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RESUMO

O profissional do início do século XX utilizava, em sua maioria, o transporte público para o seu deslocamento entre sua residência e local de 
trabalho. Usando como exemplo o Rio de Janeiro, no início daquele século ficaram famosas as linhas de bonde. Muitas destas possuíam o seu 
ponto final em complexos fabris, como a famosa linha de bondes do Bairro do Jardim Botânico, que tinha na Fábrica de Tecidos a sua origem e 
destino. No início da década de 60, com o adensamento de determinadas áreas e o crescimento populacional, os bondes passaram a ser 
substituídos gradativamente pelas linhas de ônibus. As antigas linhas clandestinas de ônibus, que praticavam a “lotada” de forma perigosa pelas 
ruas do Rio de Janeiro, justamente pela sua melhor mobilidade e velocidade, passaram a exercer um caráter oficial dando aos trabalhadores o 
serviço que buscavam. O Bonde é um transporte sobre trilhos que não suporta um grande número de passageiros, não possui uma velocidade 
acentuada e que possui uma rota sem opções, com uma mobilidade estática. Justamente naquela época, acentuou-se a migração para a cidade 
de trabalhadores de outras regiões do Brasil, principalmente do nordeste, ao mesmo tempo em que na Região Metropolitana do Rio de Janeiro os 
postos de trabalho em serviços e no comércio foram multiplicados, deixando para trás, em número, os postos de trabalho na indústria. O 
Rodoviarismo deu opções para o transporte de massa, tanto na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, como em todo o país, possibilitando a 
ligação rodoviária entre as cidades e Estados e, dentro da cidade, possibilitando a proliferação de linhas de ônibus, táxis e o desenvolvimento da 
indústria automotiva, com o automóvel se tornado um elemento cada vez mais comum a vida dos brasileiros. As novas ruas, avenidas, estradas e 
autoestradas, construídas com materiais modernos para a época e com dimensões compatíveis aos novos veículos rodoviários possibilitaram o 
maior número de deslocamentos, favorecendo as novas necessidades por mobilidade (LUCAS JUNIOR, 2009). Em meio a toda esta situação, com a 
queda de qualidade do transporte sobre trilhos e a falta de investimento no transporte rodoviário, o transporte de uso individual cresceu 
aceleradamente. A população acabou por recorrer aos automóveis para buscar a mobilidade e conforto que não mais encontravam no transporte 
público. Desta forma, com os automóveis sendo utilizados também como instrumento de desenvolvimento econômico por políticas econômicas 
governamentais, o uso excessivo dos automóveis acabou por impactar negativamente, principalmente nas cidades, com a elevada emissão de 
poluentes no meio ambiente e o aumento dos congestionamentos, prática comum nas grandes cidades brasileiras. O objetivo deste trabalho é 
desenvolver uma nova Política de Transportes, auxiliando a mobilidade urbana e o desenvolvimento sustentável urbano, privilegiando a 
qualidade, eficiência e segurança da população, adequando todo o sistema de transporte às novas necessidades quanto a mobilidade. Sendo 
assim, esta Tese apresentará uma nova Política de Transportes, contendo soluções inovadoras para a Mobilidade Urbana que estejam alinhadas 
com as novas necessidades da população contemporânea, que exerce múltiplos deslocamentos diários. Paralelamente pretende, a partir da 
análise crítica da literatura, estabelecer um referencial teórico, aprofundando conceitos-chave que fundamentem a adoção de parâmetros 
técnicos e quantificáveis no planejamento e legislação urbanísticos. Para tal, segue-se uma metodologia onde o Algoritmo das Formigas é 
utilizado como elemento de tomada de decisão quanto a aplicação destas soluções inovadoras em um estudo de caso na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro. Esta Política de Transporte torna-se diferente das demais pelo seu caráter adaptativo a realidade e contínuo, onde as 
transformações físicas e demográficas ditam a aplicação e configuração das soluções em transportes.
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