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A Situação do Transporte Público

 O TP estão experimentando uma grande queda no número de passageiros que tem ficado mundo afora entre 

50-95%, no caso da RMR este valor esta em 60%, muitos especialistas acreditam que esta recuperação será lenta 

e não atingirá os patamares anteriores devendo ficar em 80%.  Razões para isso:

 Primeiro, o número de passageiros de ônibus e trens tende a ser mais sensível às mudanças econômicas do que 

outros modos, e os efeitos financeiros do coronavírus devem se estender por muito tempo no futuro, disse 

Brian Taylor, professor de planejamento urbano e diretor do Instituto de Estudos de Transporte da a 

Universidade da Califórnia, Los Angeles.

 Em segundo lugar, uma parte dos possíveis passageiros provavelmente continuará a trabalhar remotamente, 

enquanto outros podem mudar seus padrões de deslocamento para dirigir ou andar de bicicleta. “Sabemos que 

as pessoas terão medo de usar o transporte público do ponto de vista da saúde”, disse Ahmed El-Geneidy, 

professor de planejamento urbano da Universidade pós-pandêmico de vendas de carros pode estar próximo.

 Terceiro, supondo que a demanda e a receita dos passageiros permaneçam baixas, as agências de transporte 
público podem ter que manter os cortes nos serviços mesmo após o fim dos bloqueios, apesar do fato de que 
mais veículos, e não menos, são necessários para permitir o distanciamento social. 



Aspectos Econômicos da Crise
 Tem de ser considerado neste contexto a grande recessão econômica que esta se formando.

 Pelas projeções da economista Monica de Bolle, pesquisadora sênior do Peterson Institute for International

Economics (PIIE), de Washington, o país vai mergulhar em uma depressão econômica uma vez que o PIB 

deverá encolher 6% neste ano mesmo com as medidas anunciadas pela equipe econômica.

 A economista Izabella Maria da Silva Viana, Mestre em Economia e Doutoranda em Estatística, reitera que 

de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o impacto da Covid-19 fará com que o mundo passe 

por experiência semelhante à Grande Depressão de 1929, com retração do PIB mundial. 

 Na medida em  que a gripe espanhola de 1918 nos EUA atingiu as cidades, os sistemas lotados foram 

forçados a fazer mudanças centradas na saúde, incluindo a exigência de máscaras nos passageiros, 

limitação da capacidade do bonde e escalonamento das horas de deslocamento para manter os passageiros 

distantes. Alguns veículos foram desativados brevemente devido à falta de operadores. Ainda assim, a 

popularidade do transporte de massa não sofreu dramaticamente nos anos seguintes - pelo menos não até 

a Grande Depressão colocar um quarto do país sem trabalho e, mais tarde, quando o automóvel particular 

começou a substituí-lo.



Aspectos Econômicos da Crise
 Cresce o número de pessoas desempregadas no Brasil, registrando mais de 12 milhões no primeiro 

trimestre de 2020. Jovens entre 18 e 24 anos também foram afetados com a taxa atingindo 27,1% nos três 

primeiros meses deste ano. Os registros indicam ainda que esses valores são mais acentuados entre as 

mulheres e aqueles que se autodeclaram pretos ou pardos. Um dos fatores que explicam esse cenário é a 

dispensa de vários trabalhadores temporários, que foram contratados no final de 2019 e depois demitidos 

por conta da pandemia.

 A economista explica: “a recessão, na prática, engloba uma série de fatores que impactam diretamente na 

economia, como a redução da produtividade das indústrias, aumento do desemprego, a diminuição do 

poder de compra das famílias e a redução dos investimentos no país.” Para entender melhor o vínculo que 

existe entre esses dois fatores, a economista esclarece: “há uma relação direta entre a recessão econômica 

e a taxa de desemprego. Quando não há circulação de renda na economia, como por exemplo, o consumo 

de serviços, ocorre a retração econômica. É um efeito multiplicador, com a redução dos níveis de empregos 

e circulação de renda. Isso pode ser visto também nos níveis de investimentos, quando os investidores 

estão mais cautelosos em injetar dinheiro na economia quando há níveis baixos de crescimento”, esclarece.

 45,8% (maio, 2020) da população ocupada é trabalhador informal.



Impactos sobre o Transporte Público
 Ressaltar que a crise no TP vem de décadas, devido a pouca importância dada pelos governos nos três 

níveis ao setor, onde o foco ainda é o automóvel.

 As medidas implementadas para proteger os trabalhadores de TP e passageiros, como limites de 

capacidade dos veículos, embarque na porta traseira e limpeza frequente de estações e veículos, 

permanecerão no futuro próximo. Isso exigiu que muitas agências comprassem novos equipamentos, 

materiais e comprometessem horas adicionais com a equipe.

 Enfrentando uma grave falta de receitas e tendo que dedicar recursos extras às suas operações, muitas 

agências de TP não viram outra escolha a não ser cortar o serviço para economizar custos. A primeira 

rodada de cortes nos serviços de emergência feitos por muitas agências de transporte público em 

resposta ao bloqueio inicial provavelmente será seguida por cortes ainda mais profundos.



Implicações do Corte de Serviço do TP
 Embora cortes de serviços possam ser necessários para a sobrevivência, isso pode resultar em 

um transporte público cada vez menos viável como uma opção de transporte para os 

passageiros.

 Para os trabalhadores essenciais que atualmente usam o transporte público e outros que 

podem retornar aos locais de trabalho nos próximos meses, os cortes de serviço terão um 

impacto adverso. Os passageiros poderão ver o aumento do tempo de espera, viagens 

prolongadas e acesso reduzido de transporte público para diferentes áreas e destinos.

 As agências de transporte público podem iniciar um ciclo crônico de piora no serviço, mais 

perdas de passageiros e queda nas receitas, e a recuperação pode ser difícil.



Transporte Sob Demanda-Solução
• Para rotas fixas com baixo número de passageiros - o tipo de linhas de TP que enfrentam 

cortes - o TP sob demanda é o substituto ideal. Em contraste com a circulação de ônibus 

quase vazios pela cidade em rotas fixas, o trânsito sob demanda opera apenas onde e quando 

os passageiros desejam viajar, eliminando assim o desperdício de direção e reduzindo custos. 

Menos veículos podem cobrir mais paradas de ônibus e os passageiros não lidam com os 

longos tempos de espera das rotas de ônibus com poucos passageiros.

 O TP sob demanda não é uma alternativa para substituir inteiramente as rotas fixas. As 
agências de transporte público podem usá-lo para substituir as rotas fixas menos eficientes 
no curto prazo, ao mesmo tempo em que aumentam o serviço em um sistema de transporte 
no longo prazo. O trânsito sob demanda é a solução ideal para um período de menor número 
de passageiros e permitirá que as cidades continuem fornecendo serviços vitais de TP, 
evitando a necessidade de fazer cortes no serviço.



A Volta da Demanda do TP

 Os passageiros inevitavelmente retornarão em cidades densas com sistemas extensos, como 
Nova York, Washington, D.C. e San Francisco, onde o TP é fundamental para o funcionamento de 
economias urbanas prósperas, disse Taylor. Estas cidades de Nova York tiveram queda de 90% 
permanecendo com 500 mil viagens/dia,, em Los Angeles a queda foi de 65% e os ônibus 
continuaram com 500 mil viajantes/dia.No caso da RMR houve um crescimento da demanda 
dos 25% no inicio da pandemia para 62% atuais( linhas do Cabo de Santo Agostinho já estão no 
patamar de 75%).

 Nas análises baseadas em dados do censo mostram que mais de 30% dos passageiros normais 
de transporte público têm empregos que foram considerados críticos para uma pandemia. 
Indivíduos indo para o trabalho agora também têm menos probabilidade de ter a opção de 
dirigir e são mais propensos a serem pessoas de cor, como evidenciado em fotos de metrôs e 
ônibus lotados que geraram indignação online nas últimas semanas. Transit, um aplicativo de 
navegação de mobilidade urbana, descobriu que 68% das pessoas que o usam para planejar 
viagens de ônibus e metrô agora são mulheres, a maioria delas negras e latinas.

 Há um novo e sombrio reservatório potencial de futuros usuários de transporte público, disse 
Taylor: famílias de baixa renda que compraram veículos nos últimos anos. O status de 
proprietário de um carro pode ser vulnerável a uma crise econômica.



Volta da Demanda do TP
 Essas circunstâncias apontam para uma possível mudança na forma como o TP é usado, visto e 

potencialmente financiado, disseram os especialistas. Tradicionalmente, um sistema de transporte público 

de sucesso é aquele com muitos passageiros, com ônibus e carros lotados (6 pass/m2) e uma grande parte 

da receita derivada das tarifas dos passageiros. Mas em um mundo onde o distanciamento social significa 

vida ou morte, e um ônibus de 12 metros tem um limite de capacidade para oito passageiros, enfatizando 

o número de passageiros e a recuperação da tarifa como métricas de sucesso podem não fazer mais 

sentido. No entanto, as enfermeiras, atendentes, trabalhadores de mercearias e farmacêuticos que 

embarcam hoje são a prova de que o próprio TP é uma instituição social crítica. “As agências de TP 

deveriam estar mudando seus cérebros para servir a esses passageiros”, disse El-Geneidy. “Temos que 

aceitar que o transporte público é um serviço essencial. Não podemos pensar nisso como uma organização 

com fins lucrativos que pode ganhar dinheiro com viagens ”.

 Isso esta levando a uma forte reivindicação do setor  por apoio financeiro para enfrentar essa situação, e 

como os Estados e Municípios encontram-se em precária situação financeira esta pressão se volta para o 

Governo Federal.

 Apoiar a criação do SUS do TP.



Fase de Reabertura

 Na fase de reabertura, o foco principal está na prevenção de um ressurgimento da 
epidemia por meio de medidas de melhoria, ao mesmo tempo em que possibilita 
uma recuperação econômica.

 Considerando os próximos meses, é importante ter em mente que as medidas 
adotadas agora com o objetivo de mitigar os impactos (por exemplo, trabalho de 
curto prazo, financiamento de estímulos) terão um efeito indiferente ou mesmo 
negativo na mobilidade sustentável posteriormente, 

 “Você nunca deixa uma crise séria ser desperdiçada. E o que quero dizer com isso é 
uma oportunidade de fazer coisas que você acha que não podia fazer antes. ” 
(Rahm Emanuel)… promova a inovação e utilize soluções digitais, promova o 
pagamento eletrônico, aumente a automação, concentre-se nos clientes, qualidade 
das instalações e altos níveis de serviço para garantir transporte público 
competitivo, atraente e seguro, orientado a longo prazo.



O deslocamento com distanciamento 

social é possível?
 Os gestores e operadores de TP desempenham um papel crucial na conexão das 

pessoas com empregos, saúde, educação, família e outras instalações importantes. 

No futuro, as autoridades deverão equilibrar cuidadosamente como prestam um 

serviço essencial às comunidades, enquanto gerenciam os riscos potenciais à saúde 

da interação social e a disseminação do coronavírus. Isso se dá em paralelo a outros 

desafios que as autoridades estão enfrentando em relação à sustentabilidade de 

soluções de financiamento de longo prazo, dadas as reduções na receita tarifária. As 

autoridades de transporte e os planejadores das cidades precisam descobrir como 

desbloquear sua cidade sem causar um aumento nas taxas de infecção devido ao 

aumento dos níveis de atividade e interação social.





O deslocamento com distanciamento 

social é possível?
 Requisitos específicos sobre níveis seguros de distanciamento social terão um efeito profundo no 

funcionamento das redes de transporte em nossas cidades, com implicações prolongadas em 

nossas vidas diárias. Quaisquer que sejam as regras locais, o distanciamento social levará a 

restrições significativas na capacidade de nossas redes, o que significa que menos pessoas 

poderão viajar e haverá opções de viagens restritas: de rota, tempo de viagem ou se é necessário 

viajar.

 Remodelar os serviços e gerenciar as expectativas do público ao mesmo tempo exigirá um novo 

nível de previsão.( Empresa Green 4T e Scipopolis estão oferecendo grátis seu software 

TRANSITE: um painel de dados em tempo real que auxilia no gerenciamento das frotas para 

evitar aglomerações de pessoas e melhorar atender a população.) Essa é uma nova equação 

complexa e desafiadora, com novas suposições desconhecidas a serem consideradas. A demanda 

será afetada por quais tipos de negócios estão abertos ou fechados e pela porcentagem da 

população que ainda se auto-isola. 



Apoio financeiro e institucional
 A fim de limitar as consequências sociais, econômicas e financeiras que afetam o transporte 

público,  medidas excepcionais terão de ser adotadas pelos governos e instituições 

supranacionais que priorizem o apoio político e financeiro para manter em funcionamento o TP.

 Apesar dos processos de reequilíbrio contratual,  os contratos de serviço devem ser 

revisados pelas autoridades de transporte público para amenizar certos requisitos e definir 

métodos de compensação transitórios.  Por exemplo, em Dublin, a autoridade organizadora 

transformou o contrato da Transdev em um contrato de "custo + taxa", onde as despesas 

operacionais serão cobertas além de uma remuneração fixa.

 Isenções fiscais, suporte para liquidez e títulos, e moratórias no reembolso de dívidas também 

devem ser considerados. A opção de empréstimos sem juros também pode ser interessante 

para o duração do estado de emergência e nos meses subsequentes.

 Apesar de todo o suporte, algumas empresas operacionais ou os proprietários individuais 

correm o risco de falência durante a crise. 



Além da COVID-19
 A crise da Covid-19 não deve fazer perder de vista a persistente crise climática e ecológica. 

Portanto, precisamos manter a ambição em ordem e continuar cortando as emissões e mitigar os 

riscos custos de inação das mudanças climáticas e outros riscos de sustentabilidade.

 Conforme a economia se recupera, ela deve ser direcionada para um crescimento compatível 

com o ‘Green Deal’. Devemos resistir a tentação de soluções de curto prazo em resposta a crise 

atual que encoraja as pessoas a voltarem para seus carros. 

 Iniciativas como a de Milão com o objetivo de introduzir um dos  esquemas mais ambiciosos da 

Europa de realocação de espaço viário dos carros para o ciclismo e caminhada, além do 

Transporte público, em resposta à crise Covid-19, deve ser encorajados e replicados. 

Confinamento e bloqueio medidas têm forçado as pessoas a permanecerem nas proximidades de 

suas casas. As regras de planejamento local devem ser modificadas para garantir que as 

instalações estejam disponíveis e acessíveis nas proximidades, reduzindo assim a necessidade de 

viagens de carro e favorecendo viagens sustentáveis.



A Questão Social
 Hoje no Brasil temos 35 milhões de pessoas sem acesso a água e 100 milhões sem esgoto tratado.

 O TP afeta diretamente o acesso a diferentes oportunidades  baseado em fatores como a vizinhança 
dos passageiros, níveis de renda e agora - durante a pandemia - se eles podem trabalhar 
remotamente, os formuladores de políticas terão de considerar em seus planos de longo prazo. E 

embora o subinvestimento em TP não seja novo, essas desigualdades de acesso estão sendo colocadas 

em primeiro plano na era do coronavírus.

 Nova York se tornou o centro de um dos maiores surtos da América, com muitos apontando para a 
densidade da cidade. No entanto, alguns especialistas foram rápidos em notar que a densidade em 
si não é necessariamente o problema.

 Meli Harvey, um planejador urbano, disse que a densidade é muitas vezes um "substituto" para 
outros fatores - como o número de pessoas por família ou tipos de ocupações - que podem 
contribuir para a transmissão da comunidade em uma pandemia . Essas mesmas pessoas também 
são afetadas de forma desproporcional pela atual pandemia. Um estudo recente descobriu que 
condados onde os residentes são predominantemente negros são responsáveis por mais da metade 
dos casos de coronavírus nos Estados Unidos e quase 60 por cento das mortes. O mesmo estudo 
também apontou fatores socioeconômicos como emprego, acesso a seguro saúde e assistência 
médica como sendo preditivos de infecção e morte por covid-19.



Cidades sustentáveis e resilientes

 Em 2050, projeta-se que mais de dois terços da população mundial viva em áreas 
urbanas, e a maior parte desse crescimento urbano ocorrerá em países de renda baixa e 
média-baixa. Mas os espaços urbanos densamente construídos tendem a vir com seus 
próprios desafios. Portanto, é necessário começar a garantir hoje que essas áreas urbanas 
sejam inclusivas, seguras, sustentáveis e resilientes.

 a Cientista Sênior da UNU-EHS, Dra. Simone Sandholz, cita cinco aspectos promissores de 
como as cidades com suas populações em crescimento podem se desenvolver para se 
tornarem mais sustentáveis e resilientes.



Cidades sustentáveis e resilientes
 1. Os sistemas de transporte urbano precisam se tornar mais sustentáveis

 O transporte urbano sustentável pode incluir dar prioridade às bicicletas em vez dos carros, 
como feito por exemplo em Copenhague, onde uma ponte exclusivamente para bicicletas foi 
construída, introduzindo o ônibus rápido (BRT) com rotas de ônibus dedicadas, como em 
Joanesburgo, ou bondes como parte do urbano sistemas de transporte público para 
conectar comunidades urbanas acidentadas e, muitas vezes, de baixa renda à cidade, como 
em Medellín ou La Paz.

 2. Soluções baseadas na natureza também funcionam para cidades

 Cada vez mais as soluções baseadas na natureza são consideradas na adaptação às 
mudanças climáticas urbanas e na redução do risco de desastres. Um exemplo seriam os 
telhados e ruas verdes da cidade de Nova York que podem gerenciar melhor o escoamento 
de águas pluviais e melhorar o clima urbano. A China introduziu o conceito de ‘cidades 
esponjosas’, cidades com espaços abertos que podem absorver a água das enchentes e 
prevenir desastres de maneiras ecologicamente corretas. Um número crescente de 
ferramentas está apoiando as cidades durante a fase de implementação, por exemplo, esta 
desenvolvida por cientistas da UNU-EHS.



Cidades sustentáveis e resilientes
 3. As redes comunitárias podem apoiar a resiliência a desastres urbanos

 Os impactos de desastres como inundações ou tempestades são geralmente piores em áreas 
urbanas densamente povoadas. Embora o papel dos códigos de construção adequados e do 
planejamento do uso da terra tenha sido reconhecido na redução dos riscos de desastres por um 
longo tempo, cada vez mais os laços sociais e as redes comunitárias estão na agenda. Ao 
desenvolver soluções sobre como apoiar os idosos durante ondas de calor, por exemplo, encontrar 
ajuda na comunidade é igualmente importante para uma infraestrutura benéfica.

 4. Soluções inteligentes podem melhorar a subsistência urbana

 Para moradores urbanos pobres, o acesso até mesmo a serviços urbanos básicos pode ser um 
desafio. Se você mora em um assentamento informal e não tem um endereço adequado e uma 
conta bancária, muitas vezes é difícil se inscrever para as necessidades básicas, como serviços de 
água e energia. As tecnologias digitais, como o dinheiro móvel, podem mudar isso. No Quênia, a 
medição inteligente permite o pagamento de serviços públicos e transporte por meio de dinheiro 
móvel, proporcionando assim um acesso mais igualitário. Além disso, os serviços de dinheiro móvel 
facilitam as transferências entre áreas urbanas e rurais e são particularmente úteis para famílias 
chefiadas por mulheres.



Cidades sustentáveis e resilientes
 5. Cidades, países e organismos internacionais precisam colaborar

 O desenvolvimento urbano sustentável precisa ser uma prioridade não apenas nas 
cidades, mas além dos limites urbanos. Para tanto, o Brasil promulgou um Estatuto da 
Cidade e implantou um Ministério das Cidades em 2003 para direcionar o planejamento 
urbano e torná-lo mais sustentável e inclusivo. Os países também estão se reunindo em 
nível internacional, por exemplo, na Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e 
Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), na qual 167 condados participaram 
para focar no desenvolvimento urbano sustentável e adotaram a “Nova Agenda Urbana”. 
Embora boas ideias estejam sendo implementadas em diferentes cidades ao redor do 
mundo, é esse tipo de colaboração que pode fazer a diferença globalmente.



11 Princípios de Design Urbano Resiliente

 Resiliência se refere a equipar as cidades para enfrentar os choques e tensões futuras das 
mudanças climáticas e o esgotamento das fontes de petróleo e combustível - e 
sobreviver às crises.

 1-Abrace a densidade, diversidade e combinação de usos, usuários, tipos de construção e 

espaços públicos.

 2-Priorize a caminhada como o meio de transporte preferido e como um componente 

definidor de uma qualidade de vida saudável.

 3-Desenvolva de uma forma que seja favorável ao TP.

 4-Concentre energia e recursos na conservação, melhoria e criação de locais fortes e 

vibrantes, que são um componente significativo da estrutura do bairro e da identidade da 

comunidade.

 5-Atende as necessidades da vida diária, a curta distância (raio de 500 m).

 6-Conservar e melhorar a saúde dos sistemas naturais (incluindo o clima) e áreas de importância 

ambiental, e gerenciar os impactos das mudanças climáticas.



11 Princípios de Design Urbano Resiliente

 7-Aumentar a eficácia, eficiência e segurança de seus sistemas e processos técnicos e 
industriais, incluindo sua fabricação, transporte, comunicações e infraestrutura de construção 
e sistemas para aumentar sua eficiência energética e reduzir sua pegada ambiental.

 8-Vai crescer e produzir os recursos de que precisam, nas proximidades (raio de 200 
quilômetros).

 9-Exigirá a participação ativa dos membros da comunidade, em todas as escalas, nos planos 
de desenvolvimento.

 10-Planejar e projetar redundância e durabilidade de seus sistemas de segurança de vida e 
infraestrutura crítica. O planejamento e o projeto desses sistemas terão como objetivo níveis 
de redundância e durabilidade proporcionais às crescentes tensões ambientais, sociais e 
econômicas associadas aos impactos das mudanças climáticas e do pico petrolífero.

 11-Desenvolva tipos de edifícios e formas urbanas com custos de manutenção reduzidos e 
pegadas ambientais reduzidas.

 Como deveria ser a cidade pós-pandemia:Muito apertado, muito denso, muito focado no consumismo. 
As cidades precisam mudar - não apenas por causa da Covid-19 e da crise climática



Cidade de 15 minutos
 Em Paris, uma proposta radical da prefeita, Anne Hidalgo, tem como objetivo transformar a 

capital da França em uma “CIDADE DE 15 MINUTOS”, ou seja, uma cidade em que o cidadão 

levaria apenas 15 minutos de bicicleta ou a pé para chegar ao seu trabalho, casa e 

equipamentos de lazer.

 A ideia por trás da “cidade de 15 minutos” é que a população esteja mais integrada aos seus 

bairros e possa comer, cuidar de si mesmo, se divertir, fazer atividades físicas, mas também 

trabalhar a apenas 15 minutos de sua casa. A pé ou de bicicleta, é claro, para reduzir a 

emissão de poluentes na cidade.

 “O que é uma ‘cidade de 15 minutos’? É a cidade dos bairros onde você encontra tudo o que precisa 

dentro de 15 minutos de casa. Essa é a condição para a transformação ecológica da cidade, 

melhorando o dia a dia dos parisienses”, explicou a atual prefeita Anne Hidalgo, que busca a reeleição 

nas eleições de março deste ano.


