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RESUMO EXPANDIDO: O problema da mobilidade urbana reveste-se de grande
importância no âmbito da formulação de políticas públicas de gestão e ordenamento das
cidades. Está relacionada às teorias da economia do setor público que orienta como a
autoridade pública deve alocar recursos escassos no financiamento de bens públicos
com benefício máximo em termos de bem-estar, considerando externalidades
ambientais associados a cada sistema de transporte predominante. Neste artigo serão
analisados sistemas de transporte que induzam a mobilidade urbana ótima e sujeitos a
menor impacto ambiental. Montalva (2010) desenvolveu em trabalho de tese, a análise
microeconômica de políticas de transporte para combater ao congestionamento e avaliar
os benefícios e as implicações dessas políticas para subsidiar a formulação de políticas
de gestão da mobilidade urbana, que só poderá ser efetivada por meio de uma
combinação de sistemas de transporte público e privado e predominância crescente do
sistema coletivo. A depender do arranjo desta combinação, tal mix tenderá a gerar níveis
crescentes de congestionamento de vias urbanas, com a consequente redução da
mobilidade, que se expressaria no aumento do tempo de transporte, no custo de
deslocamentos, na queda de produtividade, na diminuição do bem-estar dos usuários e
na ineficiência do sistema. Neste sentido, cidade sustentável pressupõe modo novo de
gestão, que leve em conta os princípios do Estatuto das Cidades, especialmente na
afirmação da função social, participação e controle e direito à cidadania. O conceito de
mobilidade está atrelado a ideia, conforme o Ministério das Cidades (2005), de que o
crescimento urbano desordenado produz reflexos negativos sobre os transportes e
conduz a um ambiente danoso e menos sustentável. Uma política de investimentos que
não favoreça o transporte público e plano de uso do solo que não leve em conta a
mobilidade urbana contribuem para o aparecimento de maior densidade de veículos
individuais nas ruas, agravando os congestionamentos e gerando pressão política por
maior capacidade de tráfego das avenidas, túneis e viadutos, além de dados ambientais e
maior depreciação da infraestrutura instalada. A despeito da grande gravidade e
relevância deste problema, não existe convergência entre o senso comum e a
compreensão que emana da comunidade dedicada ao estudo do problema. O senso
comum que norteia boa parte dos formuladores das políticas de transportes no Brasil e
na Bahia privilegia a ação do estado no enfrentamento deste problema, tendo como
premissa o Paradigma da Prever/Prover, ou seja, parte da previsão da demanda de
transporte individual para prover a oferta da infraestrutura necessária ao atendimento
dos usuários, e, assim, se desconsidera as evidências teóricas e empíricas da
insustentabilidade econômica, financeira e ambiental do modelo. Já o entendimento da
compreensão técnica cientifica da comunidade internacional de pesquisadores na área
de transporte público é de que a ação do Estado deve ser focada, não na provisão da
demanda, mas no uso mais eficiente da infraestrutura. Neste sentido, a comunidade de
pesquisadores avança num consenso em torno da defesa do aumento da eficiência no
uso das vias públicas escassas, e da fundamentação da referida política de
racionalização do uso dessas vias, o que passa pelo incentivo ao transporte público e na
avaliação das externalidades ambientais do sistema. Para Gomide (2006), a adequada
integração da política de uso e ocupação do solo com a de transporte urbano é
fundamental para a sustentabilidade da mobilidade e melhoria dos serviços de
transportes coletivos, pois é possível reduzir distâncias e aumentar a produtividade das
infraestruturas disponíveis, reduzindo os custos de deslocamentos. A proposta de artigo
em pauta parte da premissa de que se está diante de uma tragédia dos commons, o que
torna imperativo uma intervenção que reverta a tendência acima descrita. Na busca dos
fundamentos desta intervenção, a pesquisa consiste em análise comparativa de três
políticas de transportes com vistas a garantir um maior padrão de mobilidade urbana,

políticas focadas no combate aos congestionamentos: o pedágio das vias, o subsídio e
financiamento do sistema de transporte público e o uso de vias exclusivas ou pistas
segregadas e exclusivas. Associadas a estas três vertentes, proceder-se-á a análise das
externalidades ambientais com vista a detectar quais dos três pode levar a diminuição da
poluição urbana provocada pela combustão fóssil. Com este foco o artigo adotará a
seguinte estrutura: levantamento da literatura existente com relação direta à questão dos
congestionamentos urbanos; análise dos modelos mistos de transporte individual versus
público. Esta estrutura permite a esquematização teórica do problema da mobilidade e o
estudo e avaliação dos efeitos e implicações de diferentes políticas de combate ao
congestionamento. Recorre-se a metodologia microeconômica associada à racionalidade
das decisões individuais dos agentes e a perspectiva da eficiência no uso das vias de
transporte urbano. Uma combinação de teorias garantirá o suporte analítico do enfoque
da tragédia dos commons às abordagens teóricas dos gastos públicos e precificação de
empresas públicas, análise de custo-benefício aplicados à análise de bem-estar,
eficiência de tarifas e os aspectos normativos, conforme (BOADWAY & WILDASIN,
1984). Os autores sugerem métodos teóricos e analíticos para o problema de provisão
ótima de bens públicos puros e impuros. Deste modo, a metodologia que será adotada
buscará verificar a racionalidade do setor público baseada na suposição da ineficiência
do mecanismo de preço de mercado para a determinação do equilíbrio entre o uso
privado e público das vias de transporte de forma a garantir maior sustentabilidade ao
meio ambiente e a própria mobilidade.
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