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URBANTEC BRASIL



Programa de Cidades

Tornando realidade a sustentabilidade urbana



CIDADES EM QUE TRABALHAMOS



AS CIDADES DO SÉCULO XXI 

PRECISAM COMBATER:

Dispersão

urbana
Congestionamento

Ineficiência

energética



BRASIL: O QUE ACONTECEU 

COM NOSSAS CIDADES?

Pode mudar a frase do titulo

Montar com 3 ou 4 fotos como 

próximo slide que será deletado



TENDÊNCIA DO TRANSPORTE NO BRASIL

Fonte: ANTP



DIVISÃO POR MODO DE TRANSPORTE - 2014

Fonte: http://files.antp.org.br/2016/9/3/sistemasinformacao-mobilidade--geral_2014.pdf

http://files.antp.org.br/2016/9/3/sistemasinformacao-mobilidade--geral_2014.pdf


SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Impactos das mudanças climáticas

Previsão de medidas de mitigação e adaptação

• Redução de emissões

• Qualidade do ar e saúde

• Custos para infraestrutura e serviços de mobilidade



Estatuto da Cidade

Estatuto da Metrópole

• Diretrizes da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano

• Planos diretores – revisão PD 

• Políticas e planos setoriais

LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA FEDERAL



Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana

Plano de Mobilidade Urbana

• Integração com  o Plano Diretor Municipal

• Prioridade às necessidades dos cidadãos e não dos 

veículos

• Participação social

• Integração do transporte com a cidade:

• Diferentes olhares 

• Políticas setoriais

• Diferentes modos de transporte

• Aspectos ambientais, sociais e econômicos

LEI DE MOBILIDADE URBANA



PRIORIDADES DA LEI DE MOBILIDADE

Pedestres

Bicicletas e outros 

modos ativos

Transporte Público

Transporte individual 

motorizado

Transporte de Carga



MODELO ATUAL DE CIDADES NOS PAÍSES EM 

DESENVOLVIMENTO

Baseado no Banco Mundial

Cidades 3D                                           

(disperso, distante e 

desconectado):

Espraiamento urbano com baixa 

densidade

Emprego, Equipamentos de 

Saúde, Transporte e Lazer 

distantes da residência e 

transporte público

Incentivo ao uso do transporte 

individual: elevada necessidade 

de deslocamentos, 

congestionamentos,  longo 

tempo de deslocamento

Poluição: elevação 

emissões de GEE

Perda de eficiência 

energética e de produtividade 

econômica,  elevação do 

custo do transporte público e 

exclusão social



• Crescimento acelerado das áreas urbanas

• Prioridade de investimentos em infraestrutura para 
automóveis

• Forma urbana ineficiente e insustentável: falta de 
planejamento urbano ou resultante de um planejamento 
equivocado e flexível para o crescimento disperso

CONTEXTO URBANO BRASILEIRO
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Fonte de dados: IBGE

Evolução da taxa de urbanização no Brasil



Ineficiência, congestionamento, 

baixa produtividade

Cidade 3 C
Compacta – Coordenada – Conectada 

Eficiência, transporte coletivo, 

alta produtividade

MODELOS DE CIDADE: 3D X 3C

Cidade 3D
Distante – Dispersa – Desconectada 



TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO

• Transporte como conector da cidade

• Pensar sustentabilidade do transporte público implica 

pensar no desenvolvimento urbano



O QUE É DOTS?

Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável 

(DOTS) é uma estratégia de planejamento urbano que 

busca integrar o uso e ocupação do solo e ao 

transporte coletivo baseado em:

• Planejamento e desenho urbano voltado ao transporte 

sustentável

• Bairros compactos com densidades adequadas

• Diversidade de usos e serviços

• Espaços públicos seguros e atrativos para interação social



POR QUE DOTS?



COMPACTAR

Transporte coletivo de qualidade

• Diminuição da dependência do automóvel

• Redução das emissões de GEE

• Redução tempo de deslocamento

Densidades adequadas

• Contenção da dispersão urbana

• Ocupação ambientalmente saudável do 

espaço 

• Sustentabilidade econômica do transporte 

público 

Uso misto do solo 

Redução das distâncias casa – trabalho

Segurança urbana

Promoção da economia local

ELEMENTOS DO DOTS



COMPACTAR

Transporte ativo priorizado

• Redução das emissões de GEE nos deslocamentos

• Aumento na qualidade de vida / saúde

Centralidades e fachadas ativas

• Identidade local

• Dinâmica econômica local

• Segurança                   

ELEMENTOS DO DOTS



COMPACTAR

Gestão do uso do automóvel

• Aumento da segurança viária

• Redução de congestionamentos  

Espaços públicos e   

infraestrutura verde

• Aumento da qualidade do ambiente 

urbano  

• Proteção dos recursos naturais

Diversidade de renda

• Redução da segregação espacial

• Acesso a oportunidades

ELEMENTOS DO DOTS



Fonte: ITDP, 2015

DOTS: DESENVOLVIMENTO ORIENTADO 

PELO TRANSPORTE SUSTENTÁVEL 



• Articular planejamento do uso e ocupação do solo do 
Plano Diretor com propostas do Plano de Mobilidade 
Urbana e diversas agendas setoriais

• Incluir no Plano Diretor um conjunto de estratégias e 
ações normativas que permitam a aplicação de 
instrumentos urbanísticos

• DOTS deve ser implementado por órgãos públicos 
locais e o setor privado

COMO ADOTAR O DOTS?



IMPLEMENTAÇÃO DOTS

Pode se concretizar de diferentes formas:

• Ao longo do tempo, através de uma série de projetos públicos 

e privados isolados

• Articulação de vários projetos urbanos público-privados

• Criação de um grande projeto urbano único

• Um empreendimento privado de grande porte

Premissa básica:

Articulação entre infraestrutura de transporte coletivo e uso 

do solo



Fonte: 

https://www.flickr.com/photos/94905302@N06/14389812076/

EXEMPLOS DE OUC

Alguns exemplos no Brasil:

• Porto Maravilha (Rio de Janeiro)

• Faria Lima (SP) 

• Água Branca (SP)  

• Linha Verde (Curitiba) 

• Lomba do Pinheiro (POA)



NIVEA OPPERMANN – DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - WRI BRASIL 

E boas apresentações a todos!

OBRIGADA


