
URBANO 

Expandir a oferta de transporte coletivo  
A política de mobilidade urbana no Rio de Janeiro 

A AFD concedeu um empréstimo de 394,5 milhões de dólares para apoiar a política de mobilidade urbana 

do estado do Rio de Janeiro. Este financiamento favorece a expansão da oferta de transporte coletivo na 

metrópole e a consolidação da integração tarifária através do « bilhete único ». 

REFERÊNCIAS 

10,7 milhões 
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2012 

CONTEXTO 
A metrópole do Rio de Janeiro vivenciou uma urbanização acelerada 

desde os anos 1950, enfrentando hoje o déficit de transportes públicos 

urbanos. O aumento dafrota de carros particulares tem saturado as vias 

de circulação da cidade e aumentado as emissões de gases de efeito 

estufa. O atual sistema de transportes encontra dificuldades para acom-

panhar o crescimento econômico e reduzir a desigualidade social.  
 

Com vistas a enfrentar estes desafios, o Estado do Rio de Janeiro 

desenvolve desde 2007 uma política de mobilidade urbana definida 

conforme o Plano Diretor de Transportes Urbanos. A Copa do Mundo e 

os Jogos Olímpicos de 2016 são, hoje, uma oportunidade para acelerar 

esta política. Tal política apoia a demanda por transportes através da 

integração tarifária, importante esforço de investimento na infraestrutura 

de transporte coletivo e implementação de uma governança na escala 

metropolitana. A AFD apoia o estado do Rio de Janeiro na implemen-

tação desta estratégia. Tal projeto de inscreve perfeitamente no contex-

to do mandado que lhe foi confiado pelo governo francês no Brasil, vol-

tado para o crescimento verde e solidário. 

DESCRIÇÃO 

No contexto da Copa do Mundo de futebol e dos Jogos Olímpicos de 2016, 

a modernização das infraestruturas de transporte é uma questão fundamen-

tal. 

À longo termo, dispor de um sistema de transporte público eficaz é central 

ao apoio ao crescimento econômico, reduzindo a fragmentação do espaço 

urbano e as desigualdades sociais. O Bilhete único (mais de 860 milhões de 

trajetos desde 2010) já permite que se estabeleça uma economia de 37% 

sobre as tarifas individuais, facilitando, assim, o acesso ao mercado de 

trabalho pelos habitantes das regiões periféricas menos favorecidas. 
 

A utilização dos transportes coletivos e das formas de deslocamento menos 

poluentes contribui para a redução dos impactos negativos ao meio am-

biente local (emissão de partículas, ruídos) e global (efeito estufa). 

IMPACTO 

Com o objetivo de superar os desafios estabelecidos pelo crescimento 

da metrópole, o estado deseja atualizar as ferramentas de plane-
jamento e desenvolver uma governança metropolitana. A AFD apoia a 
iniciativa, junto com o aumento da oferta de transporte coletivo: ex-

pansão da rede de metrô através da construção de novas linhas e 
modernização dos trens urbanos bem como do transporte marítimo 

que atravessa a Baía de Guanabara. 

Uma outra alavanca é a política de integração tarifária introduzida em 
2010: um « bilhete único » permite ao usuário utilizar duas formas de 

transporte coletivo, sendo pelo menos um deles intermunicipal. 

O apoio da AFD é acompanhado por uma parceria técnica com a 
agência de urbanismo e o sindicato dos transportes da Île de France 
com vistas a compartilhar bem como respaldar a experiência francesa 

em matéria de mobilidade sustentável e planejamento urbano. 
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