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• Promoção do transporte sustentável e equitativo no mundo, concentrando esforços
para reduzir as emissões de carbono, acidentes de trânsito e a desigualdade social.

• Organização social sem fins lucrativos.
• Sede em Nova Iorque, no Brasil desde 2003.

• Articulação com governo, sociedade civil e iniciativa privada.

Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento



2000-2030 
2 x população urbana
3 x espaço ocupado

Fonte: UN (2015) e Banco Mundial (2013)



Espraiamento urbano e desigualdade territorial



Transporte de média/alta capacidade por residente

Fonte: ITDP 2015



Transporte de média/alta capacidade por residente

RMRJ
• PNT: 31% 
• Total: 235 km 
• População: 12,8 milhões 

RMSP
• PNT: 19% 
• Total: 300 km 
• População: 19,6 milhões 



Foto: Danielle Hoppe

Transporte público, um ”mal necessário”



Transporte público, um ”mal necessário”



Aumento no tempo diário de viagem



Fonte: Observatório das Metrópoles (2014)

Aumento na taxa de motorização: 17 regiões metropolitanas
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Políticas de desenvolvimento urbano integradas

Foto: Bogotá, ITDP

• Forma urbana compacta, adensada, com 

uso misto do solo

• Moradia, emprego, transporte: planejados 

de forma indissociável

• Incentivo a investimentos DOTS

• Arranjo institucional: governança com 

ênfase na cidade metropolitana



Transporte limpo: transporte ativo

Foto: Rio de Janeiro, Fabio Nazareth

• Investimentos em infraestrutura para pedestres e ciclistas

• Novas políticas de financiamento, ex. subsídio cruzado

• Medidas incisivas de desestímulo ao uso do carro: políticas de 

estacionamento, taxação para circulação em áreas centrais

• Zonas de Baixo Carbono



• Novas políticas de financiamento, ex: CIDE municipal como fonte de custeio 

• Avanço tanto nos biocombustíveis como em eletrificação

• Medidas de priorização (faixas exclusivas) – retorno rápido e baixo custo de 

implantação e investimento

• Investimento em transporte de média/alta capacidade

• Integração intermodal efetiva (tarifária, física, operacional, governança)

• Serviços que ofereçam confiança, conforto, conveniência

Requalificação da infraestrutura e do serviço de transporte público

Foto: Guangzhou, ITDP
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