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O incentivo dado à indústria automobilística pelas políticas de desenvolvimento em 
meados do século passado contribuiu ao fomento de uma cultura voltada à 
concentração do uso de carros, associado à instalação de uma infraestrutura viária 
priorizada ao uso de automóveis. 
A crescente taxa de urbanização, aliada à adoção de modos de transporte pouco 
sustentáveis e a contínua sobrecarga nos recursos, além dos impactos irreversíveis 
causados ao meio ambiente, têm por consequência a deterioração da qualidade de 
vida nas cidades. 
Externalidades negativas, como congestionamentos, poluição e maior risco de 
acidentes, são exemplos das decorrências do uso excessivo de automóveis. Estas 
deficiências, por sua vez, despertam interesses dos economistas quanto ao 
dimensionamento dos seus custos econômicos (Castelar et al., 2014). 
Monetizar as perdas com os congestionamentos é uma forma de abordar as questões 
de interesse (bem-estar, produtividade, poluição, etc.) conjuntamente (Castelar et al., 
2014). Os autores atentam, porém, para a falta de um arcabouço bem definido e 
estruturado, e da pouca uniformidade das metodologias aplicadas, reflexos da 
complexidade do tema. 
Lima e Santoro (2005) listam os custos econômicos advindos dos congestionamentos: 

 desperdício do tempo produtivo ou de lazer; 

 consumo adicional de combustíveis; 

 emissão de poluentes prejudiciais à saúde e ao meio ambiente; 

 saturação das vias públicas; 

 aumento dos custos operacionais e tarifas do transporte público; 

 redução da disponibilidade de espaços públicos para convivência social. 
 

De acordo com IPEA/ANTP (1999), os custos decorrentes dos congestionamentos, 
calculados em 10 cidades brasileiras em 1997, resultaram em R$ 500 milhões por ano. 
Castelar et al. (2014) estimam valores em 2012 na ordem de R$ 62,1 bilhões nas 
regiões metropolitanas, cerca de 8 vezes o que o país investe em mobilidade urbana 
por ano. 
A monetarização da poluição ambiental apresenta-se como igualmente complexa, pois 
além de demandar estudos relativos aos reflexos da poluição sobre o ser humano (que 
variam de acordo com o clima, altitude, dispersão, regime de ventos, etc.) também 
apresenta uma mescla de efeitos das várias fontes de poluição. Esta dificuldade em 
identificar e separar os itens envolvidos é maior nos países em desenvolvimento, pela 
precariedade das estatísticas sociais e do registro de dados no sistema hospitalar 
(ANTP, 2014). 



 
 

Os custos econômicos e sociais dos acidentes de trânsito são decorrentes (Lima e 
Santoro, 2005): 

 das despesas médico-hospitalares; 

 da perda de capacidade de produção do acidentado (temporária ou 
definitivamente); 

 do resgate de vítimas e remoção de veículos; 

 do impacto familiar pelo ente acidentado; 

 dos danos causados aos veículos, ao mobiliário urbano e à propriedade 
de terceiros; 

 de processos judiciais. 
Resultados de outro estudo do IPEA (2003) estimaram gastos no Brasil, por ano, de R$ 
3,6 bilhões (a preços de 2003) com custos gerados pelos acidentes de trânsito, em 
aglomerações urbanas. 
ANTP (2014) ainda menciona que há muitos acidentes com pedestres 
(quedas/tropeços e atropelamentos) que frequentemente não são reconhecidos como 
acidentes de trânsito e/ou documentados sistematicamente, ignorando custos sociais 
tão altos quanto os demais tipos de acidentes de trânsito. 
Vasconcellos e Lima (1998) enfatizam que a estimativa dos custos das externalidades 
varia de país a país e ainda é objeto de controvérsia. Alguns estudos apontam o custo 
da poluição como equivalente a 0,4% do PIB dos países, e o custo dos acidentes 
equivalente a 2% do PIB. 
O fator escasso para a provisão de serviços de transporte urbano é o espaço das 
cidades, posto que a expansão da infraestrutura viária apresenta custos muito 
elevados (Lacerda, 2006). As ruas e avenidas são de livre acesso e gratuitas a todos os 
veículos; como a sua oferta é escassa e seu uso é sem custo, são demandadas em 
excesso. Na ausência de um mecanismo de preços para equilibrar oferta e procura por 
espaços nas vias, a sua alocação é feita através de filas, formando congestionamentos. 
Varejão e Dutra (2014) propõem rever a estrutura atual de incentivos, que priorizam o 
transporte individual (entre os quais, os subsídios para a aquisição de veículos e no 
preço da gasolina e a baixa qualidade do transporte público). Como propostas para a 
racionalização da demanda por transporte urbano, estão tornar o bem (ruas) 
excludente através de cota (rodízio) ou tributo (pedágio). Expõem ainda um estudo 
para o caso de tributação de forma indireta, sobre a gasolina, destinando-se as receitas 
arrecadadas para se reduzir a tarifa do transporte urbano. 
Conforme argumentam Castelar et al. (2014), dadas as externalidades envolvidas, é 
fundamental a presença do Estado, representando o interesse público. Deve-se adotar 
uma visão sistêmica sobre toda a movimentação de pessoas e de bens, envolvendo os 
modos e todos os elementos que produzem as necessidades destes deslocamentos. 
Mudanças pontuais sobre a circulação de veículos do sistema viário são tão 
importantes quanto o planejamento prévio sobre o fluxo do trânsito como um todo. 
Obviamente, melhorar a mobilidade urbana não se trata apenas de uma questão de 
engenharia, mas também sobre mudanças de comportamento, já que não basta a 
implantação de Planos de Mobilidade, por exemplo, caso não exista o incentivo a 
adaptações no cotidiano dos cidadãos. Avanços em relação à mobilidade começam 



 
 

com consultas e participações públicas, uma vez que englobam uma dimensão social 
de grande importância e que envolve muitos atores, que normalmente não trabalham 
juntos para reduzir as suas externalidades negativas. 
 
(*) Marcos André Minoru Ota, trabalha no Metrô. 
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