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Acórdão nº 1.373/2011-Plenário – 

Mobilidade Urbana no Brasil 

• Auditoria Operacional realizada pelo TCU com os 

objetivos de: 

 a) delinear o panorama e as tendências da 

mobilidade urbana no Brasil; 

 b) avaliar o planejamento do tema nos municípios 

com mais de 500 mil habitantes e em suas regiões de 

influência; 

 c) avaliar a atuação da Secretaria Nacional de 

Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das 

Cidades – Semob/Cidades. 

 



Acórdão nº 1.373/2011-Plenário – 

Mobilidade Urbana no Brasil 

 

O panorama da mobilidade urbana constatado na maior 

parte das grandes cidades brasileiras é desolador, ante:  

 

(i) o crescimento desordenado dos municípios;  

(ii) a desarticulação entre planejamento urbano e 

planejamento e transportes; e  

(iii) o crescente uso do transporte individual motorizado. 

 

 



Acórdão nº 1.373/2011-Plenário – 

Mobilidade Urbana no Brasil 

Os três principais problemas identificados são: 

a) congestionamentos crescentes, crônicos nas grandes 

cidades brasileiras e cada vez mais comuns nas menores, 

que acarretam: (i) perda de tempo; (ii) redução de 

produtividade de até 5%; (iii) aumento de cerca de 20% da 

emissão de poluentes; e (iv) alocação cada vez maior de 

recursos para ampliação das vias existentes; 

b) baixa adesão ao uso do transporte público coletivo, fruto 

de seu custo elevado e de sua má qualidade; 

c) baixa qualidade das vias urbanas (pistas de automóveis, 

calçadas e ciclovias).  

 

 

 



Acórdão nº 1.373/2011-Plenário – 

Mobilidade Urbana no Brasil 

Necessidades identificadas: 

 

- Aprimorar o transporte público coletivo, o que demanda 

integração modal e intramodal fácil e de custo razoável; 

e 

- Melhorar o planejamento do uso do solo – 

principalmente no tocante à localização de atividades, 

que interfere nas características dos deslocamentos – a 

fim de tornar atrativos os meios alternativos ao carro; 

 

 

 

 



Acórdão nº 1.373/2011-Plenário – 

Mobilidade Urbana no Brasil 

O cenário da mobilidade urbana acima delineado decorre, 

fundamentalmente, da precariedade do planejamento dos 

municípios e da deficiência da integração dos planos das 

cidades com mais de 100 mil habitantes com os de suas 

regiões de influência. 

 

Causas da precariedade do planejamento municipal: 

- Falta de vinculação do planejamento do uso do solo com 

o planejamento do transporte; e 

- Não elaboração do Plano Diretor de Transporte; 

 

 

 



Acórdão nº 1.373/2011-Plenário – 

Mobilidade Urbana no Brasil 

Achados da Auditoria: 

 

a) Fragilidade da sistemática de análise dos projetos 

adotada pela Semob para a celebração de convênios.  

 

O processo de seleção exige dos proponentes, para 

caracterização da obra, apenas uma descrição geral do 

objeto e um cronograma físico-financeiro. Estipula, 

também, como requisitos da proposta, entre outros, a 

existência de plano diretor e de plano de transporte e 

circulação ou de instrumentos equivalentes. 

  

 

 

 



Acórdão nº 1.373/2011-Plenário – 

Mobilidade Urbana no Brasil 

Achados da Auditoria: 

 

É aconselhável, pois, que a Semob passe a exigir, como 

requisitos para seleção das propostas, documentos que 

confiram maior segurança ao exame, como projeto básico, 

estudo de viabilidade técnica e financeira da 

implementação e da operação do empreendimento, plano 

de trabalho e licenciamento ambiental, entre outros. Com 

isso, diminuir-se-á o risco de que a União financie um 

projeto inviável ou inadequado. 

 

 



Acórdão nº 1.373/2011-Plenário – 

Mobilidade Urbana no Brasil 

Achados da Auditoria: 

b) A sistemática de análise dos projetos adotada pela 

Semob para a celebração de convênios não leva em conta 

os instrumentos de planejamento municipal. 

 

Nos casos de contratação examinados, não houve 

qualquer análise técnica da real compatibilidade dos 

projetos apresentados com o plano diretor de 

ordenamento territorial e com o plano diretor de 

transporte e mobilidade. 

 



Acórdão nº 1.373/2011-Plenário – 

Mobilidade Urbana no Brasil 

Achados da Auditoria: 

c) Inexistência de dados e indicadores concernentes às 

condições da mobilidade nas principais aglomerações 

urbanas.. 

Foram feitas recomendações à Semob para: 

 - implementar um procedimento de coleta e tratamento 

sistemático de dados, que permita identificar problemas e 

possíveis soluções relacionadas à mobilidade urbana nas 

cidades de maior porte; e  

- desenvolver um conjunto de indicadores que possibilite 

monitorar a execução e os resultados das ações financiadas 

por programas sob sua responsabilidade 

 



 

 

Muito Obrigado! 

 

 

 

 

 

 


