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RESENHA 
 
A quantidade de veículos tem aumentado muito nas cidades, elevando as taxas de 
motorização. Esse fenômeno, sem um transporte público de qualidade, é causa e efeito das 
más condições de mobilidade urbana. Contudo, altas taxas de motorização podem conviver 
com um bom sistema de transporte público. 
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INTRODUÇÃO 
 
Muitas cidades têm experimentado, em especial nos últimos anos, expressivos acréscimos 
na frota de veículos em circulação. Esse fenômeno apresenta várias causas, entre as quais 
ressalta a precariedade do sistema de transporte público de passageiros e a consequente 
vontade das pessoas de partirem para a solução do transporte individual. Em muitos países, 
esse fato tem assumido maiores proporções em decorrência de uma conjuntura econômica 
favorável e da adoção de políticas governamentais que estimulam a compra de automóveis 
mediante renúncia fiscal para a indústria automobilística e facilidades de crédito, sem que 
haja a contrapartida no estabelecimento de prioridades efetivas para o transporte público de 
passageiros. 
  
Ressalte-se que a indústria automobilística tem um importante papel na economia do País, 
com uma elevada participação no Produto Interno Bruto e na geração de empregos e 
tributos. É justo e razoável que as pessoas tenham um legítimo desejo de adquirir o seu 
próprio veículo. O que não deve ocorrer, contudo, é que, na ausência de opções aceitáveis, 
as pessoas façam um uso maciço do transporte individual, o que contribui para agravar 
continuamente as condições de circulação nas cidades.  
 
Atualmente, a questão do trânsito constitui-se em um dos maiores problemas enfrentados 
pela população das grandes cidades. Recente pesquisa realizada no município do Recife e 
divulgada em abril de 2013 indicou que 27,4% dos entrevistados apontaram o trânsito como 
o principal problema da cidade, superando todos os demais itens como educação, saúde, 
coleta de lixo, ruas esburacadas, segurança e saneamento básico, entre outros. Em outras 
capitais brasileiras, a questão do trânsito também figura no rol das principais preocupações 
dos cidadãos, se não a principal. 
 
Em muitas cidades ao redor do mundo, o modelo urbanístico que prevaleceu ao longo do 
século XX foi inteiramente voltado à cultura do automóvel. Esse modelo se caracterizou por 
espaços viários crescentes para os automóveis e espaços cada vez mais diminutos para os 
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pedestres (ou seja, para as pessoas), além de ignorar outros modos de deslocamento como 
as bicicletas.    
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
 
Conforme o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2011), o Brasil atingiu naquele ano uma 
população, em números redondos, de 190.756.000 habitantes, cerca de 12,3% superior à 
registrada no censo anterior realizado no ano de 2000. Um aspecto que chama a atenção 
nos resultados do Censo Demográfico de 2010 é a elevada participação da população 
urbana, que passou a representar aproximadamente 84,4% da população total. Essa 
tendência tem sido observada desde a década de 50 do século passado, ocasião em que o 
Brasil era um país eminentemente rural. A Figura 1 ilustra a variação da participação da 
população rural e da população urbana nos censos realizados no Brasil nas últimas 
décadas. 
 

 
Figura 1 

 
As consequências desse elevado processo de urbanização são evidentes, ressaltando entre 
elas a insuficiência da infra-estrutura das cidades. Uma das mais sérias questões que hoje 
afligem a maioria das cidades brasileiras diz respeito à deficiência de mobilidade urbana. Na 
ausência de políticas públicas voltadas à priorização ao transporte público de passageiros, 
têm sido observados, em especial nos últimos anos, expressivos acréscimos na quantidade 
de veículos circulando nas cidades. A falta de opções razoáveis para os deslocamentos das 
pessoas, uma conjuntura econômica favorável e a implantação de políticas públicas que 
estimulam a compra de automóveis (mediante renúncia fiscal para a indústria 
automobilística e facilidades de crédito) fazem com que o problema seja agravado 
continuamente. 
  
Esse fenômeno de crescimento desenfreado da frota de automóveis e, em particular, o 
elevado uso que se faz desse modo de transporte em decorrência das razões já apontadas 
conduzem a sérios problemas de custos externos causados pelo transporte ou 
deseconomias urbanas relacionadas aos aspectos de congestionamentos, poluição e 
acidentes. Tais questões mostram-se ainda mais preocupantes nos países em 
desenvolvimento, tendo em vista a baixa capacidade de absorver a demanda resultante das 
elevadas taxas de crescimento da frota de veículos, o que gera os impactos mais 
significativos em diversas áreas (Lopes, 2005).  
 
A taxa de motorização representa a relação entre a quantidade de veículos e a população, 
sendo habitualmente expressa em veículos por 1.000 habitantes. Pode também ser indicada 
pela relação inversa, ou seja, habitantes por veículo. A taxa de motorização é um indicador 
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útil para avaliar a influência da quantidade e da disponibilidade de veículos automotores nas 
características dos sistemas de transporte de determinada região (Lopes, 2005). 
 
A taxa de motorização em diversos países, expressa em habitantes por veículo, é mostrada 
na Figura 2, com base em informações extraídas do Anuário da Indústria Automobilística 
Brasileira 2012, elaborado pela ANFAVEA. Tais informações abrangem 17 países de quatro 
continentes. Observa-se que 13 desses países apresentaram índice de, no máximo, dois 
habitantes por veículo e valores praticamente estáveis, o que caracteriza uma saturação da 
frota. Os quatro países restantes (Coréia do Sul, México, Argentina e Brasil) apresentaram 
expressiva redução desse índice no período de 2001 a 2010: redução de 25% para a Coréia 
do Sul (de 3,6 para 2,7 habitantes por veículo), de 42,6% para o México (de 6,1 para 3,5 
habitantes por veículo), de 24,5% para a Argentina (de 5,3 para 4,0 habitantes por veículo) e 
de 29,1% para o Brasil (de 8,6 para 6,1 habitantes por veículo), o que indica um expressivo 
aumento da frota nesses países. 
 

 
Figura 2 

 
No ano de 2011, o Brasil produziu cerca de 3.408.000 veículos, sendo o 7º maior produtor 
mundial, superado apenas pela China (18.419.000 veículos), Estados Unidos (8.654.000 
veículos), Japão (8.399.000 veículos), Alemanha (6.311.000 veículos), Coréia do Sul 
(4.657.000 veículos) e Índia (3.936.000 veículos) (ANFAVEA, 2012). A produção de 
automóveis no Brasil corresponde ainda a 23% do PIB industrial e a 5% do PIB total do 
País, gerando 1,5 milhão de postos de trabalho (Meira, 2013). 
 
Considera-se que o início da indústria automobilística brasileira ocorreu efetivamente na 
década de 1950 durante o governo de Juscelino Kubitschek, não obstante algumas 
empresas estrangeiras tenham se estabelecido antes no Brasil, como a FORD em 1919 e a 
General Motors em 1924, ambas no Estado de São Paulo como montadoras e não como 
fábricas de automóveis. 
 
Durante o período de 1957 a 2011, a produção da indústria automobilística brasileira atingiu 
um total de 47.101.329 automóveis (veículos montados), dos quais 20.487.560 (ou seja, 
43,5%) apenas durante o período de 2002 a 2011 (ANFAVEA, 2012). A Figura 3 ilustra a 
produção anual de automóveis montados pelas indústrias brasileiras de 1957 a 2011. 
Quanto à produção de ônibus montados, a indústria automobilística brasileira alcançou um 
total de 794.604 veículos durante o período de 1957 a 2011, dos quais 322.786 (ou seja, 
40,6%) apenas durante o período de 2002 a 2011 (ANFAVEA, 2012), conforme é 
apresentado na Figura 4. 
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Figura 3 

 
 

 
Figura 4 

 
Durante o mesmo período (de 1957 a 2011), a produção total de automóveis, comerciais 
leves, caminhões e ônibus da indústria brasileira foi de 60.959.685 veículos montados, 
sendo 25.946.052 (ou seja, 42,6%) durante os anos de 2002 a 2011 (ANFAVEA, 2012). 
 
Por sua vez, a evolução da produção nacional de motocicletas durante o período de 1975 a 
2011 é apresentada na Figura 5 (ABRACICLO, 2012). Foram produzidas 20.621.242 
motocicletas pelas indústrias brasileiras durante o período de 37 anos compreendido entre 
1975 e 2011, das quais 14.882.235 (ou seja, 72,2%) apenas nos últimos dez anos (de 2002 
a 2011). 
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Figura 5 

 
A frota total de veículos no Brasil em julho de 2012 alcançou 73.699.403 unidades, das 
quais 41.390.841 automóveis, 5.019.441 caminhonetes, 2.188.009 camionetas, 119.134 
ciclomotores, 16.392.508 motocicletas, 2.901.141 motonetas, 154 quadriciclos, 17.135 
triciclos e 375.612 utilitários, ou seja, um total de 65.703.975 veículos leves. 
 
Para a análise das taxas de motorização no Brasil, foram escolhidas as dez cidades 
brasileiras mais populosas, as quais representavam, em julho de 2012, 34.632.806 
habitantes, correspondentes a cerca de 17,9% da população total brasileira, com base nas 
estimativas da população para o mês de julho de 2012, feitas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE (IBGE, 2013) . Do total de 5.568 municípios brasileiros, 
apenas essas dez cidades possuíam uma frota registrada, no mesmo mês de julho de 2012, 
de aproximadamente 22,5% da frota total do País (DENATRAN, 2013).  
 
Foram então calculadas as taxas de motorização das dez cidades brasileiras mais 
populosas, conforme é mostrado na Tabela 1. 
 

Tabela 1 

CIDADE 
POPULAÇÃO 

ESTIMADA EM 
01/07/2012 

FROTA 
REGISTRADA EM 

JULHO/2012 

TAXA DE 
MOTORIZAÇÃO 

(veículos por 1.000 
habitantes) 

Curitiba 1.776.761 1.345.310 757,2 
Belo Horizonte 2.395.785 1.480.690 618,0 
São Paulo 11.376.685 6.738.698 592,3 
Porto Alegre 1.416.714 752.543 531,2 
Distrito Federal 2.648.532 1.385.229 523,0 
Recife 1.555.039 561.300 361,0 
Rio de Janeiro 6.390.290 2.267.142 354,8 
Fortaleza 2.500.194 818.711 327,5 
Manaus 1.861.838 519.658 279,1 
Salvador 2.710.968 724.310 267,2 
TOTAL 34.632.806 16.593.591 479,1 

 
Observa-se um aspecto paradoxal na análise desses resultados: a cidade de Curitiba é a 
que apresenta a maior taxa de motorização, no entanto é a que oferece o melhor sistema de 
transporte público do País, com o seu modelo sendo exportado para outras cidades 
brasileiras e para o exterior. A taxa de motorização elevada é decorrente do maior poder 
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aquisitivo da população que, no entanto, tem também uma opção razoável para seus 
deslocamentos, qual seja, um transporte público de boa qualidade. 
 
Por sua vez, a Região Metropolitana do Recife - RMR, formada por 14 municípios, é um 
grande aglomerado urbano, constituindo-se, em termos de região metropolitana, na mais 
populosa do Nordeste do Brasil e a quinta mais populosa do País. A frota registrada na RMR 
passou de 1.027.563 veículos em dezembro de 2011 para 1.109.081 veículos em dezembro 
de 2012, o que corresponde a um acréscimo de 81.518 veículos em apenas um ano. A taxa 
de crescimento da frota de veículos na RMR alcançou valores muito elevados nos últimos 
anos, sendo de 9,9% e de 7,9% ao ano, respectivamente, de 2010 a 2011 e de 2011 a 2012 
(DETRAN, 2013). A Figura 6 ilustra o crescimento, de aspecto exponencial, da frota de 
veículos na Região Metropolitana do Recife durante o período de 1968 a 2012.  
 

 
Figura 6 

 
A taxa de motorização na RMR, no mês de julho de 2012, variou de 95,6 (Município de 
Itapissuma) a 361,0 habitantes por 1.000 veículos (Município do Recife), conforme mostra a 
Tabela 2. Os municípios mais próximos à capital e, portanto, com maior adensamento 
urbano são os que também apresentam maior taxa de motorização. 

 
Tabela 2 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO 

ESTIMADA EM 
01/07/2012 

FROTA 
REGISTRADA EM 

JULHO/2012 

TAXA DE 
MOTORIZAÇÃO 

(veículos por 1.000 
habitantes) 

Recife 1.555.039 561.300 361,0 
Olinda 379.271 114.042 300,7 
Paulista 306.239 68.670 224,2 
Jaboatão dos Guararapes 654.786 145.821 222,7 
Moreno 57.828 11.887 205,6 
Camaragibe 146.847 29.785 202,8 
Abreu e Lima 95.243 19.199 201,6 
Cabo de Santo Agostinho 189.222 33.951 179,4 
Igarassu 105.003 18.152 172,9 
Ipojuca 83.862 13.913 165,9 
São Lourenço da Mata 104.782 15.290 145,9 
Ilha de Itamaracá 22.794 2.912 127,8 
Araçoiaba 18.617 1.821 97,8 
Itapissuma 24.321 2.324 95,6 
TOTAL 3.743.854 1.039.067 277,5 
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Analisa-se, em seguida, efeitos do aumento da taxa de motorização. No ano de 1997, foi 
realizada na RMR uma Pesquisa Domiciliar de Origem e Destino, repetindo uma outra que 
fora realizada em 1972. Nessa pesquisa de 1997, foram identificados cerca de 5.200.000 
deslocamentos por dia, com a divisão modal indicada na Tabela 3. À época, os modos de 
transporte predominantes eram, na ordem, o ônibus urbano, o automóvel e as viagens a pé, 
que representavam em conjunto aproximadamente 88% dos deslocamentos na RMR 
(EMTU/Recife, 1997). 
 
Os atuais padrões de deslocamento na RMR são significativamente diferentes dos 
observados em 1997. Por exemplo, o modo “Lotação” correspondia ao denominado 
transporte informal realizado em veículos de pequeno porte, à época muito expressivo na 
RMR, a ponto de superar o total de deslocamentos pelo metrô. Hoje, esse modo tem uma 
participação muito pequena, restrito a algumas poucas áreas. Outro exemplo diz respeito 
aos deslocamentos por motocicletas, que eram muito pequenos em comparação aos 
atualmente observados. Em 1997, no Município do Recife, a frota registrada de motocicletas 
e motonetas representava 6,0% do total, enquanto atualmente essa participação é de 19,5% 
(Detran/PE, 2013).  
 
Quanto à duração média das viagens, a Pesquisa de Origem e Destino 1997 revelou que os 
tempos médios de viagem dos usuários do transporte coletivo e do transporte individual 
eram de respectivamente 43 minutos e 28 minutos, significando dizer que as viagens dos 
primeiros eram cerca de 54% mais demoradas. Comprovou-se ainda que o tempo médio de 
duração das viagens a pé era de 16 minutos. Considerando a velocidade do pedestre da 
ordem de 4,8 km/h, conclui-se que a distância média das viagens a pé era da ordem de 1,3 
km (EMTU/Recife, 1997). 
 

Tabela 3 

MODO DE TRANSPORTE TOTAL DE 
DESLOCAMENTOS % 

Ônibus Urbano 2.045.438 39,37 
Automóvel 1.343.028 25,85 
A Pé 1.187.897 22,87 
Lotação 181.086 3,49 
Metrô 137.317 2,64 
Escolar 125.986 2,43 
Bicicleta 63.477 1,22 
Táxi 47.880 0,92 
Motocicleta 14.940 0,29 
Ônibus Fretado 13.505 0,26 
Ônibus Executivo 7.214 0,14 
Trem 5.762 0,11 
Caminhão 1.280 0,02 
Barco 1.101 0,02 
Outros 18.953 0,36 
TOTAL 5.194.864 100,00 

Fonte: EMTU/Recife (1997). 
 
O último Plano Diretor de Transportes Urbanos - PDTU da RMR foi desenvolvido no ano de 
2008 a partir de informações ajustadas sobre o padrão de viagens resultante da mencionada 
Pesquisa Domiciliar de Origem e Destino realizada em 1997. 
 
Após a definição de alguns cenários (mínimo, otimista e provável), foi desenvolvida no 
PDTU uma simulação admitindo a estratégia “NADA FAZER” até o ano de 2020. Nessa 
hipótese, o resultado das simulações indicou conclusões preocupantes, entre as quais o 
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aumento de mais de 200% em quilometragem de vias congestionadas e o aumento de 96% 
no tempo de operação em vias congestionadas, tudo em comparação ao ano de 2007, 
adotado como ano-base. Ainda nessa hipótese do “NADA FAZER”, a velocidade média no 
transporte público seria reduzida de 20,3 km/h para 14,5 km/h, do ano de 2007 ao ano de 
2020. Durante o mesmo período, o tempo médio gasto em transporte público aumentaria de 
49,4 min para 80,5 min (CBTU, 2008). 
 
No que tange ao transporte individual, a velocidade média, na mesma hipótese do “NADA 
FAZER”, diminuiria de 28,0 para 13,3 km/h, enquanto o tempo médio gasto nesse modal 
aumentaria de 22,1 min para 70,3 min, do ano de 2007 ao ano de 2020 (CBTU, 2008).  
 
Ocorre que tais simulações consideraram a situação vigente em 2007, quando a frota 
registrada de veículos na RMR aumentou “apenas” 6,8% ao ano. Nos anos subsequentes, a 
taxa de crescimento anual alcançou 7,7% (no ano de 2008), 8,6% (no ano de 2009), 10,4% 
(no ano de 2010), 9,9% (no ano de 2011) e 7,9% (no ano de 2012). Portanto, o cenário no 
ano de 2020, na hipótese do “NADA FAZER”, seria ainda mais alarmante do que já previa o 
PDTU. 
 
Apenas no Município do Recife, cuja frota registrada no final do mês de junho de 2013 era 
de 622.379 veículos, a previsão, com a atual tendência, é de que esse número atinja 1 
milhão já no mês de abril de 2019. 
 
CONCLUSÕES 
 
Lopes (2005), após ressaltar a importância da indústria automobilística para a economia do 
País, demonstra, em face dos elevados acréscimos que vêm ocorrendo nas taxas de 
motorização nas cidades brasileiras, a necessidade de minimizar os impactos decorrentes, 
por meio de investimentos em infra-estrutura, na adoção de medidas restritivas ao uso do 
transporte individual e de incentivo ao uso do transporte público, sem, no entanto, tolher o 
legítimo direito à propriedade do veículo. 
 
A esse respeito, Carvalho (2011) refere-se com propriedade ao grande paradigma dos 
governos, pois, se de um lado medidas de proteção à indústria automobilística são 
importantes pela geração de empregos e pela arrecadação tributária, de outro promovem 
diversas externalidades à sociedade, representadas por poluição, congestionamentos e 
acidentes de tráfego.  
 
Conciliar tais aspectos, aparentemente conflitantes, é um desafio posto aos gestores 
públicos. O agravamento da situação atual, já caótica, impõe a adoção imediata de medidas 
nesse sentido. 
 
Em consequência, as políticas públicas de mobilidade urbana deveriam estar voltadas ao 
estímulo contínuo do transporte público em seus diversos modais, de modo a atrair o 
usuário do transporte individual, ao mesmo tempo que seriam postas em prática medidas de 
restrição ao uso do transporte individual nas áreas mais críticas das cidades e ainda o 
incentivo às formas de transporte não motorizadas (viagens a pé e de bicicleta). 
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