
LIÇÕES SOBRE MOBILIDADE URBANA

Na próxima edição da Revista Indo e Vindo, a UCT vai trazer mais Lições sobre Mobilidade Urbana! Tem alguma dúvida? 
Quer sugerir mais algum assunto no tema Mobilidade Urbana? Mande e-mail para contato@uct-fetranspor.com.br

A série de infográficos sobre mobilidade urbana, produzida pela Universidade Corporativa do Transporte (UCT), embarca nos 
oito princípios do TOD, um conceito com objetivo de melhorar o transporte público, sem deixar de lado os espaços urbanos. 
Se o rodoviário nunca ouviu falar desse tema, então, é mais um motivo para não dormir no ponto. Vamos lá?
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O QUE É TOD

TOD é a sigla de Transit Oriented 
Development: Desenvolvimento 
Orientado ao Transporte Sustentável. 

Mas, o que é isso? 

A ideia é que o planejamento da cidade 
e o desenvolvimento do sistema de 
transporte andem juntos, lado a lado e 
no mesmo sentido. Rodoviário, imagine 
o corredor de ônibus ou uma estação de 
transporte público em que você trabalha 
ou que usa para se deslocar. Então, o 
ideal é que essas construções saiam do 
papel já com o seguinte pensamento: 
criar políticas de incentivo à moradia, 
emprego e outros serviços para a 
população no entorno desses locais. 

Mas, para evitar que isso seja elaborado 
de forma desorganizada, o Instituto de 
Políticas de Transporte e Desenvolvimento 
(ITDP) criou oito princípios essenciais 
para o TOD - Desenvolvimento Orientado 
ao Transporte. É um guia para que 
profissionais das mais diversas áreas 
possam conduzir projetos nas cidades.

CAMINHAR
Criar vizinhanças 
que estimulem os 
moradores a andar a pé.

MUDAR
Promover mudanças para incentivar os hábitos 
de caminhar, pedalar e usar o transporte público. 
Construir empreendimentos que deem mais espaços 
à circulação de pedestres do que estacionamentos aos 
carros é uma ótima ideia!

COMPACTAR
Reorganizar as regiões 
para encurtar viagens, 
por exemplo, fazendo 
com que as pessoas 
gastem menos tempo 
se deslocando de casa 
para o trabalho ou 
vice-versa. 

ADENSAR
É evitar a dispersão de 
pessoas, oferecendo 
alternativas em um só 
local. Por exemplo, no 
entorno das estações 
de transporte, motivar 
a circulação de gente 
pelas ruas, em lugares 
seguros e com oferta 
de lazer, comércio, 
emprego, etc.

MISTURAR
Estimular a criação de mais 
espaços com lojas, escolas, 
postos de trabalho e moradia 
em uma mesma região.  

TRANSPORTE PÚBLICO
Oferecer sistemas de 
transporte rápidos, 
frequentes, confiáveis e 
de alta capacidade. 

CONECTAR
Criar redes de transportes 
mais integradas que 
incentivem os hábitos de 
se locomover a pé, de bike, 
de ônibus e de metrô.

PEDALAR
Priorizar o uso 
da bicicleta.

Rodoviário, percebeu como tudo está interligado ao seu 
redor? A cidade do Rio de Janeiro também tem um exemplo 
de Desenvolvimento Orientado ao Transporte. Basta 
perceber o desenvolvimento trazido pelo BRT Transoeste.

Se quiser entender mais sobre esse assunto, acesse o site 
do ITDP Brasil: www.itdpbrasil.org.br.


