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A mobilidade é um dos principais desafios
- O transporte de passageiros é a fonte de emissão de gases de efeito estufa que mais 

cresce no Brasil, e já é a principal fonte de emissões municipais. 

- Em 2050, 70% da população mundial viverá em cidades. 

- Hoje no Brasil, o IBGE aponta que a população urbana chega a quase 85% e que em 
2030 seremos 90% vivendo em áreas urbanizadas de acordo com a ONU-Habitat.

- No Brasil, é o principal setor em termos de emissões, atrás apenas da agropecuária, 
conforme o estudo de 2013 sobre as Estimativas anuais de emissões de gases de efeito 
estufa no Brasil, produzido pelo governo brasileiro. 

- A poluição será responsável por mais de 50 mil mortes em São Paulo até 2030 (OMS). 

70% da poluição do ar nas cidades hoje vem dos escapamentos de veículos fósseis 

congestionados 





Transportes Ativos

- Mobilidade a pé

- Bicicletas + mobilidade reduzida

- Conexão com transporte coletivo





Divisão modal

- 36% dos deslocamentos no Brasil são feitos a pé e 4% de bicicleta, ou 
seja 40% é transporte ativo (viagens ainda invisíveis no 
planejamento urbano)

- Os transportes ativos são os principais modais de transporte do 
Brasil,

- 31,36% das viagens tem como modo principal os pés   e 0,61%  a  
bicicleta o que corresponde a 31,97% do total de viagens (OD 2012)

- 80% do espaço viário é dedicado a veículos particulares  





Iniciativas da sociedade civil









Conclusões

1- O Símbolo do debate sobre descarbonização dos transportes são os 
pés e a bicicleta. Precisamos re-pactuar socialmente!

2- A tecnologia deveria contribuir para reduzir o déficit de transporte 
público e ativo, como soluções simples, baratas e democrática para as 
cidades

3- O carro já está sendo entendido  como serviço com o fim da  
propriedade. 
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