem da escassez de dados 
oficiais. Estes poderiam indicar obstáculos além da territorialidade 
e se relacionar a outros setores, como a empregabilidade, renda, 
vulnerabilidade social, saúde. A concentração de atividades de inte-
resse em determinadas regiões da cidade, conjugada com as condi-
ções desiguais de mobilidade urbana disponíveis para a população, 
sobretudo em relação ao transporte coletivo urbano, restringe o 
acesso de certos grupos sociais a oportunidades. O fenômeno pode 
ser um motivador da exclusão social, quando uma parcela da po-
pulação passa a não exercer seus direitos e garantias já previstos 
(Constituição Federal, artigo 30, inciso V), devido à insuficiência de 
renda, discriminação social, segregação espacial e não equidade 
(GOMIDE, 2003, p. 8).
 Apesar do carecimento de dados e informações sobre esse 
tema, é possível relacionar alguns marcadores sociais da diferença 
para apreender essa desigualdade em termos de mobilidade consi-
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derando aspectos étnico-raciais. Há evidências de que os menores índices de mobilida-
de, principalmente pelos transportes individuais, acometem as regiões pobres e periféri-
cas da cidade, ocupadas majoritariamente pela população negra (ADÃO, 2017, p. 15).
 Para trazer novos elementos ao debate da relação entre mobilidade e desigualda-
des raciais, o estudo se debruça sobre a realidade da cidade de São Paulo, considerada 
a cidade brasileira mais desigual quanto ao acesso de empregos por transporte coletivo 
(PEREIRA et al., 2019, p. 35) e a terceira capital brasileira mais segregada racialmente 
(MARIANI et al., 2019). Isso significa que determinadas localidades são precárias de 
serviços públicos, além de oferecerem menos oportunidades (atividades e ocupações 
das mais diversas espécies) (PEREIRA et al., 2019, p. 36; GOMIDE, 2006, p. 243; SAN-
TARÉM, 2021); enquanto outras regiões concentram serviços públicos, infraestrutura e 
atividades em geral, usualmente situadas no centro da cidade e seus arredores. 
 Outro marcador social da diferença se manifesta na interseção entre distribuição 
de renda – localidades pobres e ricas – e concentração racial – regiões majoritariamente 
negras (pessoas pretas e pardas) e regiões majoritariamente brancas (ADÃO, 2017, p. 
35; ALVES, 2011, p. 121; SÃO PAULO, 2014) –, que segue o mesmo padrão inversa-
mente proporcional, ou seja, quanto maior a renda do território, menor a concentração 
de negros.
 Do ponto de vista teórico, a discussão articula três dimensões distintas: a rela-
ção entre desigualdade socioespacial e mobilidade urbana; a relação entre acesso às 
oportunidades e a desigualdade racial; e a interface entre questão racial e mobilidade 
urbana.
 Para entender quais são as relações de desigualdade racial em questão na mobili-
dade urbana, não basta apenas olhar para os deslocamentos. A produção acadêmica 
tem apontado para a relação entre a desigualdade socioespacial e a mobilidade da 
cidade de São Paulo (ROLNIK; KLINTOWITZ, 2011; VILLAÇA, 2011; GOMIDE, 2006; 
BITTENCOURT, 2021; PEREIRA et al., 2019) levando em conta as variáveis de raça e cor 
e renda, estabelecendo as devidas conexões com as características do território, sendo 
estas utilizadas para emprego, oportunidades, entre outras atividades, e equipamentos 
públicos. Outra temática levada em consideração baseia-se nas referências que expli-
cam e descrevem a desigualdade racial que permeia a cidade de São Paulo, levando 
em conta diferentes índices e indicadores sociais e a ocupação do solo (ALVES, 2011; 
ADÃO, 2017; NYGÅRD, 2021).
 O estudo busca contribuir com a recente bibliografia investigando tal temática, 
destacando os impactos sociais negativos engendrados por esse processo de: a) exclu-
são social da população negra paulistana; b) marginalização socioterritorial; c) distan-
ciamento dos serviços públicos de referência, como os de alta complexidade e de es-
pecialidades; d) projeção da autossegregação que a população rica, majoritariamente 
branca, impõe à população pobre, majoritariamente negra, com anuência do Estado.
 Para elucidar tais questões, analisou-se a mobilidade urbana sob o ponto de vista 
racial, utilizando como base de dados a pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento (Cebrap), em 2017, denominada Impacto social do uso da 
bicicleta em São Paulo (TORRES-FREIRE; CALLIL; CASTELLO, 2018). Essa pesquisa, além 
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de apresentar padrões e impactos do uso da bicicleta na cidade de São Paulo, con-
templa um panorama geral da mobilidade urbana na cidade, coletando dados socioe-
conômicos e territoriais dos respondentes, os quais incluem dados raciais, percepções 
dos habitantes sobre a cidade, padrões e características da mobilidade dos usuários e 
rendimentos. Padrões e sensações de lazer e saúde também foram investigados nessa 
pesquisa, no entanto, não serão discutidos na análise do artigo.

2. Metodologia

Os dados da pesquisa Impacto social do uso da bicicleta em São Paulo (TORRES-FREIRE; 
CALLIL; CASTELLO, 2018) foram coletados entre setembro e outubro de 2017, com 
uma amostra estratificada de 1.000 domicílios no município de São Paulo. O sorteio 
dos setores censitários que compuseram a amostra foi controlado por sexo, idade e es-
colaridade, com base em dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 
de 2013 e pela pesquisa de Origem e Destino (OD) de 2007.
 No que concerne aos dados e respostas separados pelos grupos raciais, a pesquisa 
de Torres-Freire, Callil e Castello (2018) trabalhou com a classificação utilizada pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), sendo estas: amarela, branca, índi-
gena, parda e preta. Durante a aplicação do questionário, coube à pessoa entrevistada 
a sua autoidentificação por raça e cor. Aqui, utilizamos dois agrupamentos para a 
comparação de tais dados: negros (que inclui pardos e pretos) e não negros (as demais 
raças). Na pesquisa do Cebrap, 55% das pessoas respondentes se identificaram como 
negras (pretas e pardas), enquanto 43% se identificavam como não negras (amarelas, 
brancas e indígenas), o restante (2%) não quis responder.
 O questionário da entrevista apresentou um total de 8 blocos, no entanto, para 
este artigo foram analisadas as respostas especificamente de 4 deles apenas:

 • bloco geral: perguntas sobre o perfil demográfico da população da amostra;
● • bloco economia: perguntas sobre orçamento pessoal e familiar do entrevistado;
● • bloco mobilidade: perguntas sobre: a) os trajetos e modais utilizados pelos 
  entrevistados em todos os deslocamentos realizados por eles no último dia útil 
  anterior à aplicação do questionário; b) sensações no deslocamento; c) custos 
  com transporte; d) frequência semanal de uso dos modais;
● • bloco bem-estar: perguntas sobre o tempo de exposição dos entrevistados em 
  espaços públicos.

 Os dados foram processados a partir do atributo de raça/cor dos respondentes, 
gerando os resultados que são apresentados na seção 5 deste capítulo. As respostas 
foram, então, avaliadas e submetidas ao teste estatístico de qui quadrado. Apenas as 
respostas cuja diferença era estatisticamente significante foram mantidas na análise. 
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 Os dados e as respostas da pesquisa de Torres-Freire, Callil e Castello (2018) foram 
importantes pois, diferentemente de dados oficiais, como os de Origem e Destino 
do Metrô de São Paulo, foram apresentados de acordo com a autoidentificação de 
cor e raça, sendo possível empregá-los para levantar hipóteses, bem como perscrutar 
eventuais relações e comparações quanto a renda, cor, padrões de deslocamentos e 
percepções em relação à cidade sob a perspectiva étnico-racial. Outras fontes também 
foram acionadas para respaldar tais questões apresentadas ao longo da pesquisa, entre 
as quais o relatório feito pela Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, 
secretaria extinta no ano de 2013, que apresenta os principais indicadores de desi-
gualdade racial na cidade de São Paulo (SÃO PAULO, 2014), realizados com base no 
Censo Demográfico de 2010 (IBGE); a pesquisa da Fundação Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados), que expõe características dos moradores e outros padrões espa-
ciais e econômicos da cidade de São Paulo (SÃO PAULO, 2020); dados do Ministério 
da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho/Rais (Relação Anual de In-
formações Sociais), que faz o georreferenciamento dos postos de emprego distribuídos 
ao longo da cidade (SÃO PAULO, 2019). Por fim, dados e informações produzidos e 
publicados pelas pesquisas de origem-destino da região metropolitana de São Paulo, 
que demonstram os índices de deslocamentos, padrões de viagem, informações socio-
econômicas dos usuários de transporte coletivo urbano e a distribuição de linhas de 
Transporte Coletivo Urbano (TCU) segmentado por território.

3. Desigualdade racial e São Paulo

Nesta seção será introduzida a história da ocupação da população negra na cidade de 
São Paulo no contexto de urbanização, iniciada, principalmente, durante a época pós-
-abolição da escravatura. Nesse período, observa-se que o movimento de migração foi 
motivado, sobretudo, pela moradia e para fins de trabalho, já que a abolição, por lei, 
proibia qualquer forma de escravização e a Lei de Terras de 1850 restringiu o acesso à 
terra para moradia ou produção de alimentos (MARICATO, 2011).
 De acordo com Lefebvre (1991), a cidade é o produto das relações sociais, con-
tendo conflitos socioeconômicos, onde a classe dominante se sobressai e ordena a 
disposição do território e quais corpos irão transitar na cidade. Em São Paulo observa-
-se essa condição por meio de marcadores étnico-raciais, capazes de identificar classes 
dominantes e dominadas. 
 Em sua formação histórica e na disposição do território, São Paulo obedeceu a 
interesses específicos, fazendo com que os locais ocupados pela burguesia/classe mais 
alta, majoritariamente branca, recebessem maiores investimentos e a infraestrutura 
adequada; enquanto sua população negra local recém-liberta e desprovida de bens 
fosse, desde o século XIX, expulsa de seus locais de moradias por conta de medidas do 
poder público, pautadas em ideais higienistas e racistas, sendo empurrada às margens 
da cidade, que carecia de ações de intervenção urbana estatal (ADÃO, 2017, p. 33; 
ALVES, 2011, p. 112).
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 Nesse sentido, serão expostos alguns marcos determinantes no desenho e planeja-
mento urbano de São Paulo, destacando a história negra da cidade, junto ao processo 
conhecido como periferização que permeou as relações socioeconômicas e outras di-
nâmicas do local.

3.1 Ocupação negra na cidade de São Paulo 

A Lei de Terras, instituída em 1850, regulava a ocupação das terras no território bra-
sileiro, concedendo suas posses àqueles que realizavam devidamente suas compras: 
“Art. 1º Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro título que não 
seja o de compra” (BRASIL, 1850). Ou seja, grosso modo, ficava estabelecida a ideia de 
propriedade privada no território brasileiro.
 Essa medida permitia que fossem expulsas as pessoas que estavam ocupando tais 
terras para a sua subsistência – seja para cultivo agrícola, seja para a habitação – e 
transferisse esse direito apenas aos compradores. Os impactos dessa norma recaíram 
principalmente sobre a parcela negra da população brasileira – ex-escravizados, escra-
vos de ganhos, escravizados que procuravam refúgio –, que não possuíam recursos 
para a aquisição dessas terras. O resultado foi a imigração em larga escala dessas pes-
soas em direção às crescentes cidades, às áreas mais urbanas do território, construindo 
moradias coletivas e improvisadas, mas que fossem estratégicas para a oferta de seus 
trabalhos livres.
 No período, culminando na abolição, em 1888, muitos ex-escravizados e negros 
livres ocuparam os centros urbanos das nascentes cidades para oferecer seus serviços, 
como quitundeiras, engraxartes, serviços de limpeza e construção de obras (ADÃO, 
2017, p. 31). Essa iniciativa se deve muito pela escolha do Estado em não dispor medi-
das de amparo a essas populações (além da exclusão no acesso às terras).
 Como uma forma de sobrevivência, a população negra chegada ao centro de São 
Paulo se instalava em “moradias coletivas”, conhecidas na época como cortiços, e 
outras formas improvisadas e não regulamentadas de moradias:

    As regiões de Santa Efigênia, Barra Funda, Lavapés constituíam os 
    territórios negros da cidade de São Paulo, área delimitada como Cen- 
    tro Velho. No pós-abolição, negros e negras continuaram habitando 
    essa região, vivendo em porões e cortiços, sendo essa a única opção 
    barata de moradia no centro. (ADÃO, 2017, p. 32)

 Após a abolição da escravatura em 1888, o estado e os industriais de São Paulo 
precisavam repor sua força de trabalho, na qual grande parte era mão de obra escrava. 
Por isso, foi elaborado um plano governamental para estimular, prover recursos e inves-
timentos aos industriais e aos imigrantes, vindos majoritariamente de países europeus, 
para se instalarem no estado, política deletéria à população negra do estado:
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    A partir de meados do século XIX a discriminação contra o negro era 
    um elemento que fazia parte de todos os programas de imigração. 
    A Lei 514 tratava da concessão de terras devolutas aos imigrantes eu- 
    ropeus e proibindo a concessão para os escravos: Art. 16º: A cada 
    uma das províncias do Império ficam concedidas no mesmo, ou em 
    diferentes lugares de seu território, seis léguas em quadra de terras 
    devolutas, as quais serão exclusivamente destinadas à colonização, e 
    não poderão ser roteadas por braços escravos. (ADÃO, 2017, p. 17)

 Iniciava-se assim um dos pilares que basearam a desigualdade racial pós-escrava-
tura, sobretudo o favorecimento da imagem e do embranquecimento do imigrante 
europeu (branco) na cidade de São Paulo. O racismo enquanto elemento estruturante 
das divisões de classe no Brasil tem suas raízes no período de transição do sistema 
escravista. Moura (1988) nomeou esse período de “modernização conservadora”, ca-
racterizado por Adão (2017, p. 25) como um período em que “as relações capitalistas 
desenvolvem-se sob uma base escravista” (ADÃO, 2017, p. 25).
 E para garantir a manutenção dessa estrutura, foram adotadas estratégias sociais, 
políticas e econômicas, nas quais a população negra, após a assinatura da abolição, 
continuasse a ser explorada e não houvesse políticas reparatórias ou de compensação, 
mas apenas a continuação de um processo racista e desigual. De acordo com Moura 
(1988), o status de cidadão não garantiu acesso a melhores condições, reforçando e 
continuando um processo racista e desigual de entendimento sobre o negro na so-
ciedade. Nesse entendimento, é importante destacar que, na época, entre o final do 
século XIX e o início do século XX, a corrente de ideias do “Racismo Científico” era 
amplamente difundida pelos agentes técnicos e a elite. Essa doutrina justificava o ra-
cismo de acordo com o fenótipo e o genótipo do grupo racial:

    Com o termo Racismo se entende, não a descrição da diversidade 
    das raças ou os grupos étnicos humanos, realizada pela antropologia 
    física ou pela biologia, mas a referência do comportamento do in- 
    divíduo à raça a que pertence e, principalmente, o uso político de 
    alguns resultados aparentemente científicos, para levar à crença da 
    superioridade de uma raça sobre as demais. Este uso visa a justificar 
    e consentir atitudes de discriminação e perseguição contra as raças 
    que se consideram inferiores. (BOBBIO, 2016, p. 1059)

 Assim, “com o ‘fim da escravidão’ os mitos raciais foram reforçados [...] os males 
do país, o atraso, subdesenvolvimento eram difundidos como de responsabilidade do 
negro, produtos de sua inferioridade racial” (DOMINGUES, 2005, p. 52). Sob influên-
cia de ideias eugenistas e com a justificativa de inserção de profissionais estrangeiros 
no mercado de trabalho nacional, a imigração de europeus tornou-se política pública 
genuinamente paulista “pautada em um recorte discriminatório do negro por meio de 
uma perspectiva de branqueamento” que acreditava-se que, a longo prazo, garantiria 
o embranquecimento da população e o desaparecimento paulatino do negro via mis-
cigenação (DOMINGUES, 2005).

CAMINHOS E DESAFIOS PARA A MOBILIDADE URBANA NO SÉCULO XXI     123



3.3 Urbanização e processo de periferização

De 1890 até 1930 o projeto de modernização paulista, além de buscar o embranque-
cimento da população via inserção do imigrante europeu, tinha como objetivo dissemi-
nar projetos urbanísticos e realizar “trabalhos de melhoramentos da cidade” por meio 
de intervenção estatal no controle da produção do espaço urbano e da habitação. Com 
base em ideais higienistas e sanitaristas em nome da cidade salubre, a população negra 
representava o oposto do que as elites propunham para uma São Paulo moderna e 
industrializada, “branca e europeizada” (OLIVEIRA; BORTOLUCCI, 2017). Os projetos 
consistiam no “alargamento e construção de ruas, de praças, demolições de mercado 
e cortiços [...] [que] fizeram com que a população negra, que era maioria, fosse de-
salojada de seus territórios, que eram considerados promíscuos pela elite” (ROLNIK, 
1989, p. 4).
 É importante salientar que a população negra não era a única vítima dessa política 
de expulsão de suas moradias e territórios. Junto a esse grupo, existia um grande con-
tingente de brancos pobres e empobrecidos vivendo pelo “centro velho” de São Paulo, 
sendo estes descendentes de europeus já inseridos no Brasil, e também os recém-che-
gados imigrantes europeus. Estes, apesar de não terem enfrentado a discriminação 
racial de civis e autoridades, ainda assim defrontavam-se com despejos e deliberações 
pelo próprio Estado, entre outros tipos de violências (ROLNIK, 1989, p.10).
 No início do século XX, a urbanização se intensificou e o Estado teve papel funda-
mental na produção do espaço urbano e na segregação espacial da cidade de São Pau-
lo. Em sua construção e na sua disposição do território, a urbanização da cidade de São 
Paulo obedeceu aos interesses dos mais diversos agentes políticos e de mercado. Entre 
as escolhas do Estado, foram formados locais ocupados pela burguesia, a classe mais 
alta, que era majoritariamente branca, e recebeu maiores investimentos e infraestrutura 
mas bem regulamentada. Já os locais ocupados pelas populações negra e pobre que, 
desde o século XIX, eram expulsas de suas moradias por conta de medidas do poder 
público, pautadas em ideais higienistas e racistas, foram sendo empurrados para as 
margens dos centros urbanos, carentes de intervenção urbana pública (ALVES, 2011).
 Amparados pela ideia de higienização dos bairros mais pobres, as intervenções da 
época usavam dessa justificativa para promoverem paulatinamente a expulsão da po-
pulação mais pobre (majoritariamente negra) das áreas centrais e renovar esses bairros 
com novos padrões de ocupação (FERREIRA, 2005). A utilização da legislação como 
aparato para o investimento em infraestrutura e equipamentos intensificou a segrega-
ção espacial e provocou o deslocamento dos que não tinham condições de continuar 
nessa área para as regiões mais distantes da cidade.
 A autoconstrução de casas, na qual os próprios habitantes construíram as suas 
moradias em loteamentos irregulares em favelas, e a pressão para que o Estado reco-
nhecesse essas áreas e instalasse serviços públicos, foi o padrão de formação das pe-
riferias da cidade, representando o símbolo de padrão de segregação centro-periferia, 
predominante durante o desenvolvimento da cidade dos anos 1940 até pelo menos os 
anos de 1980 (CALDEIRA, 2003).
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 Dentro da história da urbanização e ocupação da cidade de São Paulo, pode-se ob-
servar uma ordem que privilegiava alguns grupos sociais em detrimento de outros, seja 
pela classe, seja pelos signos que representavam como a questão racial, cabendo aqui 
a justificativa das leis, regulamentações e de ideias, muitos vindos do racismo científico 
disseminado à época. Essas dinâmicas estruturais produziram uma cidade segregada 
racialmente, com negras e negros morando mais distante do centro expandido, por-
tanto, com efeitos negativos sobre a mobilidade urbana e o acesso às oportunidades 
para grande parte da população negra.

3.4 Relação entre transporte coletivo e a periferia na cidade 
de São Paulo

A economia cafeeira fez impulsionar a criação de serviços públicos em São Paulo, mui-
to explicado pelo aumento das receitas, juntamente ao crescimento populacional da 
cidade e à expansão de mercados e investimentos financeiros que a cidade recebia. 
Para a infraestrutura urbana da cidade, parte desta receita foi utilizada na pavimenta-
ção de terrenos, construção de vias e abertura de avenidas. Ademais, criou condições 
para um processo de industrialização com baixos salários, que implicou a combinação 
de crescimento econômico com exclusão socioespacial (OLIVEIRA, 1972).
 Entre os anos de 1940 e 1980, o Brasil passou por um processo de crescimento em 
sua população urbana e na sua ocupação de espaços (AUGUSTO, 2021, p. 212), sendo 
considerada uma ocupação desordenada, difusa e heterogênea, principalmente nas 
atuais grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Na primeira, por exemplo, 
havia indícios da relação entre a criação de periferias e a expansão viária, juntamente 
com as operações de transportes coletivos. Por meio da operação e circulação dos 
transportes no território da cidade, era possível aos habitantes ocupar novos espaços, 
principalmente nos territórios contíguos a esses eixos de transporte. 

    Juergen Richard Langenbuch (1971), em seu livro A estruturação da 
    Grande São Paulo, aponta três processos que a partir de 1940 carac- 
    terizam o crescimento da cidade: 1.) a compactação da área edifi- 
    cada; 2.) a expansão da área edificada sobre porções dos arredores 
    que não tinham conhecido um desenvolvimento suburbano expres- 
    sivo; 3.) expansão da área edificada sobre porções dos arredores sig- 
    nificativamente suburbanizados, compreendendo a absorção territo- 
    rial de numerosos núcleos suburbanos. (VITTE, 2007, p. 77)

 A ocupação das áreas que o transporte ainda não atendia, muitas vezes, era feita 
de forma clandestina (como a apropriação por grilagem) e na compra e venda de lote-
amentos considerados irregulares (VITTE, 2007). Procedia-se, assim, um dos primórdios 
da construção e ocupação das periferias em São Paulo, lugares sendo construídos cada 
vez mais nos entornos e mais distantes dos centros. Essa ocupação de forma desor-
denada junto ao aumento da população e a migração interna de populações, princi-
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palmente negras, que eram expulsas de suas antigas moradias, faziam cada vez mais 
aumentar a demanda por tal transporte. Na mesma medida, aumentava-se também o 
número de intermediários, que nem sempre tinham vínculo com o poder público, para 
suprir essa demanda.
 Em 1947, foi criada a Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC), 
responsável por operar os ônibus da cidade. Esta ainda não atendia toda a extensão 
territorial, principalmente às margens da cidade. Nessas áreas, a população residente 
buscava outras formas de acessar o centro, área de grande oferta de trabalho, recor-
rendo a transportes não legalizados.
 Ao mesmo tempo, os vendedores-detentores de terras na cidade de São Paulo 
correspondiam à surgente especulação imobiliária. Por meio de processos irregulares, 
como a grilagem, a compra e venda de lotes sem planejamento e regulamentação 
vindos do poder público, promoviam e se beneficiavam da valorização das terras. Se 
contrapondo à disposição territorial, que ainda carecia de uma infraestrutura mínima, 
resultou dessas adversidades uma cidade desarticulada entre seus bairros.
 A partir de 1960 o poder público passou a dispor maior atenção ao setor de trans-
porte coletivo urbano, implementando regulamentações e fiscalização no setor, como 
a exigência aos operadores de ônibus para que dispusessem de rotas, horários e tarifas 
padrões. Em 1994, a CMTC foi extinta e substituída pela companhia que opera até 
hoje na cidade de São Paulo, a São Paulo Transportes S/A (SPTrans), que ficou respon-
sável pelo planejamento e gerenciamento do sistema na capital (AUGUSTO, 2021 p. 
215). A partir daí, o Estado firma-se na atribuição como empresa pública de gestão de 
autorizações, permissões e concessões, como regulador dos itinerários, horários e pre-
ço das tarifas. É importante lembrar que esses acordos também revelavam (e revelam) 
um viés político-ideológico entre ambas as partes quanto ao seu entendimento sobre 
a cobertura e o funcionamento do transporte coletivo urbano. 

    Considerando-se o momento de inflexão na responsabilização do 
    problema do transporte coletivo urbano em São Paulo [...] Suas ações 
    não foram permeáveis às demandas dos novos atores sociais em 
    cena. Pode-se mesmo dizer que essas elites não tinham uma preo- 
    cupação definida pelos problemas sociais e urbanos que começavam 
    a se avolumar, detendo-se antes no embelezamento da cidade nos 
    moldes das metrópoles européias. (VITTE, 2007, p. 79)

 As décadas subsequentes foram marcadas por mudanças importantes, sobretudo 
na rede de transporte sobre trilhos, com a criação da rede de metrô. Entretanto, tais 
mudanças não alteraram estruturalmente o padrão de mobilidade da cidade. De ma-
neira geral, as ações do poder público local se concentraram no transporte individual 
(ROLNIK; KLINTOWITZ, 2011). E a incipiente rede de transporte sobre trilhos seguiu o 
padrão espacial de concentração, como será apresentado nos parágrafos que seguem.
 A partir dos anos 1970, por exemplo, deu-se o início do processo de propostas 
e idealizações para a implementação do novo tipo de transporte na cidade, o metrô. 
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Junto às decisões técnicas quanto ao estudo do solo e a viabilidade no trânsito, havia 
interesses políticos referentes aos locais que esse novo transporte iria passar (PEREIRA, 
2016). Se por um lado o poder público estava disposto a modernizar cada vez mais as 
vias públicas e solucionar de forma eficiente a crise de mobilidade urbana que emergia 
na cidade, este também buscava conciliar com a classe empresarial, sobretudo constru-
toras e imobiliárias, e buscar o favorecimento da classe média residente das áreas que 
a linha do metrô iria atender (PEREIRA, 2016). 
 É registrado na bibliografia que as construções de metrôs priorizaram as regiões 
habitadas majoritariamente pela população de alta renda (PEREIRA, 2016). Como al-
guns dos motivos para tal feito, pode-se mencionar o maior poder de influência que os 
estratos mais ricos possuíam dentro da política institucional e o ensejo dessa classe em 
modernizar e trazer a melhor infraestrutura em seus locais de moradias.
 A exceção ficou por conta da região leste. Embora tenha havido uma certa resis-
tência na extensão de linhas de metrô até as regiões mais leste da cidade vinda do 
governo municipal e estadual, o governo federal exigiu, por meio de recursos e outras 
determinações, a extensão do transporte até a região leste, pois reconhecia-se a carên-
cia da região de transportes e integração com o centro da cidade, pobreza, baixo índice 
de motorização (PEREIRA, 2016).
 Já a partir dos anos 2000, percebe-se que houve e há diferenças entre as linhas 
de metrô e as ferroviárias que atendem o quadrante sudoeste, e as que atendem o 
restante da cidade, estas que se expressam na qualidade e na infraestrutura ofertadas, 
na qual investimentos da companhia de trens privilegiam estações em detrimento de 
outras (VILLAÇA; ZIONI, 2005).
 Já a operação do trem é considerada de qualidade inferior se comparada à opera-
ção do metrô, seja pela qualidade do serviço, seja pelo tempo gasto de deslocamento e 
sua capacidade, uma vez que trens são mais cheios que os metrôs. No entanto, a maior 
parte da população de baixa renda vive mais perto das estações de trens da CPTM em 
relação às estações de metrô. A inversa também é verdadeira: a maioria da população 
de maior renda vive nas regiões atendidas pelos metrôs.
 Por isso, é possível notar que ao longo da história da operação de ônibus e outros 
meios de transportes a estrutura viária teve como um dos focos atender, majorita-
riamente, a classe média paulistana e os estratos mais ricos. Ambos os grupos, pela 
sua influência política, maior acesso a política institucional e serem a maioria entre os 
empregados nos moldes formais, foram vistos como prioridades pelo poder público 
paulistano em seu atendimento e favorecimento. As moradias ao longo da cidade de 
São Paulo se basearam, principalmente, na localidade dos postos de trabalho e outras 
atividades remuneradas, junto às emergentes infraestruturas viárias. No entanto, tais 
equipamentos e aparatos eram concentrados, majoritariamente, nos centros e nas áre-
as mais nobres da cidade.
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4. Renda e espacialidade

Nesta seção, serão apresentados os principais dados socioeconômicos e territoriais que 
a pesquisa de Torres-Freire, Callil e Castello (2018) coleta de seus entrevistados. Aqui é 
possível observar a desigualdade que pessoas negras e não negras enfrentam na cida-
de de São Paulo, observando seus rendimentos e a sua localização.
 Por meio dos dados analisados, e que serão discutidos nas páginas seguintes, ire-
mos observar que, para além da renda, apesar desta ainda ser fundamental, e da loca-
lidade, é importante ter a dimensão do acesso e da exclusão social. Defendemos aqui 
que a posição que os grupos sociais ocupam no território implica maior ou menor aces-
so aos serviços públicos, como os TCUs, aos empreendimentos, oportunidades e outras 
atividades, e à infraestrutura urbana existente. Nesse sentido, é possível observar que 
certos grupos sociais são mais prejudicados que outros, como é o caso da população 
negra, que se situa e vivencia a cidade de uma forma diferente da população não negra 
(ADÃO, 2017, p. 48).

4.1 Pessoas negras têm renda 40% menor do que as brancas

De acordo com os dados, tanto da pesquisa de Torres-Freire, Callil e Castello (2018) 
quanto de dados nacionais (IBGE, 2019), podemos constatar que a população negra 
da cidade de São Paulo é a que possui os menores rendimentos. No entanto, para 
além da desigualdade de renda, a situação de pobreza maior entre a população negra, 
para Martinez (1998), é motivo pelo qual o sujeito não está em condições de satisfazer 
suas necessidades em termos de sobrevivência física e de seu desenvolvimento como 
pessoa, se alastrando para outros âmbitos político-sociais. Gomide (2003, p. 7) explica 
que, não se limitando apenas à renda e à capacidade econômica de adquirir bens, mas 
também na incapacidade de as pessoas utilizarem serviços essenciais (como educação, 
saúde e TCUs) e na garantia dos direitos básicos, como trabalho e moradia.
 Da mesma forma, aqui cabe mencionar a dimensão e as consequências da exclu-
são social, que vão além da pobreza e abarcam a discriminação social, a segregação 
espacial e a desigualdade perante o tratamento e o acesso às políticas públicas, sendo 
não apenas um problema individual, mas uma privação coletiva. O conceito de exclu-
são, portanto, pressupõe o conceito de universalização da cidadania (Gomide, 2003).
 Os respondentes identificados como negros da pesquisa do Torres-Freire, Callil e 
Castelo (2018) possuem renda individual e renda familiar mensal menor do que as dos 
não negros. De acordo com as respostas, apresentadas no gráfico 1, a renda individual 
de uma pessoa negra é, em média, aproximadamente 40% menor do que a de uma 
pessoa não negra; e a renda familiar de uma pessoa negra é quase 35% menor do que 
a de uma pessoa não negra.
 Além disso, as pessoas negras são a maioria no desemprego e nos empregos infor-
mais, o que as priva do direito ao vale-transporte, limitando mais ainda sua mobilidade 
e deslocamento ao longo da cidade e no alcance e acesso às oportunidades (IBGE, 
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2019). Soma-se ao fato de que as oportunidades na cidade de São Paulo se concen-
tram principalmente nas áreas centrais e na região sudoeste da cidade (BITTENCOURT; 
GIANNOTTI; MARQUES, 2021, p. 12; PEREIRA et al., 2019, p. 28), fazendo com que 
quem mora distante de tais áreas seja obrigado a se locomover, despendendo de um 
maior valor e tempo de viagem.

Gráfico 1  I  Renda individual e renda familiar de pessoas ne-
gras e não negras

4.2 A distância de pessoas negras do quadrante sudoeste é 
15% maior em relação às não negras

A população negra mora mais longe das oportunidades de empregos da cidade (MO-
REIRA, 2005) (VILLAÇA, 2011, p. 50), localizados no quadrante sudoeste, conforme 
podemos observar no Gráfico 2. Nessa região encontram-se as subprefeituras1 de Pi-
nheiros, Morumbi, Itaim Bibi e Vila Mariana.

1 Assim descritas pela Prefeitura de São Paulo como “pequenos municípios” dentro da capital paulista, servem como adminis- 
 trações regionais do município.

Fonte: adaptado de Torres-Freire, Callil e Castelo (2018)
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Gráfico 2  I  Distância do quadrante sudoeste de pessoas ne-
gras e não negras

 A área que compõe o quadrante sudoeste é caracterizada pela mais antiga ur-
banização da cidade (urbanização antes de 1930), finalizada na década de 1960. 
É onde se encontra a maior proporção de verticalização (apartamentos), quase 76%, e 
a menor proporção de residências localizadas em áreas de proteção de mananciais e de 
aglomerados subnormais (ocupações irregulares, como favelas). Comporta regiões de 
maior taxa de alfabetização da cidade e com maior concentração de chefes de família 
(99%) de alta renda, além do baixíssimo índice de violência e homicídio (NERY, 2019, 
p. 20).
 Nesse território se encontram grandes escolas e hospitais públicos e privados de 
referência na cidade. Possui os melhores indicadores de saúde, com altas taxas de ex-
pectativa de vida, e é considerado um dos locais com o clima mais ameno na cidade, 
devido à grande concentração de parques e outras áreas verdes (VILLAÇA, 2011, p. 42).
 É o local que possui o metro quadrado mais caro da cidade (VILLAÇA, 2011, p. 42; 
TIEGHI, 2021), em virtude da intensa produção imobiliária e do histórico de investimen-
tos públicos que permeiam a região. Além dos equipamentos e aparatos já citados, 
esse espaço é alvo de grandes intervenções públicas, como a implantação de parques, 
sistema viário e outros serviços do governo. 
 Considerada a região de menor vulnerabilidade social, é também conhecida por 
ser a região de menor concentração de pessoas negras, atingindo níveis de menos 
10% da composição demográfica de distritos como Itaim Bibi (9,9%), Moema (8,1%) 
e Perdizes (9,9%) (ALVES, 2011, p. 121).
 Quanto à sua relação direta com o TCU, pode-se constatar grande integração da 
região com o transporte de alta capacidade – o metrô, que desde a metade dos anos 

Fonte: adaptado de Torres-Freire, Callil e Castello (2018)
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2000 tem recebido altos investimentos na área (VILLAÇA, 2011, p. 57) –, sendo consi-
derada uma das regiões mais atendidas pelo metrô até hoje. É importante salientar que 
o atendimento do sistema de transporte metroviário na cidade de São Paulo, por ser 
considerada a forma mais moderna (no contexto paulistano de hoje) e a preferida pelo 
cidadão paulistano (YURI, 2019), é, ainda, uma rede pouco distribuída pelo território 
do município.
 O TCU é considerado uma “atividade-meio” (AUGUSTO, 2021), um fenômeno 
social de duplo sentido, utilizado pelos cidadãos para chegar em seus devidos destinos, 
seus fins, sejam esses seus trabalhos, oportunidades, moradias, educação, entre outros 
serviços públicos, como equipamentos de saúde e serviços sociais. Todavia, o acesso a 
esse direito depende, além de renda disponível para o pagamento da tarifa, de uma in-
fraestrutura, onde o TCU possa operar e se conectar às mais diversas regiões da cidade.
 O centro e o quadrante sudoeste possuem a maior concentração de empregos, 
comportando parte dos quase 74% dos empregos da região (MOREIRA, 2005). Nessa 
concentração, a maior parte é do setor terciário, setor que emprega a maioria da po-
pulação da cidade, tanto os mais ricos quanto a população mais pobre. No entanto, a 
diferença se encontra no fato de que a população de menor rendimento (como vimos, 
majoritariamente da população negra) leva um tempo maior para chegar nessa região 
e, muitas vezes, gasta mais, devido aos desembolsos com os combustíveis, corridas de 
transportes individuais, ou no pagamento de tarifas, incluindo as trocas de modos que 
nem sempre são gratuitas (VILLAÇA, 2011; MOREIRA, 2005).
 Por fim, é importante destacar que maior distância às oportunidades significa 
maior tempo para acessá-las. O tempo aqui é levado em conta por ser considerado um 
fator de bem-estar do indivíduo (PEREIRA, 2021, p. 29). Além disso, quanto maior o 
tempo gasto em deslocamentos, maior o tempo não remunerado e perda de oportuni-
dades para a realização de atividades produtivas e criativas, além do próprio direito ao 
descanso e ao ócio: a alocação de tempo é um dos indicadores de qualidade de vida e 
o aumento do tempo de viagem tem consumido uma parte significativa do tempo da 
população, principalmente das que residem longe do centro (RODRIGUES; ARAÚJO; 
BAPTISTA, 2020, p. 191).
 Há pesquisas que relacionam tempo gasto em deslocamentos e renda, e inferem 
que a população negra é a mais prejudicada nessa comparação, em especial os ho-
mens negros. Esse grupo é a maioria na força de trabalho (se comparado às mulheres 
negras) e possuem os menores rendimentos (se comparados à população branca em 
geral), já que são também a maior parte dos habitantes das regiões periféricas, ca-
rentes de maiores infraestruturas, oportunidades e atividades remuneradas (PEREIRA, 
2021, p. 17). É importante salientar que nesse estudo não foram considerados a força 
de trabalho informal, que, a exemplo, empregava, em 2020, 4 milhões de pessoas 
trabalhando em serviços domésticos, sendo 92% das pessoas que ocupam o trabalho 
doméstico são mulheres, 65% delas negras (DIEESE, 2021).
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5. Desigualdade racial na mobilidade urba-
na paulistana

Até aqui, vimos que as características da formação da cidade implicaram dinâmicas 
estruturantes que significaram um processo de exclusão territorial da população e com 
implicações sobre as condições de acesso à cidade. Mas como isso se traduz em termos 
de indicadores que refletem os padrões de mobilidade da população negra? Nesta 
seção, veremos que, seja no acesso ao transporte coletivo urbano ou na mobilidade 
urbana em um contexto geral, o atributo raça/cor também se verifica na desigualdade 
sociorracial da cidade de São Paulo.
 Sabe-se que quanto maior é a renda, maior é a disponibilidade para o pagamen-
to das tarifas para as viagens, a fim de chegar a um destino final, seja esse trabalho, 
moradia, lazer e outros serviços públicos. Um número maior de viagens significa maior 
deslocamento e mobilidade ao longo da cidade. Outra questão é que as oportunidades 
na cidade de São Paulo são concentradas em determinadas regiões (BITTENCOURT; 
GIANNOTTI; MARQUES, 2021, p. 15; PEREIRA et al., 2019, p. 35), fazendo com que 
quem mora distante de tais áreas seja obrigado a se locomover, e tenha custo mais 
elevado com a viagem. Em resumo, seja no acesso ao transporte público ou em fatores 
mais amplos como no gasto com serviços particulares de carona em gastos, é possível 
observar uma disparidade entre os grupos raciais.

5.1 Pessoas negras moram mais distantes das estações de 
trens e metrô e dos corredores de ônibus

Os processos históricos que marcaram a urbanização da cidade significam na prática 
uma maior distância aos TCUs? Os resultados, apresentados no Gráfico 3, mostram 
que sim: pessoas negras são as que moram mais distantes de estações de metrô: 30% 
mais longe do que não negros. Para estações de trem, a diferença é de 14% compa-
rado a não negros; e para corredores de ônibus, os negros vivem 16% mais distantes 
desses eixos de transporte comparado a não negros.
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Gráfico 3  I  Distância da moradia às estações e corredores de 
ônibus (em km)

 Isso é fruto de uma cidade planejada para que sua estrutura de transportes cole-
tivos priorizasse as regiões centrais ou as regiões de alta concentração de empreen-
dimento, tornando secundários outros territórios, principalmente favelas, periferias e 
margens da cidade. Outro fato é a especulação imobiliária que permeia as áreas estra-
tégicas, ainda mais aquelas que os metrôs atendem:

    O metrô é o único meio de transporte coletivo cuja utilização cresce 
    de forma proporcional com a renda. Explicações para esse fenômeno 
    estariam no fato de o metrô atender as áreas centrais e que as áreas 
    próximas às estações, por serem valorizadas, são ocupadas pelas clas- 
    ses de renda mais alta. (GOMIDE, 2003, p. 13)

 Apesar de ser um dos grupos mais dependentes do TCU, devido aos menores 
rendimentos e também por serem a minoria entre os proprietários de automóveis, a 
população negra se encontra em uma situação de prejuízo quanto à acessibilidade a 
esse serviço público. 

    As informações por tipo de domicílio (favela, domicílio particular ou 
    coletivo) mostram que, para os favelados, o principal motivo de suas 
    viagens a pé é o “ponto/estação distante” [...]. Isso indica, provavel- 
    mente, deficiências na oferta de serviços para as regiões periféricas 
    da Grande São Paulo, o que agrava a segregação espacial dos mais 
    pobres. (GOMIDE, 2003, p. 15)

 Outro estudo já comparou a acessibilidade às estações de metrôs e de trens na 
cidade por meio de bicicleta, por exemplo, e constatou que estas são acessíveis para 

Fonte: adaptado de Torres-Freire, Callil e Castello (2018).
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a parcela de maior rendimento. Apenas 17% da população paulistana tem acessibi-
lidade considerada alta às estações de bicicleta (LOGIODICE, 2020, p. 213), estrato 
correspondente às pessoas com renda superior a R$ 6.400 – renda 3 vezes maior do 
que a renda familiar da população negra entrevistada pela pesquisa de Torres-Freire, 
Callil e Castello (2018). O Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento do 
Brasil (ITDP BRASIL), da mesma forma, publicou dados quanto a essa desigualdade na 
distribuição de rede:

    [...] na Rede Metropolitana de São Paulo, somente uma em cada cin- 
    co pessoas mora perto (menos de 15 minutos de caminhada a pé) 
    de uma estação de transporte de média ou alta capacidade (BRT, VLT, 
    metrô ou trem). Somente 15% da população de baixa renda está 
    coberta, em comparação com 39% da faixa mais alta. (FÓRUM MOBI, 
    2018, p. 5)

5.1 Sensações nos deslocamentos: pessoas negras se deslo-
cam com mais estresse e com maior medo de chegarem atra-
sadas

As sensações nos deslocamentos são iguais entre os grupos raciais aqui categoriza-
dos? Essa percepção é relevante na medida em que a mobilidade não diz respeito 
apenas às considerações objetivas, mas também sobre como isso afeta as pessoas em 
suas subjetividades. Por meio das perguntas sobre as sensações de “relaxamento” no 
deslocamento e o “medo ao chegar atrasado”, foi apresentado que pessoas negras 
referem maior estresse ao se deslocarem pela cidade, e são a maioria entre aqueles que 
demonstram ter maior receio em chegar atrasados.
 Quando perguntados sobre sentirem relaxamento ao se deslocar pela cidade, pes-
soas negras foram a minoria em responder “sempre ou quase sempre”, com uma dife-
rença de cerca de 36% em relação aos respondentes não negros. Apesar da pesquisa 
não averiguar as causas e origens desses medos, alguns aspectos podem explicar tal 
fato: grande parte da população negra vive em regiões de alta vulnerabilidade social 
(ADÃO, 2017, p. 40). Sua presença está sobrerrepresentada nos distritos residenciais 
mais desprovidos de infraestrutura urbana; e, de forma inversa, a população branca 
está sobrerrepresentada na composição demográfica de distritos localizados no “qua-
drante sudoeste” da cidade, considerada área de melhor infraestrutura urbana da ci-
dade (ALVES, 2011, p. 113).
 Quanto ao receio desse grupo em chegar atrasado aos seus destinos, pessoas ne-
gras são a maioria em marcar a resposta “sempre ou quase sempre” - corresponden-
do uma diferença de cerca de 13%, comparada as respostas de pessoas não negras. 
Dentre outros fatores, pode-se justificar pelos próprios dados trazidos por Torres-Freire 
et al. (2018), que demonstram que seus respondentes negros são os que moram mais 
distantes das estações de trens e metrôs, da região do quadrante sudoeste, local de 
grande parte das oportunidades, outros empreendimentos comerciais e de lazer.
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 Pessoas negras são a maioria entre as vítimas de homicídios dolosos na capital pau-
lista: no ano de 2020, cerca de 59% das vítimas eram identificadas como negras (SÃO 
PAULO, 2021). Em 2015, o Instituto Sou da Paz (ADÃO, 2017, p. 45) publicou um rela-
tório sobre a violência letal, apresentando dados relacionados às mortes por agressões 
na capital de São Paulo. Os dados expõem que a taxa de vitimização de jovens negros 
na capital é superior à verificada para o estado de São Paulo como um todo, e que 
jovens negros são 2,5 vezes mais vítimas de mortes por agressões na capital do que em 
outros grupos populacionais. O estudo também demonstra que as subprefeituras com 
o maior percentual de mortes por armas de fogo na população jovem negra na capital 
paulista localizam-se nos extremos da cidade.

Gráfico 4  I  Sentir relaxamento no deslocamento

Gráfico 5  I  Medo de chegar atrasado(a) no deslocamento

Fonte: adaptado de Torres-Freire, Callil e Castello (2018).
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5.2 Tempo livre: pessoas negras costumam sair menos nos fi-
nais de semana

Nesta seção analisaram-se os padrões das saídas no fim de semana (sábado e domin-
go), dias que a população assalariada usualmente possui para o descanso. O resultado 
referente aos deslocamentos nesses dias, durante os meses de setembro e outubro de 
2017, aponta que as pessoas negras costumam sair sempre ou quase sempre 8% me-
nos em relação às não negras. Nesses deslocamentos, as pessoas negras respondentes 
utilizaram mais o transporte coletivo urbano e a mobilidade ativa (bicicleta e a pé) se 
comparadas às pessoas não negras. Pessoas negras respondentes, também, são a mi-
noria no uso de transportes individuais nesses dias.
 É importante verificar que sair ou não, principalmente para as pessoas que não 
possuem atividades remuneradas obrigatórias nesses dias, pode não ser uma decisão 
unicamente motivada pela disposição individual, mas também por barreiras financei-
ras. Deslocamentos nos fins de semana podem corresponder, em boa parte das vezes, 
às saídas voluntárias, momento que as pessoas utilizam para passar seus dias livres, 
tirando um tempo de lazer e de descanso, fatores que podem contribuir para o bem- 
estar e a melhor qualidade de vida do indivíduo (JÚNIOR, 2012, p. 2).

Gráfico 6  I  Sair no fim de semana

5.3 Negros possuem uma menor capacidade de pagar por 
transportes 

A combinação entre a capacidade de pagamento e a posição que a população negra 
ocupa no território ajudam a compor o quadro de sua mobilidade, incluída a capaci-
dade de usufruir dos serviços e benefícios da cidade. Como se compara entre negros 
e não negros os gastos relacionados ao transporte público e aos transportes privados? 

Fonte: adaptado de Torres-Freire, Callil e Castello (2018).
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Os dados, apresentados nos Gráficos 7, 8 e 9, revelam bem essa diferença: pessoas 
negras desembolsam cerca de 47% a menos nos gastos com serviços de transportes 
individuais; 27% a menos no gasto de combustíveis; e, apesar de mínima, desembol-
sam mais para a utilização do transporte coletivo.
 Referente aos gastos com o transporte coletivo, podemos observar que os respon-
dentes negros tendem a gastar mais por mês em relação aos não negros, com uma di-
ferença de cerca de 11% nos gastos. Apesar de pequena a diferença, chama a atenção 
a tendência inversa aos demais gastos com transportes, na qual pessoas não negras 
desembolsam valores maiores com serviços de transportes individuais e combustíveis.
 Em contraposição, quando observamos o padrão de gastos relacionado ao trans-
porte individual percebemos o sentido oposto. No caso dos combustíveis, o valor que 
as pessoas negras gastam é 27% menor que as não negras. Questionadas sobre o uso 
de transportes coletivos privados, como foram considerados os táxis, Uber e automó-
veis, entre outros, as pessoas negras gastam cerca da metade do valor desembolsado 
em relação às pessoas não negras. Isso pode significar a metade dos quilômetros trans-
corridos, e um gasto de maior tempo em deslocamentos. O mesmo pode se observar 
quando se compara aos gastos com combustíveis em seus automóveis para uso próprio 
durante o mês da pesquisa, na qual os respondentes negros desembolsam cerca de 
63% em referência dos não negros.
 Embora seja crescente a priorização do debate do transporte coletivo urbano nas 
instâncias governamentais urbanas nos dias de hoje, não há como negar que o trans-
porte individual ainda seja também um modal importante para a população, de ampla 
utilização. Observa-se que desde 1980 existe uma tendência de substituição do uso do 
TCU para o uso do transporte individual (PEREIRA et al., 2021, p. 10). Dentre os fatores 
que sucederam tal ocorrido, pode-se citar as políticas econômicas, que favoreceram a 
expansão do crédito; isenção fiscal de bens industriais (a qual inclui os automóveis); in-
flação do período, que teve maior impacto no TCU em relação ao transporte individual; 
percepção de péssima qualidade do TCU, no que se diz respeito a sua velocidade mé-
dia e integração com outros modais (PEREIRA et al., 2021, p. 22). Por isso, “a demanda 
por transporte individual é mais elástica à renda do que a demanda por transporte 
coletivo: dado um crescimento da renda das famílias, o consumo de bens e serviços de 
transporte individual cresce proporcionalmente mais do que o gasto com transporte 
coletivo” (PEREIRA et al., 2021, p. 13). 
 Naturalmente, quanto maior é a renda, maior é a capacidade de pagar pelos trans-
portes, obtendo maiores opções de modos. Salvo nas viagens feitas entre as estações 
pelo transporte metropolitano na cidade de São Paulo, a utilização de um transporte 
individual significa menor tempo de deslocamento em relação à utilização de ônibus. A 
pesquisa do Ipea (PEREIRA, et al., 2021) verificou que em praticamente todas as áreas 
urbanas brasileiras a parcela mais rica da população passa menos tempo no trânsito até 
o trabalho do que a mais pobre. Em paralelo, a população negra é a que gasta maior 
tempo de viagem para o trabalho do que a população branca (PEREIRA et al., 2021, 
p. 35).
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Gráfico 7  I  Gastos com cartões de transporte coletivo

 Apesar das diferenças em alguns casos serem mínimas, é possível notar as dispa-
ridades dos estratos mais vulneráveis, como pobres e pessoas negras, serem mais de-
pendentes aos TCUs em relação aos transportes individuais, além da sua capacidade de 
pagamento ser mais limitada. Essas diferenças importam na medida que esses gastos 
podem definir os modais e seu tempo de deslocamento (já que o tempo médio de des-
locamento de um automóvel particular é menor em relação a um ônibus, por exemplo) 
de um grupo de indivíduos que vier a utilizá-lo.

Fonte: adaptado de Torres-Freire, Callil e Castello (2018).
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6. Considerações finais

Este artigo buscou comparar e relacionar o âmbito da mobilidade urbana, nas suas 
diversas formas, mas sobretudo o uso do transporte coletivo urbano, e a desigualdade 
sociorracial, e quais foram e são seus impactos diretos e indiretos. É possível observar 
que a população negra vivencia a cidade de São Paulo em desvantagem, se comparada 
à população branca. A segregação socioespacial está relacionada com a segregação 
racial, e essas influenciam-se mutuamente nas (i)mobilidades urbanas dos diferentes 
grupos raciais (negros e não negros). É possível também observar o quão vinculado 
está classe e raça no Brasil, e a cidade de São Paulo não demonstra ser exceção diante 
dessa estrutura.
 Para discutir os dados empíricos, o artigo trouxe uma breve discussão sobre com-
ponentes que marcaram a relação entre a formação da cidade e os processos de segre-
gação socioespacial. Nesta parte, procuramos demonstrar – de acordo com a bibliogra-
fia – que a desigualdade racial na mobilidade urbana é um componente historicamente 
determinado. Tal fato é originado por um planejamento urbano que privilegia algumas 
regiões em detrimento de outras, além de priorizar setores em relação aos outros. 
Nessa priorização, a população pobre e negra da cidade de São Paulo – grupo que já 
possui um histórico de exclusão social, apagamento histórico e marginalização – acaba 
sendo prejudicada pelas políticas de Estado e por outras decisões de outros atores, 
como o mercado.
 Os TCUs não atendem satisfatoriamente os territórios que concentram o maior 
número de usuários, e quando o faz, consome mais recursos (tempo, dinheiro), engen-
drando desigualdades e injustiças. A população negra, que vive histórica e sistematica-
mente nessas condições de vulnerabilidade social, é a maioria nos bairros de periferias 
nas margens das cidades e em favelas. É o estrato de menor poder aquisitivo, mas 
alocado nos territórios onde se encontra infraestrutura urbana em situação precária, 
situação na qual o sistema de TCUs está incluso. Porém, é a camada social mais depen-
dente dos TCUs ao mesmo tempo que enfrenta sucessivos aumentos nas tarifas.
 Essa segregação é representada, principalmente, pela infraestrutura urbana, aces-
so aos serviços públicos, renda, e também pela concentração de empregos e oportu-
nidades, principais destinos de deslocamentos da população paulistana, e uma das 
formas de mobilidade social no Brasil. 
 Essa condição historicamente construída se reflete no retrato atual, lida por meio 
dos dados disponíveis. De acordo com as análises por meio dos dados obtidos em 
Torres-Freire, Callil e Castello (2018), a população negra paulistana é a população que 
mora mais longe do quadrante sudoeste; mora mais distante das estações e corredores 
e gasta mais da sua renda com transporte público. Negras e negros também revelam 
piores sensações no deslocamento, como estresse e medo de chegar atrasado. O trans-
porte privado parece não ser opção frequentemente acessada, uma vez que, por terem 
renda substancialmente menor, gastam muito menos com aplicativos de transporte 
individual e com combustíveis.
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 Em suma: o trabalho trouxe uma abordagem empírica na questão dos gastos com 
os transportes, percepções e padrões nos deslocamentos, distância para a malha de 
transportes urbanos e fez a relação com a história da ocupação negra na cidade de São 
Paulo. Este breve panorama trouxe alguns dados que refletem uma pior condição de 
mobilidade, mas muitas outras questões podem surgir com base neles. Principalmente 
a de superar um desafio urgente: a ausência do campo de raça e cor nas pesquisas de 
origem-destino, não somente na cidade de São Paulo, mas em outras capitais e regiões 
metropolitanas2. Esse dado se mostra crucial quando evidencia as problemáticas e ou-
tros enfrentamentos que os diferentes grupos raciais podem passar: nos seus trajetos, 
nos seus padrões de deslocamentos, nas quantidades de deslocamentos e na qualida-
de que esses proporcionam, no tempo utilizado e na proporção de gastos.
 Isso permitirá avançar e investigar melhor questões como: o acesso ao lazer, o uso 
do tempo e outras formas de sentimentos e percepções sobre a (i)mobilidade urbana. 
Com tais dados coletados e informações disponíveis, será possível fortalecer a pauta 
racial na política urbana no Brasil: nos planos de mobilidade e no plano diretor das 
grandes cidades e capitais; na definição dos investimentos públicos; diretrizes e es-
tratégias que articulam a mobilidade urbana, racialidade e outros setores, tais quais a 
economia, o trabalho e a moradia.
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a eletrificação do transporte 
rodoviário de passageiros no Brasil
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1. Introdução

  emissão de gases de efeito estufa (GEE), principalmen- 
  te o gás carbônico (CO

2
), é um dos principais fato- 

  res causadores do aquecimento global e das mudanças 
  climáticas (IPCC, 2021). Demonstrada sistematicamen- 
  te por convenções internacionais, como Protocolo de 
Kyoto, Acordo de Paris e mais recentemente pelo Pacto Climático 
de Glasgow, firmado na COP26 – quando pela primeira vez men-
ciona-se os combustíveis fósseis como principais responsáveis pelas 
emissões de GEE –, a corrida para mitigar as mudanças climáticas é 
atualmente uma agenda comum para diversos países e cidades.
 Segundo estudo publicado por Wang e Ge, da World Resour-
ces Institute (WRI) (2019), mais de 24% das emissões globais de 
CO

2
 de 2016 foram provenientes do transporte, principalmente o 

transporte rodoviário, que é responsável por 72% de todas essas 
emissões. O estudo também projeta que a porcentagem de emis-
sões oriundas desse setor é a que crescerá mais rápido comparada 
com qualquer outra, uma vez que a eficiência dos veículos não 
acompanha a velocidade em que a quantidade de viagens aumen-
ta. Todavia, esse incremento de viagens motorizadas e da emissão 
de poluentes atmosféricos não é homogêneo. O aumento de emis-
sões é principalmente observado nos países de baixa e média-ren-
das e mais populosos, como o Brasil, onde as cidades continuam 
crescendo exponencialmente e o transporte coletivo e outros meios 
de mobilidade têm perdido espaço para o transporte individual nos 
últimos anos.
 Tal conjuntura, alinhada com o aumento paulatino do valor do 
petróleo no longo prazo e as questões político-econômicas envol-
vidas nesse mercado, faz com que seja cada vez mais urgente a 
busca pela independência dos combustíveis fósseis. Além disso, 
essa dependência “precisa mudar drasticamente para ser consis-
tente com uma trajetória de limitação do aumento da temperatura 
global abaixo de 2°C” (WANGE; GE, 2019). Tais combustíveis não 
agravam apenas a emergência climática, já que os combustíveis 
fósseis também são responsáveis por emissões de material parti-
culado inalável, que deterioram a qualidade do ar e a saúde dos 
cidadãos1.
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análises contidas no 
presente artigo são de 
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própria autora e não 
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1 Segundo o estudo O estado da qualidade do ar no Brasil, da WRI Brasil, “Os veículos movidos a 
 diesel, principalmente caminhões e ônibus, emitem óxidos de nitrogênio (NOx) e material par- 
 ticulado (MP) por combustão, representando respectivamente 91% e 96% do total emitido pelo 
 transporte rodoviário em 2012” (MMA, 2014).
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 Nesse contexto, a eletrificação aparece como uma grande e imediata oportunida-
de, pois é uma das principais soluções na redução de emissões de veículos rodoviários. 
Principalmente para países cuja matriz energética é majoritariamente formada por fon-
tes renováveis, como o Brasil, a eletrificação, alinhada a uma política voltada para re-
dução de demanda do transporte poluente e individual, significa uma mudança crucial 
em direção ao objetivo de emissão zero para um mundo mais sustentável.
 Muito se discute sobre a eletrificação de veículos, principalmente de automóveis 
particulares, que são os principais emissores de GEE2. Na COP26, diversos países e 
outras entidades assinaram a declaração para acelerar a transição a 100% de carros e 
vans zero emissão3, porém não inclui outros veículos. Os veículos elétricos e híbridos 
têm pautado a agenda de Pesquisa e Desenvolvimento de diversos fabricantes, que 
buscam dessa forma não perder espaço de mercado com a oferta de um produto mais 
sustentável, considerando a problemática ambiental causada pelos veículos movidos a 
combustível fóssil. 
 Embora de fato haja uma discussão crescente sobre a eletrificação de frotas de 
ônibus urbanos, há pouco acerca de ônibus rodoviários interurbanos. Uma das razões 
para a escassez de estudos acadêmicos sobre a eletrificação de ônibus rodoviários é a 
crença de que eles afetam menos a saúde da população, pois trafegam a maior parte 
do tempo em estradas e afastados de aglomerações (com exceção do tempo que per-
corre centros urbanos). No entanto, as emissões não deixam de ser prejudiciais para 
a saúde: uma vez que materiais particulados e outros poluentes contaminam a vege-
tação e o solo, o alimento que consumimos pode absorver essa contaminação, consi-
derando que muitas vezes são produzidos contíguos às estradas. Além, claro, de que 
essa poluição pode ser dispersa por centenas de quilômetros pelos deslocamentos de 
massa de ar alcançando as cidades, e da emissão de gases de efeito estufa, causando 
contaminação global (SISTRAN ENGENHARIA; ANTP, 2014).
 Outro motivo dá-se por grande parte dos estudos sobre eletromobilidade ser oriun-
da de países onde as distâncias entre cidades de interesse são menores e percorridas 
por trem ou avião em maior proporção do que ônibus, diferente do Brasil, onde a ma-
lha rodoviária é tão extensa ao passo que a ferroviária é tão limitada. Segundo dados 
do anuário de 2021 da Confederação Nacional do Transporte (CNT), a malha rodoviária 
brasileira era de 1,7 milhão km em 2017 e a ferroviária 31 mil km em 2019, isto é, 
quase 55 vezes menor.
 De acordo com dados coletados para a Avaliação de Cenários Prospectivos para 
Eletrificação de Ônibus no Brasil, da PNME (2021b), a quantidade de ônibus no trans-
porte rodoviário de passageiros circulante é estimada em 268 mil em 2020. Além disso, 
a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) compartilha em sua plataforma 
o número de 1,15 milhão de viagens realizadas apenas por transporte rodoviário re-
gular no ano de 2019, sendo o ônibus o segundo meio de transporte mais utilizado 

2 Apesar de os veículos movidos a diesel emitirem mais GEE (como caminhões e ônibus), o automóvel torna-se o grande vilão 
 por ser menos eficiente (mais emissões por km percorrido por passageiro) (VASCONCELLOS, 2011).
3 Zero emissão é a denominação da própria COP, e considera apenas as emissões de GEE durante a operação dos veículos.
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para viagens, inferior apenas ao veículo individual, e tem maior relevância sobretudo 
nas classes cuja renda domiciliar é menor, conforme revela a pesquisa PNAD Contínua 
Turismo de 2019, do IBGE.
 Considerando a importância do transporte rodoviário de passageiros no Brasil, as 
externalidades negativas que essa atividade causa ao meio ambiente, ao clima e à 
saúde humana, bem como o protagonismo da eletrificação do transporte de grande 
capacidade para mitigar a crise criada pelo uso e dependência dos combustíveis fósseis, 
o presente estudo busca entender as oportunidades e barreiras para se eletrificar a 
frota de ônibus rodoviários para as viagens interurbanas no território brasileiro, consi-
derando a tecnologia dita zero emissão existente hoje, ou seja, considerando ônibus a 
bateria exclusivamente elétricos (BEB)4.
 Como supracitado, a literatura sobre veículos elétricos é vasta, porém o presente 
artigo trata exclusivamente da parcela voltada ao ônibus rodoviário elétrico à bateria. 
Barbosa (2018) destaca que o tema da eletrificação se encontra entre gestores públi-
cos, urbanistas, engenheiros de transporte e engenheiros elétricos, isto é, a eletromo-
bilidade é um campo que envolve diversas áreas e profissionais, e requer uma visão 
do todo na sua construção. Sobretudo no campo da engenharia, há uma miríade de 
estudos da área que mostram a otimização na construção de infraestrutura de recarga 
em relação à autonomia dos ônibus (USLU; KAYA, 2021; TANG et al., 2019; ANJOS 
et al., 2020; GHAMAMI et al., 2020). Esses estudos demonstram a possibilidade de se 
incentivar a eletromobilidade aumentando os pontos de recarga, também chamados 
eletropostos, com o melhor custo-benefício para os investidores.
 Em diversos países há fabricantes desenvolvendo modelos de ônibus elétricos, com 
destaque para a pioneira China, que apresentou seu primeiro ônibus elétrico nas Olim-
píadas de Pequim, em 2008, e ainda hoje detém a posição de país com maior núme-
ro de ônibus elétricos em operação (IES SINERGY, 2021). Em segundo lugar figura a 
Europa, com diversas marcas, incluindo as já conhecidas como Volvo e Mercedes (IES 
SINERGY, 2021; CALSTART, 2020). Há também a Turquia, país que tem conquistado 
um papel de relevância no mercado de ônibus elétricos, uma vez que a marca nacional 
Karsan já está consolidada no continente, e atualmente conta com ônibus elétrico 
também operando na América Latina (CALSTART, 2020; E-BUS RADAR, 2022). Com 
base nesse contexto, Uslu e Kaya (2021) apresentam um estudo que demonstra a 
viabilidade de ônibus elétricos rodoviários no território turco, mapeando localizações 
estratégicas de eletropostos, de forma a permitir a autonomia dos ônibus elétricos por 
toda a Turquia.
 Depois da China, a América Latina é a região com as maiores frotas de ônibus 
elétricos em operação hoje. No Brasil, há diversas iniciativas de estudo e incentivo à 
eletromobilidade, desde a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica (PNME) até a Lei 
do Clima da cidade de São Paulo, a qual prevê a redução de emissões em 95% até 
2037. Gonçalves et al. (2020) fornecem cenários de uso de energia e emissões de GEE 

4 BEB é um acrônimo derivado de Battery Electric Bus, isto é, Ônibus Elétrico a Bateria
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do setor de transporte até 2050, considerando os compromissos nacionais do Brasil e 
sua ação climática. Seus resultados “mostram que o Brasil está no caminho certo para 
cumprir suas metas da NDC5 relacionadas ao transporte, embora mais esforços sejam 
necessários para estar em consonância com uma estratégia de desenvolvimento com-
patível com um aumento de temperatura de 1,5°C” (GONÇALVES et al., 2020, p.14). 
Os autores também enfatizam a estreita relação entre atividade de transporte e o PIB, 
bem como sua importância política no Brasil.
 Pereira et al. (2019) percorrem diversos incentivos financeiros concedidos no Brasil 
para a mobilidade elétrica e concluem que a eletrificação do transporte rodoviário de 
passageiros no país é economicamente possível, segundo suas análises de viabilidade. 
No entanto, a pesquisa destaca que a pequena quantidade de eletrovias implantadas 
no país é uma barreira, uma vez que “a instalação destes pontos de recarga é de suma 
importância para aumentar a autonomia dos ônibus e facilitar a adoção de veículos 
elétricos” (PEREIRA et al., 2019, p.92). Barbosa (2018) analisa o transporte rodoviário 
de passageiros no Brasil pela perspectiva energética, concluindo que a mudança de 
modal (do veículo individual para o coletivo) e a eletrificação, quando combinadas, 
geram uma significativa economia de energia otimizada, uma vez que a eletrificação 
mitiga as externalidades negativas do transporte por ônibus movidos a combustão.
 A fim de desvelar algumas dessas questões concernentes à eletromobilidade do 
transporte rodoviário de passageiros, este artigo está organizado em quatro seções 
além da introdução (seção 1). Na seção seguinte, apresento a discussão metodológi-
ca; na seção 3, a discussão teórica, cujo objetivo é contextualizar o leitor a respeito 
do estado da arte de ônibus elétricos e o como essa tecnologia se insere no território 
brasileiro, levantando questões de incentivos legislativos e econômicos, bem como ini-
ciativas a favor da eletromobilidade. Em seguida, a seção 4 apresenta o estudo de caso 
fruto de entrevistas com empresas que já operaram ônibus elétricos no país. Por fim, a 
seção 5 encerra o artigo com considerações finais.

2. Discussão metodológica

Segundo Almeida (2016, p. 64), um estudo de caso “investiga fenômenos contem-
porâneos em um contexto específico, concreto e complexo” e não necessariamente 
busca uma generalização estatística, mas sim semelhanças e diferenças entre “com-
plexidades em torno de um problema comum”. Entendendo que a eletromobilidade 
é hoje uma inovação específica de um campo, o de transportes, e ao mesmo tempo 
complexa, por envolver questões ambientais, de mobilidade, modelo de negócios, en-
tre outros, e que o artigo busca trazer à luz as oportunidades e desafios da eletrificação 

5 NDC (Contribuições Nacionalmente Determinadas, do inglês Nationally Determined Contribution) são compromissos volun- 
 tários criados por cada país signatário do Acordo de Paris para colaborar com a meta global de redução de emissões de gases 
 do efeito estufa. 
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de frotas, ou seja, diferentes realidades em torno do mesmo tema, o desenvolvimento 
de um estudo de caso apresentou-se como ferramenta ideal.
 À continuação, Almeida descreve que um estudo de caso pode ser estruturado com 
diversas metodologias, uma delas é começar pelo levantamento de informações para 
melhor entendimento do tema e preparação para as próximas etapas. Dessa forma, e 
com o objetivo de melhor visualizar e compreender as oportunidades e barreiras para a 
eletrificação de ônibus rodoviários no território brasileiro, esta pesquisa traz um levan-
tamento de estudos e iniciativas em favor da eletrificação, por meio de apoios econômi-
cos a programas internacionais, que são explorados na seção seguinte, a fim de trazer 
uma contextualização do tema no país e ser o ponto de partida do estudo de caso.
 Em seguida, devido ao fato de existirem atores relevantes para a eletrificação de 
ônibus rodoviários no Brasil, entendeu-se que seria de grande relevância incluir in-
formações fornecidas por tais atores, com o objetivo de trazer uma perspectiva da 
eletrificação empírica e calcada no contexto brasileiro. Ainda segundo Almeida (2016), 
uma das características de um estudo de caso é ser exploratório, descritivo ou analíti-
co, sendo o descritivo o que busca “a configuração de um caso delineando agentes, 
acontecimentos e situações”. Isto é, o estudo de caso descritivo procura apresentar um 
diagnóstico da situação determinada, e não uma análise causal. Sendo aqui o objetivo 
justamente o levantamento de uma panorâmica da eletrificação, o estudo de caso 
descritivo mostrou-se como o caminho ideal.
 Para tal, duas empresas brasileiras de transporte rodoviário, que já operaram ôni-
bus elétricos, foram identificadas para entrevistas em profundidade semiestruturadas. 
A fim de empreender a entrevista, foi elaborado um roteiro de perguntas que busca-
vam entender como foi na prática a experiência das empresas com a operação de um 
ônibus elétrico. Os temas abordados no roteiro foram: i) operação atual da empresa, ii) 
eletrificação, atores e infraestrutura, iii) desempenho do ônibus elétrico, iv) modelo de 
negócios, v) planos de eletrificação da empresa e vi) oportunidades e desafios, a fim de 
identificar o processo do veículo elétrico na integração à operação da empresa.
 Com duração de aproximadamente uma hora cada, a primeira entrevista foi rea-
lizada com a empresa Expresso Princesa dos Campos em dezembro de 2021 e a se-
gunda com a empresa VIX Logística em janeiro de 2022. Ambos os entrevistados eram 
funcionários que participaram ativamente nos processos de operação para o veículo 
elétrico, e trouxeram perspectivas da parte de negócios e de operação dos ônibus. 
Também contribuíram para o estudo de caso conversas informais com a fabricante de 
veículos elétricos BYD, que conta com uma planta em território nacional, e a EDP, em-
presa responsável pela distribuição de energia elétrica e envolvida em um dos projetos 
de ônibus elétricos.
 As informações coletadas das entrevistas foram organizadas por temas que apare-
ceram de forma mais relevante durante as entrevistas e conversas, e são apresentadas 
na seção 4 de forma descritiva. Por meio dessa apresentação, é feito um cotejo da 
literatura considerando a conjuntura esboçada pelos entrevistados, a fim de identificar 
pontos de convergência e divergência sobre as oportunidades e barreiras para eletrifi-
cação das frotas de ônibus rodoviários no Brasil.
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3. O ônibus rodoviário elétrico no Brasil

3.1. O estado da arte da eletrificação de ônibus rodoviário 

Apesar do grande destaque que a eletrificação de veículos tem recebido nos últimos 
anos, principalmente pelo seu valor ambiental e pelo impulso dado pela China desde 
2008, a eletrificação de veículos não é uma novidade deste século. Segundo Barbosa 
(2018), desde o final do século XIX já eram operados veículos elétricos, inclusive no 
Brasil: os bondes. Em 1949, os trólebus também ganharam espaço começando sua 
operação na cidade de São Paulo, o que existe até hoje, ainda que em escala reduzida 
(ITDP, 2008).
 Com o avanço da tecnologia, outros modelos foram sendo desenvolvidos, de modo 
que atualmente existem diversos tipos e modelos de ônibus elétricos e esquemas de re-
carga. Segundo Barbosa (2018), além do já citado trólebus, veículo elétrico conectado 
à corrente de energia por meio de catenária de dois cabos superiores, existem ainda 
três tipos: 1) os elétricos híbridos (VEH), que contam com dois motores internos: um de 
combustão e outro motor-gerador elétrico, o que diminui o consumo do combustível 
fóssil por conta do aumento de eficiência do veículo; 2) os híbrido plug-in (VEHP), que 
de fato contam com baterias que podem ser carregadas; e 3) os elétricos a bateria 
(VEB), os únicos zero emissão de GEE na sua operação, por terem uma tecnologia 
100% elétrica. O VEB se tornou economicamente uma opção com a diminuição sig-
nificativa do valor da bateria e, por isso, cada vez mais comum. Há diferenças entre a 
forma de alimentação, a autonomia e os custos (inicial e de operação) de cada um dos 
modelos.
 Veeder (2019) apresenta os sistemas de recarga, dos quais há duas opções: indutiva 
e condutiva. Na primeira, o veículo é alimentado por um campo magnético construído 
na própria via. Não existe conexão direta com carregador e os custos dessa tecnologia 
são muito altos, o que a torna ainda pouco viável para escala comercial. Na recarga 
condutiva, há conexão física entre a rede elétrica e o veículo, e o carregamento pode 
ser feito por plug-in ou pantógrafo. As diferenças entre os dois modelos encontram-se 
principalmente na autonomia, no tempo de recarga, no custo inicial e na infraestrutu-
ra. O plug-in permite uma autonomia muito maior em comparação com o pantógrafo, 
já que o conjunto de baterias do ônibus também é maior. Porém, seu carregamento é 
consideravelmente mais lento (até 8 horas para recarga completa, em comparação aos 
minutos do pantógrafo). O custo inicial do ônibus que recarrega por pantógrafo é mais 
baixo, pois suas baterias são menores, o que diminui seu preço final.
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Figura 1  I  Resumo comparativo dos sistemas de recarga

 Quanto à infraestrutura, isto é, a estratégia de recarga, há a de oportunidade e 
a de garagem. Quando o veículo recarrega por oportunidade, isso quer dizer que o 
ônibus é alimentado ao longo de sua rota, em pontos predeterminados, como paradas 
de ônibus ou terminais. A potência do sistema costuma ser mais alta para que o carre-
gador alcance até 450 kW e faça o carregamento rapidamente. Já na recarga na gara-
gem, que é o sistema mais disseminado do mundo, a potência requerida costuma ser 
entre 25 kW e 150 kW para cada carregador, que pode carregar até 4 ônibus da frota 
se houver carregamento otimizado na garagem. Os carregadores podem ser instalados 
no mesmo local que serve de garagem para os veículos a diesel. Todas as formas de 
infraestrutura geram impactos na rede de energia elétrica, e adaptações mais robustas 
devem ser feitas a depender do tamanho da frota e potência dos carregadores.

3.2. As possibilidades de recarga do ônibus em largas distân-
cias

Ao analisar as ofertas de ônibus elétricos e seus sistemas de recarga, entende-se que 
para percorrer maiores distâncias entre pontos de carregamento, a opção mais viável 
atual é o VEB plug-in, cuja estratégia de recarga é a de garagem. A média de auto-
nomia considerada dos atuais ônibus VEB são de 250 km com uma recarga completa 
(USLU; KAYA, 2021), ainda que haja exceções, como o recorde de 543 km6. Como 
levantado pelo estudo de caso, no Brasil há atualmente apenas um modelo de ônibus 

6 O recorde é da marca Iveco, com o modelo E-Way em um trajeto na Alemanha. O residual da bateria ficou em 3%, mas o 
 recomendado é sempre 20% para a saúde das baterias (SUSTAINABLE BUS, 2021).
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rodoviário elétrico em operação, cuja média de autonomia, segundo o fabricante, é de 
300 km de distância a cada recarga, porém sua operação atual requer menos de 200 km.
 Tal autonomia não significa uma limitação para viagens de ônibus dentro da cida-
de, pois as linhas de ônibus urbanos costumam ter menos de 100 km de extensão, de 
forma que a autonomia de 250 km é mais do que suficiente para operação diária e 
carregamento em um único ponto. Na cidade de São Paulo, por exemplo, “a linha mais 
comprida tem 78,3 km de extensão nos dois sentidos” (BAZANI, 2020). Dessa forma, 
é possível que o ônibus faça o percurso de ida e volta sem dificuldades, pois poderá 
voltar à garagem e recarregar depois de cada percurso. Entretanto, no caso de viagens 
com distâncias superiores, há três cenários mais factíveis para os VEB plug-in7:

 1) Há apenas uma garagem de carregamento, quando a distância somada de ida 
  e volta não supera a autonomia do ônibus, deixando pelo menos 20% de carga 
  ainda na bateria antes de recarregar.
 2) Há garagem para carregamento do ônibus nas duas pontas da viagem, isto é, 
  carrega-se o ônibus na origem e outra vez no destino, para que ele possa voltar.
 3) Existem pontos de carregamento ultrarrápido durante a viagem, para que o 
  ônibus possa parar e recarregar o suficiente para a próxima parada, os chama- 
  dos eletropostos.

 No primeiro cenário, há menor custo para a empresa operadora, pois não precisará 
investir em mais de uma infraestrutura de recarga. Porém, só contempla viagens de até 
aproximadamente 100 km totais da origem ao destino, e ainda assim é preciso estar 
atento a eventuais gastos de energia mais altos que o normal, como, por exemplo, dias 
quentes em que seja necessário o uso do ar-condicionado ou aclives muito íngremes 
no caminho, além da quilometragem morta, isto é, a distância percorrida pelo ônibus 
desde a garagem até o ponto de recolhimento dos passageiros.
 No segundo cenário, é possível atender a viagens de até aproximadamente 200 
km, porém aumenta o custo do operador pela necessidade de uma infraestrutura com 
carregador a mais. Hoje em dia, esses dois cenários são perfeitamente factíveis do pon-
to de vista tecnológico, ainda que haja outras barreiras, como a econômica, para sua 
implementação.
 O terceiro cenário, com carregamento em eletropostos, também é factível do pon-
to de vista tecnológico. No entanto, segundo dados do site PlugShare (2022), a po-
tência instalada nos carregadores disponíveis é de até 50 kW nas rodovias brasileiras, 
o que faria com que o ganho de autonomia não compensasse pelo tempo de espera 
da recarga. Seriam horas de carregamento para poucos quilômetros de autonomia ga-
nhos. Isso tornaria a viagem não atraente para os passageiros, considerando que seria 
muito longa e teriam de esperar o carregamento a bordo do ônibus. Por fim, ainda 

7 Existe a opção de troca de bateria, em que a bateria descarregada é trocada por uma já carregada. A troca pode ser feita em 
 alguma estação pública, por exemplo, e é realizada de maneira automatizada. No entanto, esse modelo não foi incluído por 
 exigir uma infraestrutura muito mais robusta e um investimento muito maior, inclusive por precisar de baterias extras.
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8 Em tradução literal, well-to-wheel significa do poço para a roda, o que quer dizer todo o processo desde a produção da própria 
 energia elétrica até seu uso na operação final.

existe o problema da compatibilidade dos carregadores, cuja solução requer algum 
padrão nacional para todos os ônibus ou a disponibilidade de diversas entradas de 
carregadores para não haver problemas de encaixe.

3.3. A estrutura brasileira

Ainda sobre o contexto brasileiro, de acordo com o Conselho Internacional de Trans-
portes Limpos (ICCT) (2017), o Brasil é um dos países que mais pode se beneficiar da 
eletrificação de veículos em comparação com outros combustíveis. Numa abordagem 
well-to-wheel8, na qual faz-se necessário analisar as emissões de CO

2
 também na ma-

triz energética, o Brasil apresenta uma intensidade de carbono baixa, por ter mais da 
metade de sua fonte de eletricidade advinda de energia renovável.
 Ademais, desde o Acordo de Paris, o Brasil, que é país signatário, está em fase de 
transição energética para alcançar os objetivos estipulados. Em relação ao setor de 
transportes, segundo artigo da Climate Transparency (2020), “o Brasil está no cami-
nho certo para cumprir suas metas da NDC relacionadas ao transporte, embora mais 
esforços sejam necessários para estar em consonância com uma estratégia de desen-
volvimento compatível com um aumento de temperatura de 1,5°C”. O estudo ainda 
destaca que “a redução das emissões de GEE no setor de transporte são de significativa 
importância política, devido à estreita relação entre atividade de transporte e o PIB”. 
Dentro desse cenário, a eletrificação dos veículos em operação no território nacional 
significa uma ação de mitigação valiosa e para o alcance da NDC enquanto mantém o 
desenvolvimento brasileiro.
 Felizmente existem iniciativas em território nacional para acelerar o processo de 
transição à eletromobilidade. A começar pela Aliança ZEBRA, uma aceleradora de im-
plantação de ônibus elétricos urbanos na América Latina, liderada pela C40 cities e 
pelo ICCT em conjunto com outros parceiros, como Centro Mario Molina-Chile, Cle-
an Energy Works, Global Green Growth Institute (GGGI), e World Resources Institute 
(WRI). No Brasil, o trabalho é focado na cidade de São Paulo.
 Outro projeto relevante é o Promob-e (Projeto Sistemas de Propulsão Eficiente), 
parceria entre Brasil e Alemanha que esteve em execução entre 2017 e 2021, “esta-
belecido com o propósito de apoiar o Brasil a alcançar sua meta global de redução de 
emissões de gases de efeito estufa (GEE), focando na contribuição que a mobilidade 
elétrica pode oferecer para este propósito” (PNME, 2021c). Entre os parceiros do pro-
jeto estavam a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Ministério do Desen-
volvimento Regional, e um dos seus maiores legados foi a criação de insumos para o 
programa Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI Volt) e o estímulo à criação da 
Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica (PNME).
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 Por sua vez, o TUMI Volt é um programa de cooperação internacional realizado por 
diversos atores em várias regiões do mundo. No Brasil, é responsável por fomentar a 
eletrificação de frotas de transporte público, principalmente nas cidades de Curitiba, 
Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
 Grande legado do Promob-e, outra iniciativa a favor da eletromobilidade, dessa vez 
totalmente nacional, é a PNME: uma plataforma que agrega mais de 30 instituições 
que mantêm independência de agendas e interesses, além de trabalharem juntas com 
a intenção de proporcionar ao setor da mobilidade elétrica quatro pilares principais: (i) 
fomento e indução ao mercado; (ii) crescimento da inserção em atividades produtivas; 
(iii) proposição de instrumentos de política pública e regulação; (iv) criação de compe-
tências em pesquisa e desenvolvimento (PNME, 2021). O objetivo é suprir a falta de uma 
estrutura de governança para articular todas as discussões do tema no país. Entre os 
grupos de trabalho, há o GT EBus, que trata exclusivamente da eletrificação de ônibus.
 Na pauta legislativa, o governo federal criou o programa Rota 2030 Mobilidade 
e Logística, programa instituído pela Lei n. 13.755 de 2018 (MINISTÉRIO DA ECONO-
MIA, 2021), cujo objetivo é desenvolver o setor automotivo no país, aumentando sua 
competitividade global entre veículos e autopeças por meio de incentivos à pesquisa 
e desenvolvimento e inovação. Uma das diretrizes do programa está relacionada à efi-
ciência energética e formas alternativas de propulsão, valorizando a matriz energética 
brasileira. Dessa forma, o Rota 2030 tornou-se importante também para acelerar a 
produção de veículos elétricos em território nacional.
 Ainda, em âmbito local, o município de São Paulo decretou a Lei n. 16.802 em 
2018, conhecida como Lei do Clima, a qual exige a renovação gradual da frota de ôni-
bus urbanos municipais por veículos com menos emissões, com o objetivo final de se 
alcançar zero emissão de CO

2
 e menos 95% de emissões de material particulado (MP) 

e óxidos de nitrogênio (NOx) ao final de 20 anos (SÃO PAULO, 2018). Considerando 
que hoje o único tipo de veículo realmente zero emissão de GEE durante a operação 
é o elétrico, espera-se uma consistente e gradual eletrificação da frota de ônibus do 
transporte público de São Paulo.
 Em outras cidades brasileiras é possível também observar políticas a favor da ele-
trificação das suas frotas urbanas do transporte público. Ainda que não seja neces-
sariamente por meio de leis municipais, há movimentos importantes nas cidades de 
Campinas (SP), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São José dos Campos 
(SP) na adesão de frotas não poluentes. Essas cidades, somadas a São Paulo (SP), “re-
presentam cerca de 24% de toda a frota urbana nacional” (PNME, 2021).
 Do ponto de vista econômico, os ônibus a diesel já contam com uma forte indús-
tria nacional e, portanto, seus preços podem sofrer menor influência do câmbio em 
relação ao dólar. Ainda que existam duas fábricas de ônibus elétricos no Brasil (BYD e 
EletraBus), ainda estão sujeitas à valorização do real frente ao dólar na composição do 
preço final do ônibus, principalmente pela dependência da importação da bateria ou 
componentes para sua montagem no Brasil. Além disso, o ônibus elétrico necessita de 
maiores investimentos de infraestrutura que o diesel, uma vez que os combustíveis fós-
seis já contam com estrutura consolidada há muitos anos. Com isso, o elétrico costuma 
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representar investimentos de “3,1 vezes maiores do que o de um ônibus equivalente a 
diesel” (PNME, 2021). Dados os diversos fatores, é comum que se analise o preço com 
base no custo-benefício entre os tipos de ônibus fazendo a análise de TCO9, na qual 
se juntam os valores de aquisição, isto é, o capital inicial de investimento (Capex) e os 
custos de operação e manutenção do ônibus ao longo de sua vida útil (Opex). Sendo o 
Opex dos elétricos invariavelmente o mais baixo do mercado, é possível obter-se vanta-
gem a longo prazo, ainda que o Capex seja mais alto. Também contribui para um Opex 
mais baixo a vida útil do elétrico, que é mais longa que o diesel (estimativa de 15 anos 
contra 10 do diesel).
 No Brasil, é comum a aquisição de veículos de grande porte por meio de finan-
ciamento. O Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) disponibiliza uma linha de 
crédito denominada Finame, direcionada a bens de fabricação nacional que serão em-
pregados na atividade econômica do cliente, que conta com intermédio de instituições 
financeiras credenciadas (BNDES, 2022). O estudo Avaliação de Cenários Prospectivos 
para Eletrificação de Ônibus no Brasil da PNME (2021b) calculou que para os ônibus a 
diesel o custo do financiamento para aquisição dos veículos a diesel é 7,49% a.a. em ter-
mos reais. Existe também uma linha para baixo carbono, na qual o custo para os veículos 
elétricos resulta em 6,40% a.a. Porém, é importante salientar que as baterias não são 
produzidas localmente, o que não permite que elas entrem nesse financiamento. Além 
disso, como o ônibus no Brasil é vendido com chassis e carroceria separados, cada uma 
dessas partes precisa ter pelo menos 20% de nacionalização para poder ser financiada.
 Sobre a tributação vigente dos ônibus, o estudo da PNME aponta que os veículos 
elétricos são muito mais sensíveis em questão de preço, já que além do imposto federal 
PIS/Cofins e dos impostos estaduais, o IPVA e o ICMS, aos quais também estão expos-
tos os a diesel, os veículos a propulsão elétrica ainda sofrem com os impostos de impor-
tação: 15% IPI da bateria e 35% imposto de importação. Dessa forma, a importação 
de ônibus elétricos é quase inviável financeiramente, quando se considera a incidência 
dos impostos somados às variações cambiais. 
 Especificamente para os ônibus rodoviários interurbanos, que é o foco do artigo, a 
eletrificação dessa frota seria bastante benéfica para o Brasil no sentido de aproveitar 
a baixa intensidade de carbono na produção da maior parte de sua energia, ao passo 
que acelera o alcance das metas da NDC. Iniciativas internacionais ainda estão cen-
tradas apenas nos ônibus urbanos, mas já representam um grande passo no papel de 
disseminar conhecimento acerca dos ônibus zero emissão.
 No âmbito jurídico, a legislação mais favorável para os veículos rodoviários interur-
banos deveria ser oriunda de uma decisão federal (para viagens interestaduais) ou esta-
dual (para viagens intermunicipais), passando pelos órgãos de regulação e fiscalização, 
sendo a ANTT de âmbito nacional e outros órgãos análogos estaduais, como Artesp 
(Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São 
Paulo) e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) de cada unidade federativa, 
por exemplo (PEREIRA et al., 2019).

9 TCO é acrônimo de Total Cost of Ownership, ou seja, Custo Total de Propriedade, em tradução livre.
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 Por fim, já é comprovado que o custo de operação (Opex) dos ônibus elétricos é 
mais baixo que dos a diesel, principalmente considerando-se o longo prazo, em que o 
valor dos combustíveis fósseis tem maior tendência de encarecimento do que a energia 
elétrica (PNME, 2021). Segundo o fabricante BYD, o elétrico pode ter um Opex de 60% 
a 70% mais baixo. 
 Por meio da contextualização da tecnologia do ônibus e da realidade brasileira 
para essa tecnologia, a próxima seção traz como essas questões se consolidam no setor 
com a elaboração de um estudo de caso feito com duas empresas brasileiras.

4. Os ônibus rodoviários elétricos em
operação no Brasil

O estudo de caso apresentado a seguir foi criado com base em entrevistas semiestrutu-
radas com os atores responsáveis pelas operações pilotos de ônibus elétricos rodoviá-
rios no Brasil. Trata-se de duas empresas operadoras de linhas interurbanas, cada uma 
em um estágio diferente no que tange à eletrificação. A primeira é a Expresso Princesa 
dos Campos (EPC), empresa localizada no sul do Brasil, no estado do Paraná, que pi-
lotou um ônibus elétrico por 60 dias. Em seguida, a empresa VIX Logística, do grupo 
Águia Branca, que atualmente opera um ônibus elétrico. 
 A EPC nasceu em 1934, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. A empresa é a 
proprietária do registro n. 1 do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado, isto 
é, faz parte da história rodoviária do local. Hoje a Princesa dos Campos conta com mais 
de 1.100 colaboradores, e atua nos segmentos de transporte de passageiros, enco-
mendas expressas e fretamentos. Operam outros veículos elétricos de porte mais leve, 
principalmente no setor de encomendas. Sua frota é de 800 veículos, sendo aproxima-
damente 300 ônibus e 25 caminhões próprios e o restante de propriedade de terceiros.
 A VIX Logística, o braço de fretamento do grupo Águia Branca, deu início às ati-
vidades em 1971 e foi a pioneira de ônibus elétrico rodoviário no Brasil. Atualmente, 
opera em grandes distâncias do território brasileiro e do Mercosul. O grupo tem mais 
de 9.500 colaboradores e uma frota de quase 20 mil veículos. São quase 3.000 ônibus, 
e por volta de 850 são dedicados à atividade de fretamento e estão alocados na VIX 
Logística. Atua em locação e gestão de frotas, translado de pessoas, movimentação de 
cargas, logística automotiva e mobilidade urbana por aplicativo.
 As entrevistas foram realizadas com representantes da EPC e da VIX que tiveram 
um alto nível de envolvimento nos projetos do ônibus elétrico dentro das respectivas 
empresas. Com base nas informações coletadas, decidiu-se por apresentar o estudo 
de caso organizado por temas elencados nas entrevistas de forma a facilitar a análise 
comparativa entre os dois projetos pilotos, bem como identificar as principais barreiras 
e oportunidades para a eletrificação na perspectiva dos agentes do processo.
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4.1. Veículo, estrutura do projeto e modelo de negócios

Ambos os projetos contaram com o ônibus 100% elétrico de chassis D9F da fabri-
cante BYD e encarroçado pela Marcopolo, com o modelo Viaggio 1050. Segundo o 
fabricante, o veículo possui autonomia de 250 a 300 quilômetros, carregamento total 
da bateria de 324 kWh em até 4 horas e capacidade para 44 passageiros sentados. 
Os freios são a disco regenerativo, que permite a alimentação da bateria pelo processo 
de frenagem, aumentando a autonomia do ônibus. A carroceria conta com sistema 
de ar-condicionado e outros itens de conforto de ônibus modernos. No entanto, não 
possui banheiro a bordo.
 Quanto à estrutura, as entrevistas mostram grandes diferenças entre os projetos. 
No piloto do Paraná, estiveram envolvidos: (i) a operadora EPC; (ii) a startup Embarca, 
plataforma de mobilidade que conecta clientes, operadores e motoristas e já atua com 
venda de passagens e outras soluções tecnológicas; (iii) a BYD, fabricante de chassis 
elétricos de origem chinesa, mas com fábrica no Brasil, que forneceu o chassis do ôni-
bus em questão e (iv) a Marcopolo, que foi a encarroçadora do ônibus. Nesse arranjo, 
o veículo foi cedido à EPC por comodato, isto é, foi alugado para a empresa durante o 
período de teste. O ônibus elétrico esteve em operação durante 60 dias, entre agosto 
e novembro de 2021, no trajeto bastante tradicional do operador: a linha entre Ponta 
Grossa e Curitiba, que conta com 120 quilômetros de distância aproximadamente de 
garagem a garagem.

Figura 2  I  Atores no projeto do Paraná

 Já o piloto da VIX Logística teve início no final de 2019 e a operação começou 
com a chegada do ônibus em setembro de 2020. Trata-se de um projeto de 18 meses 
que está rodando principalmente no estado do Espírito Santo e é uma parceria da 
operadora VIX com as empresas: (i) EDP, empresa de distribuição de energia elétrica, 
responsável pela operação das recargas e por capitanear o projeto; (ii) WEG, com solu-
ções para recarga rápida das baterias e a gerenciadora do projeto; (iii) Fundação Certi, 
centro de tecnologia responsável pelos estudos de mercado, análises regulatórias e de 
viabilidade econômica. Diferente do projeto da EPC, no qual o interesse foi criado pela 
própria empresa, o piloto da VIX foi viabilizado por meio de uma chamada estratégica 
de pesquisa e desenvolvimento, promovida pela Aneel em 2019, cujo objetivo foi im-

Fonte: elaboração da autora.
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pulsionar a eletrificação do sistema público de transporte. Tal contexto explica também 
a quantidade diferente de atores envolvidos. Aqui, em vez de um comodato, o veículo 
foi uma aquisição do projeto.

Figura 3  I  Atores no projeto do Espírito Santo

4.2. Infraestrutura

A EPC já conta com veículos leves elétricos em sua frota, que têm uma autonomia mé-
dia de 200 km e conseguem cumprir as tarefas de entrega durante todo o dia dentro 
da cidade de Curitiba, sendo carregados durante a madrugada no 220V bifásico, uma 
potência que permite o crescimento da frota sem impactar a infraestrutura. Ainda 
contam com a opção de recargas de oportunidade em carregadores públicos dentro 
da cidade, se necessário. 
 Já para o ônibus, o carregador ideal teria uma capacidade de carga de 80 kW, o 
que demanda uma instalação de 380V trifásica. Essa rede não é comumente encon-
trada nos equipamentos públicos ou privados, demandando uma atualização desses 
espaços de carregamento. Como tratou-se de um projeto piloto, e em função dos altos 
custos de mudança infraestrutural, a empresa optou por não fazer as adequações ne-
cessárias para o carregador atingir potência máxima de 80 kW. Assim, o ônibus carrega 
na potência de 40 kW, o que implica maior tempo de recarga total da bateria (8h), 
ocasionando um atraso de cerca de 4h no tempo de recarga. Sem essa modificação na 
rede bifásica de 220V, a instalação do carregador foi feita de forma bastante simples 
por uma empresa de serviços elétricos contratada seguindo as recomendações do ma-
nual do fabricante.

Fonte: elaboração da autora.
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 Conforme mencionado, a EPC opera na linha mais curta e mais tradicional da 
empresa – Ponta Grossa-Curitiba –, que tem aproximadamente 121 quilômetros de 
distância de garagem a garagem. Considerando que o ônibus conta com uma autono-
mia de 300 km, a empresa decidiu pela instalação de um único carregador, localizado 
na garagem em Ponta Grossa. Ademais, considerando que o quadro geral de força 
da empresa em Curitiba fica a uma distância considerável da garagem, isso elevaria 
os custos do projeto por conta do cabeamento. Assim, o veículo é diariamente levado 
para o terminal de carga CIC, na cidade industrial (a 30 minutos da rodoviária).
 Um dado interessante revelado pela EPC foi sobre a busca da empresa por um 
veículo com tecnologia mais limpa do que o diesel. Antes do veículo elétrico, conhe-
ceram um ônibus a gás que, apesar do custo menor, apresentou mais desafios à sua 
operação. A dificuldade da tecnologia a gás, do ponto de vista da engenharia, é a in-
fraestrutura. Precisa-se de um espaço muito maior para abastecimento do ônibus, uma 
vez que é imprescindível a reserva de área dentro da garagem para zonas de explosão, 
e a obtenção de licenças para realizar a operação. Isso compromete muito o uso do 
lote, já que a garagem perderia grande parte do seu pátio. A operação em si também 
é bem diferente, e o diesel acaba sendo mais vantajoso. O elétrico, mesmo com custo 
mais elevado, requer menos espaço, uma vez que a instalação elétrica é toda subterrâ-
nea e a infraestrutura exigida para o projeto foi mínima. O treinamento dos motoristas 
também é mais simples em comparação com o gás.
 A garagem da VIX Logística acomoda por volta de 400 funcionários, além de ve-
ículos, máquinas e equipamentos, o que já exige alto nível de energia. Por isso, no 
primeiro dia de operação do ônibus elétrico, ao tentar carregar sua bateria na potência 
ideal de 80 kW, a rede elétrica sofreu um colapso, obrigando a empresa a reduzir a po-
tência do carregador a 20 kW. Dessa forma, o tempo de carregamento total do ônibus 
na prática é muito superior a 4 horas, e completa sua carga em 8 horas, mas apenas 
porque o veículo costuma descarregar cerca de apenas 60% ao longo de sua operação.
 O incidente revela uma das principais barreiras para a eletrificação rodoviária, qual 
seja, a infraestrutura elétrica. Se um único ônibus deflagrou um apagão no abasteci-
mento de energia, no caso de uma frota inteira seria muito complexo. É necessário que 
o sistema de energia esteja mais preparado para a conversão ao elétrico. Para que o 
ônibus seja carregado em até 4 horas, há de haver melhorias tanto na infraestrutura de 
dentro da garagem quanto fora dela, incluindo pontos de carregamento em lugares es-
tratégicos para cargas de oportunidade fora da garagem, a fim de regenerar a bateria.
 Nesse contexto, faz-se imprescindível a participação de diversos atores no rumo 
à eletromobilidade, pois, como visto, apenas a vontade de incluir ônibus elétricos por 
parte dos operadores de ônibus não é suficiente. Como a infraestrutura em diversos lu-
gares no país ainda é limitada para alcançar a potência necessária para o carregamento 
de uma frota completa de ônibus elétricos, é vital que fornecedores e, ou, distribuido-
res de energia elétrica sejam envolvidos no processo. Apenas com uma infraestrutura 
elétrica robusta será possível carregar uma frota completa em tempo suficiente para 
não inviabilizar a operação e possibilitar a substituição do veículo a diesel. Portanto, é 
preciso também que haja incentivos do poder público, como a Lei do Clima do municí-
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pio de São Paulo, e outras iniciativas como os projetos Promob-e, PNME, Zebra e Tumi 
Volt, porém de forma mais sistemática e nacional, para se alcançar uma verdadeira 
aceleração na implantação de ônibus elétricos, sobretudo os rodoviários.

4.3. Operação

Dentro da EPC, o ônibus elétrico entrou para substituir um veículo diesel da Embarca, 
uma startup que está integrada ao grupo Princesa dos Campos. Além da já mencio-
nada distância, a linha foi escolhida também pelo volume de passageiros. São feitas 
quatro viagens por dia, sendo a primeira saída às 6h30 da garagem de Ponta Grossa 
em direção a Curitiba, retornando da viagem final por volta de 23h30, para repetir a 
operação no dia seguinte.
 Indubitavelmente, o ônibus a diesel é capaz de fazer as quatro viagens sem difi-
culdade. No entanto, o elétrico, sob as condições do projeto, só realiza duas dessas 
viagens. Apesar de os testes de telemetria terem comprovado que depois de carregado 
100% o ônibus alcance uma autonomia de 300 km, é necessário levar em conta que 
a operação ideal preserva sempre 20% da bateria para melhor manutenção e durabili-
dade. Além disso, a empresa decidiu operar o ônibus sempre que suas baterias estejam 
com sua carga máxima, para evitar qualquer problema durante o percurso. O ônibus, 
portanto, passa a tarde carregando e, como o intervalo entre as viagens não permite 
que a carga total seja feita (uma vez que a potência dos carregadores é de 40 kW), tal 
demora impede que as quatro viagens da linha sejam realizadas pelo elétrico. A fim 
de substituir completamente o ônibus a diesel por um elétrico, seria imprescindível a 
disposição de um carregador de 80 kW trifásico, mas a filial não suportaria esse padrão 
de entrada com a infraestrutura atual.
 Em contraste, o Grupo Águia Branca preferiu direcionar a operação do ônibus 
elétrico à empresa VIX Logística, por ser a responsável pelas atividades de fretamento 
na empresa. O ônibus de fretamento realiza uma viagem intermitente, captando os 
passageiros no meio urbano, até atingir a lotação completa. Então, segue viagem pela 
estrada, tornando a operação um misto entre o urbano e o rodoviário. A modalidade 
de fretamento foi escolhida por conta da distância média dos trechos, que é de 40 a 
80 km; e por isso não exige tanta autonomia do ônibus. Além disso, nessa modalidade 
o ônibus passa mais tempo estacionado em um dos pontos, seja no de saída ou no de 
chegada, o que permite seu carregamento com maior facilidade. 
 A operação foi iniciada em setembro de 2020, no trecho entre Vitória e Aracruz, 
em atendimento à empresa Suzano, cuja distância é de aproximadamente 80 km. O 
ônibus faz o trajeto de ida, estaciona na empresa e retorna à garagem para ser recar-
regado. O itinerário de ida e volta tem cerca de 175 km e a bateria sofre um descarre-
gamento de 60%. No esquema do projeto, as estações de carregamento rápido foram 
instaladas pela EDP, e uma delas na matriz da empresa. O carregamento total da ba-
teria é feito durante a noite em até 8 horas, por conta das características limitantes da 
rede elétrica do local. O mesmo veículo já rodou em Salvador pela Petrobras, por apro-
ximadamente 30 dias, e em setembro de 2021 foi levado para Carajás para atender a 
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Vale, em percursos de aproximadamente 60 km. A VIX segue em fase de apresentação 
do veículo elétrico a demais clientes da empresa.
 Em ambas as empresas, a autonomia do veículo, influenciada pelas características 
da rede elétrica, foi crucial para definir a operação. Enquanto o ônibus a diesel se 
adapta a praticamente qualquer serviço que o operador possa oferecer, o elétrico causa 
uma ansiedade de autonomia que representa ainda uma forte barreira para sua adoção 
em larga escala. Uma das mitigações possíveis para essa questão seria a disponibilida-
de de carregadores de acesso público em pontos estratégicos das estradas. As atuais 
paradas, compostas por postos de combustível e outras conveniências, poderiam ser 
adaptadas para se transformarem em eletropostos para veículos elétricos pesados, por 
exemplo. Tais eletropostos disporiam de carregadores que deveriam ser ultrarrápidos e, 
diferente do oferecido hoje aos veículos leves, deveriam contar com uma infraestrutura 
de altíssima potência capaz de dar grande autonomia ao ônibus em poucos minutos.
 Naturalmente, essa adaptação exigiria uma infraestrutura robusta, principalmente 
da parte elétrica, com uma instalação industrial trifásica e, por consequência, um inves-
timento elevado que apenas com alto volume de demanda seria compensado financei-
ramente. Outro caminho seria o envolvimento de atores públicos e privados. Os entes 
públicos teriam como principal atribuição o incentivo à nova tecnologia, seja por meio 
de diminuição de impostos, melhores financiamentos, leis, políticas públicas ou por in-
vestimento direto na infraestrutura elétrica. Já os entes privados ou de economia mista, 
incluindo empresas operadoras de ônibus, distribuidores de energia e fabricantes de 
veículos, assumiriam a incumbência de desenhar novos modelos de negócios e investir 
em desenvolvimento de melhores tecnologias, bem como na aquisição de veículos de 
baixa emissão, mesmo que isso signifique um lucro inicial menor.
 Por fim, a existência dos ditos eletropostos para veículos pesados seria um catalisa-
dor para a eletromobilidade em rodovias, uma vez que diminuiria a ansiedade de au-
tonomia, garantindo o funcionamento dos ônibus em qualquer esquema de operação 
que a empresa deseje realizar, e ainda permitiria a eletrificação de outros veículos de 
grande porte, como caminhões.

4.4. Percepção dos usuários e motoristas

A EPC não chegou a realizar uma pesquisa de satisfação formal, mas ouviu infor-
malmente as opiniões dos usuários e dos motoristas. Notou-se que a viagem em si é 
consideravelmente mais silenciosa e mais agradável, o que traz maior conforto para o 
cliente final. As reclamações dos passageiros foram sobre a falta de uma geladeira e de 
banheiro no modelo, mas essa é uma questão da carroceria escolhida para esse ônibus, 
e não está diretamente ligada ao fato de o chassis ser elétrico. 
 Por parte dos motoristas, os comentários apontam que o veículo elétrico é mais 
simples de se guiar do que o diesel. O treinamento foi bastante simples, tendo sido 
feito por telefone, uma vez que a única diferença relevante é sobre o uso do freio rege-
nerativo. E em relação ao carregamento do ônibus, o próprio instrutor responsável pela 
instalação do carregador compartilhou instruções com os motoristas. De forma geral, 
os motoristas gostaram muito de dirigir o elétrico.
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 Diferentemente da EPC, a VIX realizou pesquisa formal para coletar a opinião dos 
passageiros, que resultou em alta aprovação do ônibus, com destaque para o ruído – é 
possível conversar tranquilamente dentro do ônibus e o usuário final prefere o elétrico 
principalmente por isso. Curiosamente, o ruído mínimo acabou acarretando outro in-
cômodo: qualquer detalhe da carroceria que faça barulho chama a atenção dos passa-
geiros. Quanto aos motoristas, todos preferiram dirigir o elétrico, e sua capacitação foi 
bastante simples em comparação com a do diesel, apenas sobre o uso da regeneração 
da frenagem e conseguir dirigir sem sentir a vibração do motor. Essa capacitação é 
importante porque afeta o consumo da bateria e, por conseguinte, a autonomia do 
veículo.
 Com a diminuição gradual de passageiros dos transportes coletivos dos últimos 
anos, melhorar a qualidade do serviço pode ser uma forma importante de atrair novos 
clientes. Sabe-se que pontos como tempo de viagem e valores são pouco flexíveis e, 
portanto, não conseguem tornar o transporte rodoviário coletivo mais atrativo. No en-
tanto, uma nova tecnologia, como a dos ônibus elétricos, pode significar um aumento 
no conforto, especialmente nos quesitos de ruído e trepidação, como foi apontado 
pelos usuários dos pilotos realizados. Além disso, até mesmo a curiosidade de conhecer 
essa nova tecnologia pode fazer com que as empresas obtenham novos passageiros.

4.5. Aquisição e manutenção

O valor de investimento inicial (Capex) para o ônibus elétrico é bastante alto se com-
parado com o diesel. A EPC afirmou que o elétrico tende a custar o dobro do valor 
dos veículos de padrão mais alto da categoria de ônibus rodoviários. Comparando o 
elétrico com um diesel cujo padrão é o mesmo, o valor de compra chega a ser 3 vezes 
superior. Como o Capex é muito alto, um caminho bastante percorrido pelas empresas 
de ônibus do Brasil é fazer a aquisição do ônibus por meio da linha de financiamento 
Finame, do BNDES. Para poder ser aceito nessa linha, o chassis do ônibus deve ter pelo 
menos 20% de produção nacional e o elétrico que existe disponível hoje no país ainda 
não está homologado dentro dessa linha de crédito. 
 Para compensar o Capex, é preciso que o custo operacional (Opex) seja significa-
tivamente inferior ao do diesel, a fim de que o custo total de propriedade (TCO) fique 
próximo entre os dois tipos de ônibus. A EPC realizou cálculos preliminares de compa-
ração entre o Opex do elétrico e do diesel10, e o primeiro apresentou valores aproxima-
damente 50% menores quando comparado ao de um diesel de mesmo porte. O valor 
dessa diferença aumenta cada vez que o preço do diesel aumenta. Ademais, a empresa 
considerou que houve um desbalanceamento na análise, uma vez que quando foi reali-
zada, a bandeira tarifária de energia elétrica estava consideravelmente mais alta do que 
o padrão. Foi concluído que no cenário ideal, isto é, valores da energia elétrica e diesel 
mais baixos, o elétrico ainda apresenta Opex mais baixo, o que pode ajudar no Capex 

10 Com dados levantados pela Geotab, empresa de telemetria contratada pelo fabricante BYD.
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11 Informações obtidas pelas entrevistas explicam que a carroceria utilizada no chassis elétrico é basicamente a mesma usada 
 no diesel, e precisaria de uma alta demanda para justificar uma alteração do desenho, de forma a diminuir o peso total do 
 ônibus e melhorar questões de desempenho em aclives e problemas da suspensão.

a longo prazo. De qualquer forma, apesar de na EPC o ônibus elétrico estar operando 
em uma linha regular, parece-lhes que seu uso é mais útil em linha de fretamento, por 
não conseguir substituir um diesel que opere 24 horas por dia.
 No que tange à manutenção, nesse curto período de teste, a empresa não enfren-
tou problemas, com exceção de um ajuste de suspensão, e afirmou que isso não teria 
ocorrido se o veículo fosse novo. Entretanto, esse não necessariamente é um proble-
ma da idade do veículo, já que devido ao maior peso do chassis elétrico e uma não 
adaptação de uma carroceria mais leve11 para esse chassis, o ônibus pode apresentar 
dificuldade de performance em algumas subidas, e a longo prazo isso pode significar 
um problema para a suspensão.
 A VIX Logística já é proprietária de automóveis elétricos e o projeto de eletrificação 
da frota de leves continua pela aquisição por conta e risco via caixa da empresa, sem 
recorrer a financiamentos. Portanto, a empresa não acredita que dependeria de linhas 
públicas de financiamento, como o Finame ou outros atores para a aquisição dos ôni-
bus elétricos. Ressalta, no entanto, que a relação com o fabricante é importante para 
se obter informações de como melhor manter o ônibus e aproveitar sua tecnologia. 
Apesar de a empresa ser capaz de adquirir alguns ônibus elétricos com capital próprio 
e colocá-los em operação, uma vez que o processo seria muito simples sem atores ex-
ternos, as dificuldades com a infraestrutura e o Capex tornam-se um impeditivo pois o 
TCO dos elétricos é vantajoso apenas a longo prazo. 
 Em relação ao Opex, os dados estão sendo coletados pela Certi, dentro da estru-
tura construída na chamada estratégica da Aneel, e a VIX espera utilizar essa análise 
no futuro para elaborar um modelo de negócios. A operação ainda está no início, o 
veículo chegou 0 km e hoje contabiliza cerca de 15.000 km rodados, o que é muito 
pouco para um ônibus, cerca de apenas um mês de uso.
 Nesse período, a manutenção necessária limitou-se apenas a um ajuste de suspen-
são, devido à baixa qualidade do pavimento das estradas e rodovias brasileiras, bem 
como ao peso do ônibus elétrico, superior comparado ao veículo a diesel. De qualquer 
forma, os planos de manutenção são diferentes, uma vez que itens como filtros e óleo 
lubrificante não existem no modelo elétrico, fazendo com que as visitas à oficina sejam 
menos frequentes. Entretanto, outras demandas são iguais, como a manutenção da 
carroceria (lâmpadas a serem trocadas, material plástico etc.) e o sistema de suspensão. 
Ao longo do tempo, problemas que costumam aparecer no diesel, como na caixa de 
transmissão, não se manifestam no elétrico, já que esse tem outra dimensão de durabi-
lidade. Como a operação é recente, ainda será preciso mais tempo para que a empresa 
comece a contabilizar esse tipo de impacto na operação.
 Além disso, a VIX Logística revelou também que o preço do diesel é uma preocu-
pação constante da empresa, embora o da eletricidade também seja. Outro ponto de 
atenção é referente à qualificação de mão de obra disponível no mercado, pois acre-
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ditam que uma transição ao elétrico poderia significar uma falta de mão de obra ou 
um aumento exponencial em seu valor, em comparação de técnicos eletricistas com o 
mecânico padrão, que é mão de obra abundante.
 Atualmente, o Grupo Águia Branca abastece os ônibus a diesel em suas próprias 
garagens e, no caso de uma transição ao elétrico, uma possibilidade seria aumentar a 
produção própria de energia elétrica por meio de suas fazendas fotovoltaicas, de forma 
a diminuir a dependência e o custo da energia elétrica. Mas obviamente isso também 
redunda em um investimento elevado.
 Por conseguinte, ainda que o TCO dos elétricos seja competitivo em relação ao 
diesel, o valor necessário a ser investido inicialmente pelas empresas é muito alto, e as 
formas de amenizar essa barreira no Brasil ainda são bastante incipientes. A desvalo-
rização do real frente ao dólar nos últimos anos, em conjunto com a ausência de uma 
linha de financiamento que seja bastante vantajosa para aquisição de veículos limpos, 
e com o número reduzido de fabricantes de ônibus elétricos em território nacional, 
fazem com que o Capex se torne um dos impeditivos para eletrificação em massa das 
frotas de ônibus no país. Espera-se, no entanto, que uma elevada demanda de elétricos 
possa gerar uma diminuição nos custos observados hoje.
 Em outros países da América Latina, como Chile, Colômbia e México, novos mo-
delos de negócio têm sido desenvolvidos com o objetivo de viabilizar a aquisição de 
ônibus elétricos urbanos. Projetos como o Zebra e o Tumi Volt trabalham a favor da 
construção desses modelos, que envolvem diversos atores como setor público, inves-
tidores – que podem ser desde bancos credores até fornecedores de energia elétrica 
–, fabricantes de ônibus elétricos e outros possíveis interessados. Como mencionado, 
uma possibilidade para acelerar a transição rumo à eletromobilidade seria o envolvi-
mento de mais atores de forma a equilibrar os elevados investimentos.
 Por fim, como toda inovação, leva-se tempo para resultados mais concretos que 
assegurem aos clientes sua viabilidade. Como a vida útil de um ônibus elétrico é de 
15 anos, e na América Latina os primeiros ônibus ainda estão distantes disso, até este 
momento há muitas incertezas a respeito da pós-vida dessa tecnologia, como o des-
carte das baterias e a obsolescência dessa tecnologia, que pode prejudicar a revenda 
dos ônibus, que também é importante para a saúde financeira de uma operadora de 
ônibus.

4.6. Futuro

A EPC tem uma preocupação em obter veículos mais limpos, e acredita que um de-
senho para redução da pegada de carbono é a melhor solução. Entretanto, apenas 
reduzir a emissão local não é suficiente. A empresa entende que é preciso analisar 
toda a cadeia, desde a produção da bateria, o tipo de energia usada para confecção 
do motor etc. A cadeia energética brasileira é favorável à produção desses veículos, e 
uma maior nacionalização na fabricação dos ônibus permitiria mais acesso às linhas de 
financiamento, como o Finame.
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 Em questão de conforto e dirigibilidade, o elétrico é superior em relação a outras 
opções de ônibus mais limpos que ao modelo tradicional a diesel, como os veículos 
a gás. Além disso, o veículo elétrico agrega maior visibilidade à empresa dentro de 
uma economia sensível às questões climático-ambientais. Portanto, ainda sem ter uma 
estratégia clara, e a despeito das barreiras inerentes à eletrificação da frota no Brasil, 
a empresa mantém conversas com a fabricante BYD para aquisição de mais ônibus 
elétricos.
 Similarmente, a VIX também está em uma onda ativa de busca por combustíveis 
não poluentes, uma vez que essa é uma preocupação antiga da empresa, que busca 
entender como será o futuro de suas operações quando a fonte de combustível mudar. 
A VIX acredita, ainda, que haverá uma mudança na legislação a favor de veículos mais 
limpos. Por isso, entenderam que era o momento para testar a tecnologia e conhecer 
o ônibus elétrico, de forma a obter dados sobre como operá-los, antecipando o que 
está por vir. Todavia, os planos de eletrificação da frota da empresa ainda são bastante 
incipientes também pelo fato de o custo do ativo sobrecarregar muito a operação.

5.  Considerações finais

Este artigo trouxe à luz o mapa das oportunidades e das barreiras para a eletrificação 
de ônibus rodoviários no Brasil. Como oportunidades, foi demonstrado que já existe 
tecnologia capaz de suprir essa demanda e, especificamente no país, temos iniciativas 
públicas, ainda que tímidas, em prol da eletromobilidade de maneira abrangente. No 
entanto, os esforços ainda são voltados ao veículo particular ou ao transporte público 
urbano de maneira geral.
 No que concerne às barreiras, foram desveladas principalmente pelos atores en-
trevistados, que destacaram o alto custo dos ônibus elétricos em comparação com o 
diesel e a infraestrutura elétrica necessária para o carregamento de uma frota completa 
como as principais dificuldades.
 A começar pelo custo, o dispêndio para o investimento inicial é uma grande barrei-
ra, já que além do valor do ônibus é preciso somar os custos de infraestrutura e o fato 
de que operacionalmente ainda faz-se necessário desenhar uma malha dedicada para 
que o elétrico possa, de fato, substituir o veículo a diesel. Nesse sentido, enquanto não 
houver maior produção local que gere concorrência e diminua os valores, em conjunto 
com financiamentos mais atraentes para os veículos de baixa emissão em comparação 
com os a diesel ou, em último caso, redução de impostos para veículos com maior 
eficiência energética e uma tributação mais benevolente com a importação desses 
veículos e de suas baterias, o valor de aquisição (Capex) continua sendo muito superior 
e desencorajador para as empresas.
 Enquanto o poder público apresenta apenas medidas de baixo impacto em direção 
à eletrificação, o setor privado entende que essa transição não deve ficar apenas na 
mão das empresas operadoras de ônibus, mas sim contar com participação e investi-
mentos públicos, envolvendo desde a construção de infraestrutura até subsídios para 
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a compra do ativo, uma vez que julgam que os benefícios do veículo elétrico precisam 
ser contabilizados no bem para a sociedade.
 Em relação à infraestrutura, o estudo mostrou que essa é uma limitação que, para 
ser vencida, requer mais do que políticas de incentivo. A atual rede elétrica não se 
mostrou adequada para o carregamento de uma frota de ônibus, o que torna o carre-
gamento das baterias moroso por conta da baixa potência dos carregadores. Se forem 
necessárias muitas horas para carregar os ônibus, esses têm sua disponibilidade para 
uso altamente comprometida. E para se conseguir esse carregamento dentro das qua-
tro horas, ou menos, é preciso uma estrutura elétrica bastante robusta, que só é alcan-
çada com adaptação infraestrutural tanto dentro da garagem quanto fora dela, onde 
empresas responsáveis pela geração, fornecimento e distribuição de energia elétrica 
devem estar envolvidas. Por fim, pontos de carregamento fora da garagem, apesar 
dos altos custos de investimento, também seriam de grande utilidade para cargas de 
oportunidade, não só para a eletrificação dos ônibus rodoviários, mas para toda a ele-
tromobilidade no país.
 A eletrificação hoje é, além de uma possibilidade, uma necessidade se o país quiser 
manter a importância do seu transporte rodoviário sem comprometer as metas da NDC. 
Sendo o Brasil um país cuja matriz energética é majoritariamente renovável, eletrificar 
sua frota é um passo bastante relevante, ao passo que esse avanço tecnológico pode 
também representar uma grande oportunidade para melhora no sistema de transporte 
de passageiros de maneira geral, atualmente em crise, oferecendo veículos e operações 
de maior qualidade para os usuários, atraindo-os para essa modalidade, bem como 
para o desenvolvimento tecnológico-industrial do país e de sua mão de obra.
 A eletromobilidade no território brasileiro mostrou-se como um caminho em que 
a intersetorialidade é vital. A eletrificação das frotas não depende do voluntarismo das 
empresas, mas de um conjunto de políticas públicas intersetoriais e a interação entre 
atores de diversos campos. Tais mudanças causadas por essa inovação são complexas, 
mas necessárias, pois, caso não sejam feitas o quanto antes, comprometerão o alcance 
das metas assumidas pelo país, com implicações negativas para a saúde, o clima e o 
meio ambiente, apenas para citar alguns deles. Além disso, sendo um país referência 
na produção de veículos na região, não se adaptar a essa mudança pode significar a 
longo prazo um retrocesso para a indústria nacional.
 Poucos países estão testando ônibus elétricos rodoviários, o que coloca o Brasil 
na vanguarda desse processo pelas experiências que estão acontecendo e que foram 
demonstradas neste artigo. Seguir o exemplo de países no norte global e de vizinhos 
e da China na eletrificação é uma decisão importante para um país com uma grande 
frota rodoviária como o Brasil, além das condições existentes em território nacional 
que colocam o país em vantagem na eletrificação, como a matriz energética e a alta 
produção local de veículos. No entanto, é preciso ressaltar que o caminho em direção 
à eletrificação deve ser adaptado à realidade de cada local, levando em consideração 
a conjuntura e os atores participantes em cada processo de eletromobilidade, que é 
único para cada contexto.
 Algo comum, contudo, sobretudo nos países do sul global, é que apenas um es-
forço conjunto entre setor público, setor privado e sociedade civil trará benefícios resi-
lientes e um transporte mais limpo para a população.
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