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O QUE É MOBILIDADE URBANA?

A Mobilidade Urbana é definida como a capacidade de 
deslocamento de bens e pessoas no espaço das cidades.

Isso se dá das mais variadas formas e através de distintos 
modais.





O MODELO DE MOBILIDADE ATUAL SE RELACIONA 
COM O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO!

Como sabemos, o século XX foi marcado por um 
intenso processo de urbanização, deslocando 
grandes contingentes populacionais do campo 

para a cidade. Processo esse marcado pela 
desigualdade e pela segregação.



DESIGUALDADE?



SEGREGAÇÃO?



DIREITO À
CIDADE

Só possui direito à cidade, aquele que pode acessar 
livremente os produtos sociais nela ofertados, 
circulando livremente por seu espaço.

O sistema de transportes não serve a estes interesses, 
mas apenas ao do funcionamento estritamente 
econômico da cidade, em detrimento do interesse da 
população e do desenvolvimento social.



















RESULTADO:



Crise da Mobilidade 
Urbana

Dados do SIPS-Mobilidade Urbana (IPEA 2010):
*Motivos para a desistência de ir a algum lugar ou 

necessidade de usar outro meio de transporte – em %

(Brasil): Por falta de dinheiro para pagar (28,91%); Por 
ausência de transporte (35,30%); Por falta de linha no 
horário necessário (36,52%).

Entre as camadas que recebem 1-3 SMs: 38%
Entre as camadas que recebem > 10 SMs: 0%



A MOBILIDADE
URBANA 

NO BRASIL

Estudo do IPEA (2011), integrante do 
livro “Infraestrutura social e urbana 

no Brasil: subsídios para uma 
agenda de pesquisa e formulação de 

políticas públicas”.









Em
Florianópolis...





O SISTEMA DE
CONCESSÃO

- Privatização do serviço (público) de 
transporte.

- Ausência de gestão pública sobre a 
prestação do serviço e controle dos 
custos e da arrecadação do sistema.



O SISTEMA DE
CONCESSÃO



O SISTEMA DE
CONCESSÃO



O SISTEMA DE
CONCESSÃO

Obs.: 
Frota efetiva: 434 veículos / Frota total: 474 veículos



TARIFA ZERO?

“Tarifa zero é o meio mais prático e efetivo de 
assegurar o direito de ir e vir de toda 

população nas cidades. Essa idéia tem como 
fundamento o entendimento de que o 

transporte é um serviço público essencial, 
direito fundamental que assegura o acesso 
das pessoas aos demais direitos como, por 

exemplo, a saúde e a educação.”





TARIFA ZERO?

Custo mensal do sistema: R$ 13.945.257,41
Subsídio mensal ao sistema: R$ 1.339.947,85

Custo – Subsídio = R$ 12.605.309,56

Custo anual da Tarifa Zero: R$ 151.263.714,72



TARIFA ZERO?

Previsão Orçamentária 2012: R$ 1,6 bilhão

Previsão Orçamentária 2013: R$ 1,8 bilhão

Acréscimo de R$ 200 milhões



TARIFA ZERO?

Custo anual do Sistema: R$ 167.343.088,92
Previsão Orçamentária 2013: R$ 1,8 bilhão

O custo anual do sistema corresponde a 9,29% do 
orçamento municipal 2013.





TARIFA ZERO?

Custo anual do Sistema: R$ 167.343.088,92
Custo anual - Subsídio: R$ 151.263.714,72

Repasse IPVA 2012: R$ 45.790.188,52

R$ 45.790.188,52 / R$ 151.263.714,72 = 0,3027

Repasse do IPVA 2012 equivale a 30% das receitas 
para aplicação da TZ



TARIFA ZERO?

Valor do IPTU lançado para 2012: R$221 milhões

R$ 151.263.714,72 / R$ 221.000.000,00 = 0,6844

Um incremento da ordem de 68% na arrecadação do 
IPTU é suficiente para a aplicação da TZ 



TARIFA ZERO?

Isso existe em algum lugar?

“A tarifa zero para o transporte coletivo, uma das 
bandeiras levantadas pelos manifestantes que 

protestam contra o aumento da passagem em São 
Paulo, já é uma realidade em cidades do interior do 

Brasil. Os municípios de Porto Real, no Rio de 
Janeiro, Ivaiporã, no Paraná, e Agudos, em São 
Paulo, oferecem a gratuidade do transporte.” 

(Estado de SP)



TARIFA ZERO?

A Tarifa Zero no mundo:

Tallin (Estônia): 400 mil habitantes
Baltimore (EUA): 600 mil habitantes

Hasselt (Bélgica): 74 mil habitantes (implementou a 
TZ em 1997, em 2006 o uso do transporte público 

havia crescido 1319%)



TARIFA ZERO

- Socialmente mais justa e economicamente mais 
eficiente.

- Impactos na área da saúde (redução dos acidentes 
de trânsito e da poluição, diminuindo o número de 

atendimentos por doenças respiratórias).
- Democratizar o acesso à cidade (direito à cidade).
- Repartir os custos do transporte entre todos que 

dele se beneficiam.
- Fugir das armadilhas: desonerações e licitação.

- Transporte público, gratuito e de qualidade.
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