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• Organização social sem fins lucrativos

• Sede em Nova Iorque, no Brasil desde 2003

• Articulação com órgãos governamentais, 

organizações da sociedade civil e setor privado

Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento



3 x espaço ocupado

75% emissão de CO2

60-80% consumo de energia

2000-2030 

2 x população urbana

75% produção econômicaFonte: UN (2015) e Banco Mundial (2013)





Como prover acesso à cidade?

Istambul, Turquia. Foto: Clayton Lane, ITDP



Fonte: Observatório das Metrópoles (2014)

Aumento na taxa de motorização: 17 regiões metropolitanas



 45% das emissões de GEE do setor de 

energia estão relacionados ao transporte

 Crescimento de 410% nas emissões no 

período 1970 - 2015

Fonte: SEEG Brasil (Observatório do Clima, 2015) e SMAC/COPPE (2011)

Emissões de gases de efeito estufa



Emissões de poluentes locais

Fonte: OMS (2014), Saldiva e Vormittag (2013) e Santos Júnior (2015).

Shangai, China. Foto: Reprodução/CNN

 7 milhões de pessoas morreram 

em decorrência da poluição do ar 

no mundo em 2012 (OMS)

 +7 mil mortes prematuras/ano 

são relacionadas a poluição do ar 

na RMSP ~ USD 1 bilhão 

 Veículos automotores 63% das 

emissões de material particulado 

na região



Colisões de trânsito

• Mortes no trânsito por ano: 

Mundo: 1,24 milhões

Brasil:  42 mil 

• 2º maior número de mortes per capita da  América 

Latina (23,4 mortes/100 mil hab).

• Colisões de trânsito são a principal  causa de 

morte de jovens (10-19 anos) no mundo

• No Brasil, atrás apenas de mortes relacionadas à 

violência. Principal causa de morte entre jovens do 

sexo masculino.

Fonte: OMS (2015) com base em Roads Kill Map e BBC Brasil (2017).



Garantia da velocidade em prol da ”eficiência”

Foto: Danielle Hoppe



Perdas econômicas

Fonte: Vianna e Young (2015).

São Paulo, Brasil. Foto: Brett Jordan via VisualHunt

 Em 2014, Brasil teve uma perda total 

de 2,7% do PIB nacional (R$ 232 

bilhões) em horas de deslocamento 

casa-trabalho (IBGE)

 RMSP teve uma perda de 6,2% do 

PIB.  A RMRJ apresentou a maior 

perda dentre as regiões 

metropolitanas do país (8,1%)



Aumento no tempo diário de viagem



Espraiamento urbano e desigualdade territorial

Nível de desenvolvimento urbano 

segundo análise de proximidade a 

equipamentos e padrão de 

habitabilidade da cidade. 



Foto: Danielle Hoppe

Transporte público, um ”mal necessário”



Foto: Rafael Siqueira

Proteção da propriedade privada



Precisamos reconquistar nossas cidades!



TRANSPORTE 

PÚBLICO

MOBILIDADE A PÉ

BICICLETA

CONECTADAS

COMPACTAS MENOS CARROS

USO MISTO

ADENSADAS



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS - 2030)



Estratégia A-S-I (<2º celsius)

AVOID

SHIFT

IMPROVE

Evitar/reduzir a necessidade do 

deslocamento

Mudar/manter os deslocamentos

em modos mais eficiente

Aprimorar a eficiência energética

e tecnologia veicular





Ghangzhou Cidade do México

Serviços que oferecem confiança, conforto, conveniência

Fotos: ITDP



Integração intermodal

Foto: ITDP
Ghangzhou



Desenvolvimento do entorno

Foto: ITDP
Bogotá



Buenos Aires

Fotos: ITDP



One of Ecobici’s 9,000 daily trips

Por que 36% dos holandeses pedalam diariamente como meio 

de transporte?

1%    

Meio Ambiente

Fonte: Copenhagen Bicycle Account 2006

6%    

Barato

19%    

Exercício

61%    

Conveniente, Rápido e Fácil



Nova Iorque

Novo entendimento sobre capacidade excedente



Foto: Fabio Nazareth

Escala que resulte em segurança para todxs



Holanda, 1950



Fotos: www.gardenvisit.com e ITDP

Cheonggyecheon, Seoul



Obrigada

www.itdpbrasil.org.br 

@ITDPBRASIL 

facebook.com/ITDPBrasil

clarisse.linke@itdp.org


