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Instável equilíbrio

Alexandre Pelegi
Editor

Editorial

AN P

“a vida nas grandes cidades brasileiras só vai melhorar com o engaja-
mento da população nas políticas públicas”. a frase do arquiteto e 
urbanista Nestor Goulart reis Filho, no entanto, tem complemento obri-
gatório: “não adianta ir para a rua apenas para protestar. É necessário 
dar um segundo passo e assumir responsabilidades como cidadão”.

desde 2013 o Brasil passa por um processo de maior pressão nas 
ruas, ao mesmo tempo em que se percebe uma confusão no debate 
sobre quais rumos tomar. o verbo participar, tão conjugado recente-
mente, pode explicar muito, ao mesmo tempo em que pode não dizer 
absolutamente nada: como medir o grau de transformação que deter-
minadas ações populares provocam nos governantes?

Governar assemelha-se à habilidade de um equilibrista de pratos. 
Espetados nas pontas de varetas e rodopiando em instável equilíbrio, 
os pratos dependem da ação precisa do malabarista, cuja função é 
cuidar, um a um, da energia que os mantém no ar. a queda de um 
prato, ele sabe, com boa dose de certeza determinará a queda de 
todos os outros.

Muitos “pratos” estão hoje em equilíbrio instável quando o assunto é 
a questão urbana, aí inserida a mobilidade. Não basta girar apenas 
uma vareta, o sucesso está em mantê-las todas em movimento. isto 
é função de estadista que, mais do que conhecer os defeitos, possui 
clareza e energia para enfrentar os erros. Seria importante que, em um 
ano eleitoral, os candidatos apresentassem propostas claras de como 
enfrentarão os problemas urbanos de mobilidade. ou de como evita-
rão que os pratos se quebrem.

Mais que isso: como pretendem ouvir e interpretar os diversos canais 
pelos quais os cidadãos de manifestam.
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Sistema de Informações da Mobilidade Urbana

o Sistema de informações da Mobilidade Urbana desenvolvido pela 
aNtP, em parceria com o BNdES, consiste em banco de dados e 
informações especialmente desenhado para permitir, aos setores 

públicos federal, estaduais e municipais, o adequado 
acompanhamento das várias facetas  

de caráter econômico e social envolvidas na dinâmica do  
transporte e trânsito urbanos dos municípios brasileiros  

com população superior a 60 mil habitantes.

o Sistema de informações da Mobilidade Urbana foi desenvolvido 
para agregar mais de 150 dados básicos dos 438 municípios, 
com 60.000 ou mais habitantes em 2003, obtidos por meio de 

questionário enviado pela aNtP e preenchidos pelos responsáveis 
do transporte e trânsito municipais e metropolitanos. a abrangência 
das áreas consideradas são as seguintes: ônibus municipais; ônibus 

metropolitanos; metroferroviário; trânsito e mobilidade urbana.

Consulte o Sistema de informações da Mobilidade Urbana  
no site da aNtP - www.antp.org.br
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Desenvolvimento econômico 
e segurança no trânsito: 
precisamos morrer antes de 
aprender?

Eduardo A. Vasconcellos
Instituto Movimento 
E-mail: eavas@uol.com.br

TrânsiTo e exTernalidades

AN P

as mortes e ferimentos das pessoas que circulam no sistema viário 
são reconhecidamente um problema gravíssimo, com enormes impli-
cações pessoais, sociais e econômicas, cujo custo gira em torno de 
2 a 3% do PiB dos países. Por este motivo, o tema é permanentemen-
te discutido, inclusive no plano internacional, por incentivo da onU.

o objetivo deste artigo é analisar o enfoque predominante do fenôme-
no como “custo inevitável do progresso”, que se baseia em estudos 
históricos mostrando a “curva do aprendizado” aplicada aos aciden-
tes de trânsito, que revela o movimento de aumento inicial acelerado 
e redução posterior dos eventos. isto será feito analisando a história 
da segurança de trânsito no Brasil e, com mais detalhes, o processo 
recente da massificação da motocicleta no Brasil que, até 2012, havia 
contabilizado 200 mil mortes e 1,6 milhão de pessoas com alguma 
forma de invalidez permanente.

EconomiA E AciDEntEs: “curVA DE AprEnDizADo”?

Um estudo famoso do Banco Mundial (Kopits e Cropper, 2003) ana-
lisou a relação entre o nível de riqueza dos países e a segurança de 
trânsito nas suas vias e estradas. Conforme estudos anteriores já 
haviam mostrado, existe uma relação entre as duas variáveis apon-
tadas. no entanto, esta relação não é exata nem obrigatória, haven-
do muitos casos distintos da “média”. em geral, vale a conclusão de 
que, em sociedades de renda muito baixa e que já têm uma frota de 
veículos motorizados, os índices de periculosidade – mortes por 
quantidade de pessoas e de veículos – são elevados em relação aos 
registrados nos países de renda alta. em verdade, o gráfico que 
mostra esta relação tem frequentemente a forma de um “u” inverti-
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do, mostrando que os índices de periculosidade crescem até um 
ponto em que começam a diminuir, ponto este definido por um limiar 
de aumento da renda média dos habitantes. isto permitiu a muitos 
estudiosos formular uma “lei” sobre o fenômeno que, no fundo, 
implica dizer que se o problema de segurança de trânsito é grave, 
com o passar do tempo ele vai melhorar. este tipo de formulação 
coloca os planejadores em uma posição de comodismo, que rapida-
mente desliza para a postura irresponsável de que o problema da 
segurança de trânsito é um “custo do progresso” e, portanto, há 
pouco a fazer para combatê-lo. esta linha de raciocínio criou tam-
bém uma terminologia específica, que passou a denominar o forma-
to de crescimento e decrescimento da curva de acidentes de “curva 
de aprendizado” (learning curve, na língua inglesa). isto significa que 
durante um tempo há um grande aumento dos acidentes, quando as 
pessoas “aprendem” como lidar com a nova tecnologia.

esta denominação seria cabível no caso de um período de educação 
formal, em que uma criança passa por um processo de tentativa e 
erro até aprender a ler e escrever. no entanto, esta denominação é 
imoral no caso dos acidentes de trânsito porque, por trás da palavra 
“aprendizado”, há milhares de pessoas que morreram ou se feriram 
gravemente.

a partir dos seus cálculos, Kopits e Cropper estimaram que, se nada 
fosse feito (a época era 2003), o índice de mortes por cem mil habi-
tantes chegaria a um pico em torno de 30 nos países em desenvolvi-
mento (seis vezes superior ao registrado em países desenvolvidos) 
antes de começar a cair. Baseados em estimativas da evolução da 
renda média nos países em desenvolvimento, os autores estimaram 
que os “picos” ocorreriam 20 a 30 anos após o ano de 2003.

em estudo mais recente (Paulozzi, 2007), foram comparados dados 
de mortes no trânsito em 44 países com seus respectivos níveis de 
desenvolvimento econômico, medidos pelo PiB. a conclusão geral é 
a mesma do estudo de Kopits e Cropper, de que as taxas de morte 
por habitante são muito altas em países de renda média baixa, 
aumentam muito com o aumento da renda até atingirem um “pico” 
e depois se reduzem na medida em que a sociedade fica mais rica. 
no entanto, existe uma exceção notável à regra, muito importante 
para este texto: os índices de mortes em motocicletas não caem nos 
países de maior renda, reforçando a natureza intrinsecamente peri-
gosa do seu uso. Por exemplo, na União europeia, enquanto as 
mortes no trânsito com os veículos que não sejam a motocicleta 
caíram de 69.147 em 1991 para 33.111 em 2008 (queda de 52%) as 
mortes de usuários de motocicleta passaram de 6.225 para 5.520 
(queda de 11%).
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Muitos países em desenvolvimento que não tinham a motocicleta 
como um veículo importante até 20 anos atrás e que a introduziram 
no trânsito desde então passaram por processos semelhantes ao do 
Brasil. o caso mais espetacular é o da China (Zhang et all, 2004). as 
motocicletas passaram de 23,4% da frota em 1987 para 63,2% em 
2001. no mesmo período, as mortes de motociclistas aumentaram 
5,5 vezes e os feridos em motocicletas aumentaram 9,3 vezes. em 
2001, 18,9% dos mortos e 22,8% dos feridos no trânsito já eram 
usuários de motocicleta.

o aspecto mais importante desses estudos é que é possível aproveitar a 
experiência de países que iniciaram a sua motorização há muitas déca-
das, para evitar que seus piores impactos ocorram no mesmo grau em 
países que iniciam agora sua motorização. no entanto, esta é a conclu-
são que foi ignorada e esquecida no processo de liberação da motoci-
cleta no Brasil, mesmo tendo como um dos atores principais a indústria 
japonesa de motocicletas, que conhecia perfeitamente o comportamen-
to do fenômeno ao longo do século xx.

o princípio DA prEcAução

a vida não existe sem riscos e todos nós corremos riscos no nosso 
dia-a-dia. a discussão que importa é qual risco aceitamos correr. Para 
isto, é necessário conhecer o que fazemos e sermos bem informados, 
por exemplo, sobre os remédios, os alimentos e equipamentos que 
usamos ou consumimos.

no plano de uma sociedade, o conhecimento dos riscos requer um 
bom sistema de informação da parte dos fornecedores de produtos e 
serviços, do governo e dos especialistas no tema. a partir das infor-
mações e da experiência acumulada em outras épocas ou em outras 
sociedades, podem ser tomadas medidas para reduzir ou eliminar os 
riscos. a atitude para analisar e tomar estas medidas é chamada de 
“princípio de precaução” (eea, 2013). Por este princípio, toda vez que 
existem informações confiáveis que demonstram haver um nível inde-
sejado de risco, a sociedade pode precaver-se definindo formas de 
seu controle, para assegurar a vida e a saúde das pessoas. no entan-
to, mesmo que haja na sociedade indivíduos ou grupos que conhe-
çam problemas relevantes acerca de um produto ou processo, isto só 
resultará em ações preventivas se outros setores politica e economi-
camente importantes concordarem com a aplicação das medidas de 
precaução. na maior parte dos casos, o produtor do bem não deseja 
mudar seu produto nem encarecê-lo, dado que está satisfeito com 
sua rentabilidade, e autoridades governamentais não querem perder 
arrecadação de impostos ou a oportunidade de ganhar a simpatia de 
parte da população com a oferta do novo produto.



revista dos Transportes Públicos - anTP - ano 38 - 2016 - 1º quadrimestre

10

Principalmente com o desenvolvimento da indústria, a sociedade pas-
sou a usar uma grande variedade de equipamentos. alguns deles 
podem ferir as pessoas, como o fogão a gás (explosão), o chuveiro 
elétrico (choque), o aquecedor a gás (envenenamento) e a panela de 
pressão (explosão). o desenvolvimento da medicina também trouxe 
novos remédios que em muitos casos eram perigosos para algumas 
pessoas, podendo até ser letais em casos extremos. no caso da 
mobilidade, a introdução de veículos motorizados criou acidentes de 
qualidade distinta e de grande intensidade.

em todas as sociedades estes produtos e remédios foram introduzi-
dos com ou sem alertas sobre os seus eventuais perigos e em muitos 
casos foi grande o impacto na saúde das pessoas e às vezes na eli-
minação das suas vidas.

deste ponto de vista, o automóvel e a motocicleta passaram pelo 
mesmo processo antes de chegar ao Brasil, tendo produzido uma 
história de milhões de pessoas feridas ou mortas. Para entender o que 
ocorreu no Brasil é necessário esclarecer o que se entende por segu-
rança de trânsito e como as formas de deslocamento se encaixam 
neste conceito.

os produtos que são usados no ambiente doméstico estão próximos 
às pessoas e os fatores que podem desencadear um acidente estão 
diretamente ligados ao seu manuseio, uso ou consumo em um 
ambiente controlado. de uma forma ou de outra, as pessoas apren-
dem a usá-los para minimizar os riscos, embora ainda ocorram explo-
sões de botijão de gás ou de panelas de pressão, envenenamento por 
gás de aquecedor e ingestão indevida de remédios por crianças.

no caso dos veículos, o problema é completamente diferente, pois 
eles são usados em um espaço coletivo. este espaço é disputado 
pelas pessoas em várias formas de circulação – a pé, de bicicleta, de 
ônibus, de moto, de carro – sendo o espaço definido por uma estru-
tura de calçadas e pistas, de construções de várias dimensões, de 
sinalização de trânsito, de cartazes de propaganda, de comércio 
ambulante, de árvores, de bancas de jornal e de outros equipamen-
tos. Circular por este espaço requer grande atenção e grande ativida-
de cerebral, para definir o trajeto e a velocidade desejada, identificar 
perigos e tentar evitá-los. Circular em vias públicas é um exercício de 
destreza, em que um espaço escasso é disputado por pessoas com 
interesses e necessidades diferentes. Por isto, as pessoas que circu-
lam em veículos maiores estão em condição favorável em relação às 
demais em caso de acidentes, porque a energia cinética da qual são 
detentoras é muito superior à dos demais usuários (illich, 1974). em 
consequência, circular a pé ou em veículos menores implica em uma 
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vulnerabilidade acentuada que só pode ser tratada por meio de medi-
das especiais, que considerem o ambiente de circulação com todas 
as suas características.

Por isso, assim como ocorreu com o automóvel nas primeiras déca-
das do século xx, o argumento da indústria de motocicleta de que 
“produz um veículo seguro” é falso. a motocicleta é incapaz de ofere-
cer proteção real ao seu usuário, no que se iguala à bicicleta. Portan-
to, o argumento só sobrevive em um ambiente de baixa escolarização 
e de ignorância em relação aos riscos, mediante a tática de nunca 
falar da insegurança natural do uso da motocicleta e de acentuar 
exclusiva e insistentemente as suas vantagens em conveniência pes-
soal, velocidade e custo.

a postura da indústria veicular sempre foi a de afastar-se do proble-
ma, ao invés de enfrentá-lo. o caso dos eUa – a maior indústria de 
automóvel do mundo – é exemplar. Quando o número de feridos e 
mortos passou a aumentar rapidamente nas primeiras décadas do 
século xx, a indústria começou a ser questionada por estudiosos e 
reagiu negativamente, mantendo a prática de mudar apenas a potên-
cia e o estilo do veículo. a indústria iniciou uma guerra para não 
melhorar a segurança do automóvel que durou trinta anos, quando foi 
forçada a ceder, principalmente no caso do cinto de segurança. o 
argumento central contra as mudanças foi o mesmo usado agora pela 
indústria de motocicletas, de que “o problema é o motorista e não o 
automóvel”, e foi acompanhado do argumento desavergonhado de 
que “segurança não vende automóvel” (lemov, 2015, p. 50).

a postura da indústria que produz algo que acaba ligado à morte de 
pessoas frequentemente se apoia em um argumento típico, na forma de 
advertência: “não se pode punir o fabricante de facas pelos crimes 
cometidos com elas”. de fato, o fabricante de facas não pode alertar 
para que a faca não seja usada para ferir alguém, pois isto não é da 
natureza do “produto” faca, ela não foi fabricada com este objetivo e 
compete ao governo e à polícia fazer a fiscalização de segurança pública 
relacionada ao uso criminoso da faca. a própria motocicleta vem sendo 
intensamente utilizada para prática de furtos, roubos e assassinatos – 
hoje ela é o veículo preferido pelos assaltantes nas grandes cidades – 
mas isto não justifica nenhuma ação de restrição à sua compra ou ao seu 
uso, pois a indústria não fabricou a motocicleta para ser usada assim e 
não propõe esta forma de uso para a moto.

no entanto, a lógica de que “não se deve culpar a indústria de facas 
por seu uso pelos assassinos” não se aplica ao caso da motocicleta, 
como muitos propõem para “desculpar” o veículo das suas consequên-
cias letais. É o mesmo argumento falso sobre o “veículo seguro que é 
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mal utilizado”. no caso da moto não é possível criar um discurso 
dicotômico do tipo “mau uso versus bom uso” que pode ser usado 
para as facas, porque o seu uso é inerentemente perigoso no 
ambiente de trânsito e porque muitos fatores que causam acidente 
estão completamente fora da ação do condutor da motocicleta. a 
motocicleta não existe isoladamente, pois faz parte da sua essência 
ser utilizada em espaços públicos. Usada em espaços públicos, a 
periculosidade é inevitável. É por este motivo que, mesmo nos paí-
ses muito avançados em segurança de trânsito, os índices de mor-
talidade em motocicletas permanecem elevados, ao passo que os 
índices do uso dos demais modos de transporte caíram acentuada-
mente. É simplesmente impossível garantir a segurança de um 
motociclista no trânsito com outros veículos.

na sua periculosidade, a motocicleta não está só, pois os demais 
veículos também têm o mesmo problema, embora com característi-
cas distintas quanto ao risco imposto aos seus condutores e passa-
geiros, ou a outros participantes do trânsito. em todos os casos, o 
que é inaceitável é a falácia de que o veículo é seguro em si e que 
basta manejá-lo adequadamente para garantir a segurança.

o dever eticamente indispensável de alertar os usuários sobre os ris-
cos de usar um veículo no trânsito nunca foi obedecido no Brasil. isto 
vale para a bicicleta, a motocicleta, o automóvel, o ônibus e o cami-
nhão. Mas isto obrigaria a indústria de veículos e especialmente a das 
motocicletas a fazer o que ela evita o tempo todo: revelar o risco real 
do seu produto. no caso da motocicleta a sua alta periculosidade foi 
camuflada e dissimulada. a indústria prefere criar textos falando na 
necessidade de usar o capacete e de respeitar as leis de trânsito 
(mensagens que foram tornadas obrigatórias a partir de 2009), ou 
seja, ela se limita à advertência subliminar de que a segurança no uso 
da moto é responsabilidade exclusiva do seu condutor, o que constitui 
o coração da falácia referida anteriormente.

no caso da segurança de trânsito no Brasil, o princípio da precaução 
nunca foi considerado. Conforme relata Beiguelman-Messina (2011, 
p. 101-102), a entrada do bonde elétrico na cidade de são Paulo foi

...bastante sofrida, pontuada por mutilações, mortes, prejuízos mate-
riais e muito medo desses bólidos que atingiam, no máximo, a marca 
de 18 km/h no período abordado. o novo meio de transporte (...) figu-
rava cotidianamente nas páginas de jornais. (...) os acidentes eram 
variados e em todos ficava patente o grau de perplexidade e inconfor-
mismo da população diante do novo veículo (...) é um bonde que 
descarrila na ladeira e se choca com uma loja, outro que mutila para 
sempre uma menina de 3 anos. Um que colide com uma carroça e leva 
seu proprietário a perder toda sua carga e seus cavalos, outro que 
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esmaga um pobre cachorro e aquele que põe fim à vida de um pedes-
tre desatento, explodindo seu corpo e separando os membros de seu 
tronco. a rua subitamente se transforma em escola, onde o paulistano 
aprenderá que o ritmo da cidade elétrica exige a interiorização de uma 
série de regras de comportamento e disciplina para que possa convi-
ver com o novo trânsito, a nova velocidade e a iminência da morte 
mecânica e impessoal. Quando os bondes elétricos começaram a 
circular, nem as ruas da cidade, nem os passageiros e motorneiros 
estavam preparados para usufruí-los, e não é por casualidade que os 
atropelamentos totalizassem 41,1% dos acidentes entre 1900 e 1905, 
seguidos pelos abalroamentos (26,6%) e as quedas de passageiros e 
pingentes desses velozes “elétricos” (24,40%).

desde o início do nosso processo de motorização na década de 1930 
o Brasil teve índices elevadíssimos de insegurança no trânsito, pois os 
novos veículos foram inseridos no ambiente de trânsito sem nenhuma 
precaução em relação à segurança das pessoas. o erro cometido na 
entrada do automóvel na sociedade se repetiu como tragédia no caso 
da liberação da motocicleta. Quando foi obtida uma redução impor-
tante dos índices de acidentes pela primeira vez na nossa história, 
com o Código de Trânsito de 1997, a liberação e o apoio irresponsável 
à motocicleta eliminaram todos os benefícios obtidos. o conhecimen-
to acumulado em todo o mundo foi ignorado e permitiu-se que fosse 
concretizado o maior desastre social da história do trânsito brasileiro. 
isto foi feito em nome do “desenvolvimento”, da criação de empregos 
e da “inclusão social” – que ao final revelou-se uma forma de exclusão 
ou de morte de quase dois milhões de pessoas.

dentro da teoria do princípio da precaução existe uma discussão 
relevante que se refere ao perigo de criar barreiras ao desenvolvi-
mento de um processo que na realidade não implica nos riscos 
imaginados inicialmente – há vários casos assim na história da 
indústria mundial. Mas os temas da segurança de trânsito e espe-
cialmente dos riscos envolvidos no uso de motocicletas estão com-
pletamente fora deste âmbito, uma vez que seus riscos estão mas-
sivamente documentados há décadas.

o processo insensato não foi detido nem pela demonstração – pelo 
Ministério da saúde do Brasil – das suas consequências trágicas. 
Por este e outros motivos a indústria de motocicletas vem recente-
mente investindo em outra forma de veículo, para ampliar o público 
comprador do seu produto. o veículo tem cilindrada mais baixa (50 
cc) e seu público é o adolescente. no seu anuário de 2012 (abraci-
clo, 2012) o tema é tratado com destaque, sob o título “inclusão 
social acelera com 50 cm3”. no texto (p. 102), as palavras são claras 
em suas intenções:
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os brasileiros das classes socioeconômicas d e e têm encontrado 
uma forma facilitada de adquirir seus primeiros veículos motorizados. 
esta opção é proporcionada pelos ciclomotores... que possuem pre-
ços muito atrativos. Com isso, o veículo pode ser adquirido em parce-
las suaves, abaixo dos habituais gastos mensais com o transporte 
coletivo. a percepção de que o sonho pode, facilmente, se tornar rea-
lidade estimulou milhares de brasileiros, principalmente do nordeste 
do país, a comprar o produto (...) além disso, os ciclomotores são, 
muitas vezes, utilizados para geração de renda garantindo, mais uma 
vez, a inclusão social dessa parcela da população.

a seguir, o texto torna-se “responsável” e adverte os condutores de 
ciclomotores sobre a necessidade de usar os equipamentos de segu-
rança e de “cumprir à risca as determinações da legislação de trânsi-
to (...) reduzindo riscos de acidentes e evitando problemas com a fis-
calização”. É mais um texto que parte do princípio enganoso de que 
o veículo adequadamente equipado e dirigido com cuidado estará 
livre de riscos. a realidade trágica da motocicleta no mundo e no Bra-
sil desmente este logro de forma clara. É um princípio que ignora a 
natureza do ambiente de trânsito e a inviabilidade da inclusão e ope-
ração desprotegida de veículos pequenos. Mas que dentro de uma 
sociedade iníqua, fragilizada e desinformada funciona muito bem.

Uma das maiores especialistas brasileiras em saúde e violência 
(Minayo, 2004) resumiu de forma exemplar o que vem acontecendo no 
Brasil há décadas:

nas últimas três décadas, os acidentes de transporte persistente-
mente ceifaram mais vidas de brasileiros do que os homicídios e 
suicídios e do que a maioria das doenças das quais nós temos tanto 
medo e frente às quais nos cuidamos. no trânsito, quase sempre, a 
maioria das pessoas – em grande parte os jovens – morre ou fica 
inválida por motivos banais que poderiam ser evitados. Porém, 
enquanto os homicídios e os suicídios provocam grande comoção 
social, os óbitos e as lesões do trânsito ocupam um espaço obscuro 
de leniência e permissividade.

Foi nEstE EspAço EsVAziADo DE ciDADAniA E ciViliDADE 
quE A inDústriA DE motociclEtAs sE insEriu com 
grAnDE sucEsso.impActo gErAl nA mortAliDADE

Quando analisamos a história do trânsito no Brasil torna-se claro 
que a adaptação irresponsável das nossas vias e cidades para o uso 
intenso por parte de condutores de automóveis no período entre 
1960 e 1990 trouxe enormes prejuízos para a segurança, saúde e 
qualidade de vida. os ambientes de trânsito no Brasil tornaram-se 
inseguros e hostis aos usuários mais vulneráveis como pedestres e 
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ciclistas, gerando uma enorme quantidade de acidentes. esta pri-
meira fase de nossa motorização caracterizou-se pela apropriação 
do espaço viário por grupos selecionados com acesso ao automóvel 
e com poder de pressão sobre o setor público responsável pelo 
trânsito. Uma das consequências mais negativas deste processo foi 
a ocorrência de um grande número de mortes: os dados oficiais do 
denatran para o período entre 1960 e 1989 apontam 446 mil mortes, 
mas as informações são reconhecidamente falhas, podendo-se esti-
mar o número real em 600 mil pessoas.

Vem ocorrendo, desde os anos 1990, uma segunda fase, caracteriza-
da pela introdução acelerada e insensata de uma nova tecnologia – a 
motocicleta. a diferença mais relevante em relação à primeira fase é 
que agora os grupos sociais apoiados pelo poder público têm renda 
mais baixa que os grupos anteriores, dividindo-se majoritariamente 
entre a classe média baixa os grupos de baixa renda. embora esta 
segunda fase de motorização venha ocorrendo em um ambiente de 
democracia formal (ao contrário da primeira fase), a ignorância histo-
ricamente construída no seio da sociedade permanece a mesma, 
abrindo espaço para propostas demagógicas e oportunistas, basea-
das no populismo e na retórica irresponsável. as motocicletas, assim 
como aconteceu com os automóveis 50 anos atrás, são habilmente 
trabalhadas como símbolos de “liberdade” e os riscos evidentes de 
sua utilização são tratados como “destino”, “vontade divina”, “preço 
inevitável do progresso” ou simplesmente “inabilidade do condutor”.

o processo de massificação da motocicleta no Brasil já deixou uma 
marca indelével que pode ser vista também por meio da evolução dos 
dados de segurança de trânsito no país. Conforme visto, a análise dos 
processos de introdução descuidada de veículos nas sociedades 
mostra que os acidentes e as mortes crescem exponencialmente até 
atingirem um ponto máximo. a partir daí os eventos começam a 
decrescer para patamares mais baixos. o caso brasileiro tem particu-
laridades que precisam ser analisadas com cuidado.

a figura 1 mostra a evolução do índice de mortes por cem mil habi-
tantes no Brasil no período entre 1930 e 2010. entre 1930 a 1949 
(poucos anos antes da implantação da indústria automobilística) o 
índice era baixo devido à pequena frota de veículos que circulava no 
país: em 1929, havia 166.926 automóveis registrados (Gusmão, 1933). 
o índice cresceu no tempo em função do aumento das importações, 
sendo que em 1960 a frota e automóveis havia chegado a 570 mil 
unidades (Barat, 1975). a partir da implantação da indústria nacional, 
ele acelerou sua subida até o patamar de 20 mortes por cem mil habi-
tantes em 1990. esta foi a primeira “fase selvagem” do trânsito brasi-
leiro, que se estima tenha causado a morte de 500 mil pessoas entre 
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1930 e 1990. Com a crise do início do início dos anos 1990, o índice 
recuou para subir acentuadamente após o crescimento econômico 
que se seguiu ao “Plano real”, atingindo o pico histórico de 22,6 em 
1996. Com o Código de Trânsito de 1998 o índice diminuiu significa-
tivamente, começando a levar o Brasil para níveis mais civilizados de 
segurança de trânsito, tendo logrado reduzir o índice de mortalidade 
no trânsito para 17,5 em 2000. no entanto, o aumento exponencial do 
uso da motocicleta e do número de mortes a ela associado fez com 
que os índices voltassem a subir, criando a “segunda fase selvagem”. 
nela, o índice alcançou novo patamar histórico, de 21,4 mortes por 
cem mil habitantes em 2010, semelhante ao verificado no ano anterior 
à aprovação do código de trânsito, doze anos antes. ou seja, a expe-
riência acumulada em dezenas de países que têm motocicletas há 
muitas décadas foi ignorada no Brasil, eliminando os ganhos obtidos 
pelo Código de Trânsito e levando quase dois milhões de pessoas à 
morte ou à aquisição de deficiências permanentes.

a figura 1 mostra também que, caso as mortes em motocicleta tives-
sem aumentado a uma taxa anual de 2% (imaginando um crescimen-
to igual na frota de motos), os índices gerais de mortes no trânsito no 
Brasil seriam muito inferiores aos verificados, mantendo a tendência 
declinante conseguida com o Código de Trânsito de 1997. a estima-
tiva pode ser conservadora, considerando que, com menos motos, as 
pessoas usariam mais transporte público, que é uma forma muito 
mais segura de circulação.

Figura 1
Índice de mortes por cem mil habitantes, Brasil, 1930-2010

Fontes:  1930-1949: Abraspe (1983), IBGE (população) e interpolação para valor tender a 
um no início do período; 1950-1989: Abraspe (1983) documentos antigos DNER 
e Denatran 1990-2010: MS Datasus.
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conclusão

na história da humanidade há muitos exemplos de utilização de 
produtos perigosos e de existência de condições precárias de tra-
balho, que precisaram mostrar seus graves prejuízos até que a 
sociedade se mobilizasse para alterar a situação. estes processos 
ocorreram na forma crua de “seleção natural”, matando ou ferindo 
gravemente milhões de pessoas, até que alterações na tecnologia, 
no produto ou no comportamento das pessoas suavizassem os 
impactos negativos. assim, estes processos cobram um custo 
enorme à sociedade até que seus impactos negativos sejam redu-
zidos. no entanto, as pessoas prejudicadas não podem mais ser 
compensadas.

a “curva de aprendizado” é um conceito eticamente infeliz. ela é na 
verdade a “curva da seleção natural”, que elimina os mais fracos 
ou os que não foram devidamente informados sobre os riscos. a 
sua aceitação é um compromisso com a barbárie. a massificação 
do uso da motocicleta no Brasil tem as mesmas características 
trágicas de “seleção natural”, assim como ocorreu com a introdu-
ção do automóvel a partir da metade do século passado. este é o 
caminho seguido sempre que o produtor de um bem inerentemen-
te perigoso se recusa a admitir os perigos existentes e consegue 
evitar que seu produto seja avaliado pela sociedade, frequente-
mente ajudado pela inação do governo, por partes interessadas 
nos resultados econômicos do negócio e por dificuldades das pes-
soas de compreenderem o que está ocorrendo ou pode vir a ocor-
rer com elas. o que foi feito é o equivalente a obrigar pedestres a 
andar junto dos veículos na pista ou a liberar as bicicletas para 
circulação entre faixas de veículos motorizados, deles requerendo 
“um comportamento correto”, sob pena de serem culpados das 
mortes que se seguiriam.

a alternativa a esta visão baseia-se no fato de que a produção de 
conhecimento sobre os processos permite antecipar os problemas e, 
portanto, reduzir seus impactos. É uma obrigação moral de qualquer 
governo e dos responsáveis por novos processos e equipamentos 
que podem trazer risco às pessoas.
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AN P

o las palabras del viaje. de vez en cuando es conveniente detenerse 
a reflexionar sobre la manera en que llamamos a las cosas y sobre la 
identidad de los conceptos que damos por sabidos, aquellos que 
utilizamos con tanta frecuencia que nos parecen obvios. es saludable 
repensar las palabras por cuanto nos condicionan y atan, muchas 
veces sin que casi nos demos cuenta.

Tampoco es una tarea fácil. Cada palabra que articula nuestro pensa-
miento conduce o se enraíza a uno o varios conceptos que la enmar-
can y explican. Cada palabra encierra una historia del pensamiento 
colectivo que evoluciona con el uso y con la variación del contexto en 
el que se emplea.

Seguir el viaje de una palabra desde su origen hasta su destino provi-
sional actual nos permite conocer mejor el modo en que condiciona 
nuestro pensamiento y, por consiguiente, nuestra acción. las pala-
bras no son neutrales en la acción política; en las palabras hay ideo-
logía, ideas inscritas.

en las siguientes líneas pretendo hacer una modesta excursión sobre 
tres términos que utilizamos con frecuencia en el denominado campo 
de la “movilidad”; advirtiendo que se trata de un recorrido poco erudito 
y de bajo rigor histórico o etimológico. la breve excursión que propon-
go puede, sin embargo, ayudar a comprender qué cambios se están 
produciendo en el paisaje de la “movilidad”, en la manera de afrontar 
los problemas de la “movilidad” y qué palabras facilitan o lastran la 
transformación que exige la crisis actual de esta actividad humana.

1.  Actualización de un artículo publicado originalmente en la Revista SAM nº 13. Servei de Medi Ambient 
de la Diputación de Barcelona. 2005.
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MovilidAd: Algo MáS quE tráfico

es conveniente hacer una primera parada en el propio concepto de 
“movilidad”. en el diccionario de la real academia de la lengua 
española la palabra “movilidad” aparece con el significado de “cuali-
dad de movible”, es decir, que tiene la cualidad de poder moverse. en 
otros diccionarios aparece como sustantivo femenino que indica la 
capacidad de poderse mover.2

esa brevedad con la que se define académicamente contrasta con la 
expansión de sus usos y significados. desde la movilidad laboral, que 
atañe a los cambios en la localización de los puestos de trabajo, hasta 
la movilidad como sistema de desplazamientos, la palabra está viajan-
do con rapidez hacia un nuevo estatus semántico.

Hace cuarenta años que los técnicos del transporte y el urbanismo emple-
an el concepto de movilidad en españa, sobre todo en el ámbito urbano,3 
pero pocas veces se ha precisado su significado o su relación con otras 
como transporte, tráfico o circulación. Una parte de las semillas de su uti-
lización actual se sembraron en el desarrollo de las encuestas domiciliarias 
de origen-destino que primero fueron encuestas de “transporte” y, poste-
riormente, han cristalizado como encuestas de “movilidad”.4

Pero es en el siglo xxi cuando el concepto ha desbordado la esfera técni-
ca y se ha empezado a incorporar al vocabulario de los agentes sociales y 
económicos e, incluso, a la práctica política cotidiana, como ampliación de 
los conceptos de tráfico, circulación y transporte empleados anteriormen-
te. las concejalías de tráfico o circulación de algunos ayuntamientos o los 
departamentos de transporte de algunas administraciones han dado paso 
a concejalías de movilidad o departamentos de movilidad y se ha aproba-
do leyes de movilidad de ámbitos regionales y estatales.5

es evidente que, en muchos casos, se trata únicamente de un cambio 
nominal que no encierra todavía una transformación sustancial de los 
enfoques, metodologías y estructura organizativa de la administraci-
ón. Pero también lo es que facilita esa transformación imprescindible 
para afrontar los retos ambientales y sociales que suscitan los despla-
zamientos de personas, vehículos y mercancías, pues la movilidad no 

2. “Clave. Diccionario de uso del español actual”. Madrid: Ediciones SM, 1997.
3.  En 1972 el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares publicó en Barcelona una recopilaci-

ón de artículos con el título “Movilidad urbana”
4.  Las primeras encuestas domiciliarias origen-destino realizadas en España, las de Barcelona y Madrid 

de 1974, no emplearon el concepto de movilidad, pero sí se utilizó en la explotación de la segunda 
realizada en Madrid en 1981, cuyos resultados principales se publicaron bajo el expresivo título de 
“Movilidad metropolitana” (Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de 
Madrid. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 1982).

5.  En España destaca la Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad. Generalitat de Catalunya. Pero el tér-
mino también se ha incorporado con diversos enfoques en Latinoamérica, por ejemplo, en la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal de México (2015) y en la Lei de Mobilidade Urbana 12.587/2012 de Brasil.
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es otra cosa que ese sistema de desplazamientos. Como ahora pre-
tendo mostrar, el cambio del tráfico a la movilidad tiene una profunda 
carga técnica, social y política cuyos resultados se podrán observar 
sobre todo a medio y largo plazo.

la diferenciación esencial entre tráfico y movilidad es que el segundo con-
cepto amplía el objeto de estudio que tenía el primero. frente a una disci-
plina, el tráfico, cuyo objeto de estudio era básicamente la circulación de 
vehículos motorizados, la movilidad trata del movimiento de personas y 
mercancías sin la jerarquía implícita del motor. emergen así con mucha más 
fuerza en el análisis y en las proposiciones las necesidades de los peato-
nes, de los usuarios del transporte colectivo o de los ciclistas.

Un técnico de movilidad, un ingeniero de movilidad, un concejal de movi-
lidad ya no necesitan orientar su trabajo como lo hacían o siguen hacien-
do los ingenieros de tráfico o los concejales de tráfico; ya no tiene que 
“resolver” los problemas de la circulación de vehículos, sino garantizar 
unas condiciones adecuadas de movilidad de las personas y mercancías, 
bajo los criterios ambientales, sociales y económicos que se establezcan.

Y con el objeto de estudio, lo que aporta la movilidad frente al tráfico 
es un cambio radical de sujeto de estudio. los conductores de los 
vehículos son una parte de la disciplina pero, sobre todo, se revelan 
las necesidades diferenciales de una multitud de sujetos de la movili-
dad. la edad, el sexo, la clase social, el grupo étnico, la condición 
física o psíquica determinan problemas y soluciones diversas que 
antes quedaban sumergidas bajo el patrón de movilidad de un con-
ductor estándar, o pretendidamente estándar.

la mirada a través del parabrisas que caracteriza el análisis del tráfico 
se trastoca en una mirada múltiple y diversa. la incorporación de la 
perspectiva de género al análisis de los desplazamientos, acogida 
todavía con cierta incomodidad y resistencia por parte de algunos, 
viene a devolver normalidad al hecho evidente de que las mujeres 
tienen un patrón diferente de movilidad que los hombres.

igualmente resulta “revolucionaria”, en términos metodológicos y proposi-
tivos, la incorporación de la mirada de los niños a la movilidad. atender las 
necesidades de desplazamiento autónomo de los niños supone reformar 
todos y cada uno de los supuestos en los que se basa la construcción 
tradicional de la ingeniería del tráfico. Una transformación que tendrá tanto 
o mayor calado que la acaecida como resultado de la salida a la escena 
pública, en las últimas décadas, de las personas con discapacidad.

Mujeres, niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidad, 
inmigrantes de culturas diversas, pasajeros de automóviles etc., configuran 
un universo de estudio y demandas de movilidad mucho más amplio y 
diverso que el considerado tradicionalmente en los estudios de tráfico.



revista dos Transportes Públicos - aNTP - ano 38 - 2016 - 1º quadrimestre

22

Pero la necesaria evolución de la disciplina no se queda en la definición 
de un nuevo objeto y de un nuevo sujeto de estudio, sino que se traduce 
también en una ampliación de los métodos de análisis. Parece obvio que 
si ha cambiado el sujeto y el objeto se requieran nuevos instrumentos de 
análisis y acopio de datos. Por ejemplo, la movilidad infantil no se puede 
analizar exclusivamente a través de los desplazamientos que efectúan los 
niños, sino de la percepción del peligro y del riesgo que tienen tanto ellos 
como sus padres o tutores y que la determina, se hace así necesario 
contar con métodos que permitan analizar esas percepciones del riesgo.

Nuevos instrumentos y nuevos indicadores que, con frecuencia, van a 
chocar con el aparato conceptual de la planificación del tráfico y del 
transporte, pues para mayor desolación de algunos, no responden a 
metáforas de la física, como ocurre con las teorías del tráfico como 
flujo, sino a conocimientos vinculados a disciplinas tan poco “ingenie-
riles” como la psicología o la sociología.

Por último, un cuarto plano que se modifica con el paso del tráfico a la 
movilidad es el de los procedimientos de intervención, es decir, las herra-
mientas de que disponen los ciudadanos, los técnicos y los políticos para 
establecer políticas de movilidad. frente al monocultivo de las soluciones 
basadas en nuevas infraestructuras y en la oferta de más y mejores servi-
cios, que se destila de la perspectiva del tráfico, la movilidad extiende su 
instrumental de medidas sobre todo hacia el campo de la gestión de la 
demanda, es decir, hacia la consideración de que los desplazamientos (su 
número y características) son también el resultado de ordenación de las 
actividades, regulación, mentalidades y gestión de lo escaso.

los planes de empresa y los programas de camino escolar, que exploran 
soluciones alternativas a los desplazamientos cotidianos, son ejemplos 
de ese nuevo enfoque en el tratamiento de los problemas de movilidad. 
Como también lo deberían ser, desde un punto de vista más global, los 
Planes de Movilidad urbanos, cuya metodología debería ampliar la gama 
de medidas y políticas consideradas por las administraciones públicas en 
relación a las que presentaban los estudios de tráfico clásicos.

MovilidAd obligAdA: un térMino A dEStErrAr

Toda esa reflexión sobre el armazón que debe sustentar la introducción 
del concepto de movilidad resulta útil para comprender el paisaje de la 
segunda parada de esta excursión terminológica: el concepto de 
“movilidad obligada”.

desde los años noventa se ha extendido en la jerga profesional del 
transporte este concepto que designa al conjunto de desplazamientos 
motivados por el trabajo o el estudio y realizados en una ciudad o en 
cualquier otro ámbito espacial.
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Podría argumentarse que es un término instrumental, útil para describir 
fenómenos y problemas particulares de la movilidad, y que no encierra 
ninguna pega o sesgo. Sin embargo, su empleo no es tan neutral o 
inocente como pudiera parecer. la movilidad “obligada” es poco cohe-
rente con su propio contenido semántico y, como después se compro-
bará, da protagonismo a esa parte minoritaria de los viajes diarios.

Tan “obligados” son los desplazamientos al trabajo o al colegio como 
los motivados para hacer las compras, visitar al médico o acompañar 
a los niños al colegio. además, si lo que se quiere indicar es que se 
trata de desplazamientos recurrentes, que se realizan sistemática-
mente todos los días laborables de la semana, tampoco el universo 
reflejado estadísticamente con los viajes de trabajo y estudio resulta 
ser unívoco: ni son todos los que están, ni están todos los que son. Ni 
todos los viajes al trabajo y de estudios se realizan concentradamente 
en el tiempo o son recurrentes, ni todos generados por otros motivos 
son esporádicos y ajenos a la hora punta.

Para demostrar cuál es el verdadero peso de los viajes motivados por 
el trabajo y por el estudio hace falta, previamente, señalar cómo la 
metodología de la recogida de datos es habitualmente sesgada hacia 
dichos desplazamientos. entre los viajeros sigue habiendo clases; 
unos son de primera y otros ejercen de polizones, no existen en el 
registro estadístico de los viajes. de hecho, en el esquema metodoló-
gico de muchos estudios y encuestas de movilidad hay viajes que no 
se reconocen y viajeros que no existen.

Por ejemplo, los menores de 12, de 6, de 4 o de cualquier otro núme-
ro arbitrario de años no se incluyen en los recuentos de muchas 
encuestas.6 No sólo se pierde así una buena parte de la coherencia 
comparativa entre encuestas sino una rica fuente de información.

Para tener una idea de su importancia se puede indicar que, según 
una encuesta domiciliaria realizada en la isla balear de Menorca 
durante 2004, los menores de 12 años realizan más de un 13% del 
total de viajes diarios de la isla. además, su tasa de desplazamientos 
por persona y día es incluso superior a la media de todos los grupos 
de edad.7

Conocer aspectos cualitativos de esos viajes también refuerza el inte-
rés para no excluirlos. así, en la misma encuesta de Menorca se regis-
tró que el 45% de los desplazamientos realizados por los niños meno-
res de 12 años eran como pasajero de automóvil, lo que describe 

6. De cinco años en las encuestas francesas según el modelo normalizado por el Certu.

7.  Realizan una media de 3,81 viajes/día frente a una media de 3,63 viajes/día de toda la población. 
“Movilidad en Menorca: datos para la reflexión. Explotación primaria de los datos de la Encuesta de 
Movilidad Menorca 2004”. OBSAM. Institut Menorquí d’Estudis. 2005.
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dramáticamente una situación de doble dependencia o dependencia 
cruzada, entre niños y adultos que los traen y llevan en coche.

este sesgo antiinfantil se empezó a corregir al filo del cambio de siglo 
también en otros países. Por ejemplo, en la encuesta nacional esta-
dounidense de 2001 se incluyeron por primera vez los viajes de los 
ciudadanos de entre 0 y 4 años.8 Y se procuró, también por primera 
vez, reflejar con minuciosidad y precisión los viajes a pie.

Porque no sólo se excluyen en muchas de las encuestas los viajes 
infantiles, sino también una buena parte de los realizados a pie, con 
el criterio también arbitrario de durar menos de cinco o diez minutos 
y no tener como propósito llegar al trabajo o a la escuela.9 esta 
exclusión supone erradicar de la “fotografía” de la movilidad a una 
parte muy considerable de los desplazamientos, precisamente los 
que generan la agitación local de los barrios y establecen el pulso 
del espacio público.

Para tener una idea de lo que esa exclusión supone se puede recordar 
que una persona caminando a una velocidad normal de 4,5 km/hora 
tiene un radio de acción de 750 metros en diez minutos, es decir, que 
puede acceder a cualquier punto de su barrio y de los colindantes en 
ese periodo. Se ha estimado que dos terceras partes de los desplaza-
mientos a pie tienen en españa esa duración.10

Con todos estos sesgos metodológicos se refuerza la preponderancia 
de un tipo de desplazamientos en detrimento de la visión conjunta de 
la movilidad, hasta el punto de que en ocasiones se hacen visibles 
únicamente dicho viajes.

Sin embargo, como ya se ha apuntado más arriba, si se contabilizan 
exhaustivamente los desplazamientos diarios, las proporciones de 
viajes con motivo escolar o laboral se sitúan entre el 25 y el 40% del 

  8.  Véase al respecto HUE, P. S. y REUSCHER, T. R. Summary of travel trends. 2001 National household 
travel survey. Federal Highway Administration. U.S. Department of Transportation. 2004.

  9.  La única encuesta nacional realizada en España excluye los viajes a pie de menos de diez minutos. 
Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en España. MOVILIA 2000. D.G. de Programación 
Económica. Ministerio de Fomento. Madrid, 2004.

10.  Véase el artículo de SANZ, A. Pasos adelante. Ideas para recuperar el protagonismo del peatón en la 
movilidad. Ingeniería y Territorio nº 69. Revista del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. Barcelona, 2004.

11.  La cifra inferior se refleja en las encuestas nacionales británicas en donde los “compulsory trips” (work, 
bussiness and education) representan una cuarta parte del total según se menciona en la página 24 de 
Focus on personal travel. 2005 Edition. Department of Transport. Reino Unido. 2005. En las encuestas 
de las aglomeraciones francesas, los viajes motivados por el trabajo y los estudios varían en el rango de 
30-40%: 31,6% en Burdeos, 38,9% en Toulouse (Fuente: Quelle est la mobilité quotidienne des person-
nes dans les agglomérations?. Lyon: Certu, , 2004). En la encuesta domiciliaria de Menorca, la suma de 
viajes por motivo laboral (26,60%) y los de estudios (13,65%) es aproximadamente el 40% del total 
(Fuente: Movilidad en Menorca: datos para la reflexión. Explotación primaria de los datos de la Encues-
ta de Movilidad Menorca 2004. OBSAM. Institut Menorquí d’Estudis. 2005).
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total, dependiendo obviamente de factores como la ocupación y la 
estructura por edades de la población.11

Se puede argumentar que se trata de los viajes más largos y pertur-
badores, los que se realizan más frecuentemente en automóvil privado 
o los que generan las puntas horarias más conflictivas, pero es poco 
riguroso meter a todos en el mismo saco pues los desplazamientos al 
trabajo y motivados por el estudio no son homogéneos en relación a 
la longitud del trayecto, al modo de transporte o al horario.

en definitiva, emplear “movilidad obligada” como categoría analítica 
supone desaprovechar las virtudes del concepto de “movilidad” antes 
expuestas, retornando a la estrechez de miras del “tráfico”: reduce el 
objeto de estudio, minusvalora a determinados sujetos de la movili-
dad, aplica métodos de análisis que sobrevaloran determinados viajes 
y prepara soluciones dirigidas en exclusiva a ciertos usuarios o modos 
de transporte.

MovilidAd SoStEniblE o SuStEntAblE: un concEpto dE 
ModA quE todAvíA puEdE SEr útil

Una última parada en el concepto de movilidad sostenible puede ser-
vir de remate de esta excursión terminológica. Se trata de una estaci-
ón rápidamente envejecida, tanto como consecuencia de haberse 
convertido en un concepto políticamente correcto al que todos los 
agentes e instituciones sociales, económicos y políticos apelan, como 
de las dificultades de precisar su significado.

desde los fabricantes de automóviles y vendedores de gasolina hasta los 
grupos ecologistas, pasando por los técnicos y políticos, todos emplean 
o empleamos el término como coletilla de un discurso que presenta sin 
embargo enormes diferencias a la hora de las propuestas concretas.

Para unos la “movilidad sostenible” consiste en que el ajetreo de per-
sonas y mercancías siga incrementándose indefinidamente aunque, 
eso sí, aprovechando lo mejor posible los recursos energéticos y mate-
riales requeridos y reduciendo sus impactos. Para otros, sin embargo, 
la “movilidad sostenible” no puede más que representar precisamente 
una reflexión sobre los límites de nuestra movilidad, sobre los límites de 
las demandas de desplazarse y desplazar bienes de aquí para allá, de 
una punta a otra del planeta o de un extremo a otro de la ciudad.

en el ámbito de la planificación y del trabajo de los técnicos de la mate-
ria, el apellido “sostenible” debería también remodelar parte de la 
estructura de la disciplina, como se explicaba más arriba en relación al 
paso del tráfico a la movilidad. desde nuestro punto de vista la soste-
nibilidad obliga a reformular de nuevo el objeto de estudio, los métodos 
e instrumentos de análisis y las herramientas de intervención.
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respecto al objeto de estudio, la sostenibilidad amplía el ángulo de 
visión de los problemas de la movilidad, haciendo hincapié en relacio-
nar los desplazamientos con sus consecuencias ambientales, tanto 
las de carácter más local (contaminación del aire, ruido, ocupación de 
suelo fértil, fragmentación del territorio etc.) como las de tipo global 
(cambio climático, biodiversidad, agotamiento de recursos etc.). Pero, 
como es sabido, la sostenibilidad no es sólo ambiental sino también 
social y, por consiguiente, obliga a considerar también las conse-
cuencias sociales del patrón de desplazamientos: salud, convivencia-
lidad, autonomía de los diversos grupos sociales etc.

admitida esa expansión de las preocupaciones vinculadas a la movilidad, 
es evidente que se requieren también nuevos métodos para integrar la 
información ambiental y social con la estricta de los viajes. No se trata de 
añadir nuevos capítulos decorativos, con datos y análisis ambientales y 
sociales, a los planes de tráfico convencionales, sino de desarrollar meto-
dologías que faciliten la comprensión del fenómeno ambiental y social de 
la movilidad. los Planes de Movilidad Sostenible tienen que ser, por tanto, 
documentos concebidos desde una perspectiva radicalmente nueva.

en el mismo sentido, la sostenibilidad tiene una exigencia novedosa 
en relación al sujeto de estudio. No se trata sólo de acoger las nece-
sidades del conjunto de la población, sino también de escuchar su 
voz. la movilidad sostenible se debe caracterizar por integrar proce-
sos de participación social en los que se pueda escuchar la voz de 
todos, incluso la de los que normalmente no están bien representados 
en la “opinión pública”, como los niños o las personas mayores.

así, la participación en los Planes de Movilidad Sostenible, tampoco 
debe ser un nuevo capítulo decorativo que añadir a los documentos 
exigidos por las administraciones, sino un elemento que modifica los 
procedimientos y fases de trabajo. Y lo mismo cabe decir de las medi-
das que surjan del capítulo de propuestas, que únicamente deben ser 
puestas en marcha mediante los mecanismos correspondientes de 
información y sensibilización social.

en conclusión, se requiere una nueva cultura de la movilidad, capaz 
de afrontar los nuevos retos sociales y ambientales. en dicha nueva 
cultura los conceptos y vocablos también juegan un significativo 
papel, por ello hace falta aprovecharlos en la dirección del cambio, 
evitando la tentación y la comodidad de seguir haciendo lo mismo con 
diferentes palabras.
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Inserção da Mulher no TransporTe públIco

AN P

o brasil dos anos de 1990 e 2000 foi marcado por uma profunda 
transformação social e no mercado de trabalho, com a inserção 
crescente de mulheres neste mercado. Quando a mulher saiu de 
casa ela também exigiu um novo padrão de serviços de mobilida-
de. neste contexto, a autoridade de transporte do município de 
criciúma propôs, no ano 2000, a contratação de mulheres com 
mais idade e com experiência em lidar com sistemas complexos 
para a operação do transporte público. sendo assim, este estudo 
se propôs a examinar a inserção de mulheres nas vagas ofertadas 
pelo transporte público urbano na cidade de criciúma, brasil, 
enquanto política de redução da rotatividade nas funções de 
cobradores de ônibus e como inovação na qualidade do atendi-
mento aos usuários do transporte público urbano. os resultados 
das pesquisas comprovaram a adequação dessas mulheres às 
funções executadas ao longo desses anos, além da redução da 
rotatividade nestes postos de trabalho.

INTRODUÇÃO

o transporte público urbano de passageiros tem a peculiaridade de 
ser uma prestação de serviços direta e diária à população, utilizando-
se de uma infraestrutura disposta no espaço público, movido por 
equipamentos veiculares, sendo estes, por exemplo, do tipo trem, 
metrô, ônibus, micro-ônibus ou carros de passeio (táxis). neste senti-
do, os profissionais que atuam neste setor devem ser preparados 
para lidar com sistemas de alta complexidade, pois estão inseridos 
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em um ambiente com intensa movimentação de pessoas que utilizam 
os serviços, que estão circulando pelo espaço público e também, no 
caso do(a) motorista, dirigindo veículos. portanto, o contexto do 
ambiente de trabalho exige do(a) profissional habilidade e perícia téc-
nica, além de capacidade de atender e se relacionar com pessoas em 
um ambiente marcado pela imprevisibilidade dos eventos e, muitas 
vezes, de estresse e tensão.

experiências feitas por outros setores como, por exemplo, uma 
experiência no ramo de uma grande rede de supermercados de 
são paulo iniciada em 1997, mostraram que mulheres na faixa etá-
ria acima dos 40 anos de idade apresentaram desempenho bastan-
te satisfatório no atendimento direto ao público, porque estas, na 
maioria das vezes, demonstram um comportamento mais tolerante, 
paciente, agindo muitas vezes como excelentes mediadoras de 
conflitos, baseadas em suas experiências e papéis na família e a 
sua maturidade e capacidade de superação de dificuldades. dessa 
forma, foi proposta, no ano 2000, pela autoridade gestora do trans-
porte urbano do município de criciúma às empresas operadoras do 
transporte público a contratação de mulheres com mais idade e 
com conhecimento não somente na função específica do transpor-
te, mas também considerando a sua experiência em lidar com 
pessoas em outras funções, mediar conflitos e na gestão de siste-
mas complexos como a família e o lar para trabalharem na opera-
ção do transporte do público. neste sentido, o objetivo deste tra-
balho foi examinar a inserção de mulheres nas vagas ofertadas 
pelo transporte público urbano na cidade de criciúma, brasil, 
enquanto política de redução da rotatividade nas funções de 
cobradores de ônibus e como inovação na qualidade do atendi-
mento aos usuários do transporte público urbano.

a pesquisa foi do tipo exploratório e descritivo, propondo estudar as 
formas de inserção e permanência das mulheres no mercado de 
trabalho, especialmente na operação do transporte público urbano 
em criciúma. Foi também observada a percepção dessas mulheres 
com relação às suas condições e relações de trabalho como mulher, 
observando o ambiente, a sua relação com os colegas de trabalho, 
bem como a sua atuação profissional frente aos desafios enfrenta-
dos pela função para garantir a qualidade do serviço prestado à 
população. como meios de investigação foram utilizadas a pesquisa 
bibliográfica, a análise documental e a pesquisa de campo realizada 
na cidade de criciúma. Foi feita uma análise da legislação trabalhis-
ta, em especial aquela relativa ao profissional do transporte e às 
questões de trabalho e gênero. adicionalmente, foram coletados 
documentos relativos à contratação de mulheres para o trabalho 
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como motoristas e cobradoras do transporte público urbano da 
cidade de criciúma. Visando a compreensão da satisfação das pro-
fissionais e dos gestores atinentes à atuação das mulheres no servi-
ço de transporte público, foram realizadas entrevistas com as 
mulheres cobradoras e com as gerências e o setor de recursos 
humanos. as informações levantadas foram tabuladas e analisadas 
conforme a literatura e a legislação pertinente ao tema, sob o enfo-
que da prestação de serviços públicos de transporte. aliado a isso, 
foi somada ao estudo a capacidade analítica das autoras baseada 
em suas experiências como pesquisadoras e extensionistas em pro-
jetos de intervenção na realidade das mulheres. além disso, uma das 
autoras foi autoridade de transporte e trânsito da cidade estudada e 
responsável pelo encaminhamento do projeto de inclusão das 
mulheres nas vagas abertas para cobradoras e motoristas, que é 
objeto deste estudo.

A MULHER E O MERCADO DE TRABALHO: FUNDAMENTOS NA 
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

a legislação inerente à inserção da mulher no mercado de trabalho 
evoluiu e ainda evolui de forma gradativa, juntamente com as cartas 
magnas brasileiras, com a consolidação das leis do Trabalho e 
demais leis esparsas, até chegar à constituição de 1988, vigente 
atualmente.

a constituição da república Federativa do brasil de 1988 trouxe em 
seu texto um arcabouço de direitos protetivos ao trabalhador e, por 
derradeiro, ao trabalho da mulher. sendo assim, em seu artigo 7º, 
inciso XXX, a crFb expressa a proibição de diferença de salários, de 
exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, 
idade, cor ou estado civil. o mesmo diploma legal concedeu, em seu 
inciso XVII, licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário 
com a duração de 120 dias.

nesse sentido, além de ratificar os direitos dirimidos na constitui-
ção Federal e demais leis esparsas, o decreto lei nº 5.452 de 
1943, intitulado consolidação das leis do Trabalho (clT), reservou 
o capítulo III do título III para estipular novas garantias e consolidar 
as normas de proteção do trabalho da mulher. uma série de direi-
tos foi elencada em seis seções que dispõem sobre duração, con-
dições do trabalho e discriminação contra a mulher, trabalho notur-
no, períodos de descanso, métodos e locais de trabalho, proteção 
à maternidade e, por fim, sobre as penalidades a serem aplicadas 
pela infração de quaisquer dos dispositivos garantidos no capítulo. 
logo no início do capítulo III, encontra-se a redação do artigo 372 
que dispõe que “os preceitos que regulam o trabalho masculino 
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são aplicáveis ao trabalho feminino, naquilo em que não colidirem 
com a proteção especial instituída por este capítulo”, reafirmando 
a ideia de tratamento igualitário a ambos os gêneros, baseado na 
máxima citada por aristóteles de que para igualar alguns, deve-se 
tratar diferentemente os desiguais.

a legislação especial inerente ao trabalho feminino foi criada com o 
intuito de proteger o labor das mulheres e igualar as condições de 
trabalho entre ambos os gêneros. entretanto, na prática, essas garan-
tias vistas por alguns empregadores como em demasia, acabavam, e 
por vezes ainda acabam, obstando a contratação do gênero feminino. 
Visando dirimir esta problemática o capítulo supracitado sofreu diver-
sas alterações por meio de legislações suplementares ao longo dos 
anos. a exemplo, o artigo 373-a incluído pela lei nº 9.799/1999, deixa 
clara a intenção do legislador neste sentido:

art. 373-a. ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir 
as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de tra-
balho e certas especificidades estabelecidas nos acordos traba-
lhistas, é vedado: (incluído pela lei nº 9.799, de 26/05/1999)
parágrafo único. o disposto neste artigo não obsta a adoção de 
medidas temporárias que visem ao estabelecimento das políti-
cas de igualdade entre homens e mulheres, em particular as que 
se destinam a corrigir as distorções que afetam a formação pro-
fissional, o acesso ao emprego e as condições gerais de traba-
lho da mulher.

da leitura do dispositivo acima impende a interpretação de que o fato 
de as empresas do transporte público de criciúma adotarem determi-
nada faixa etária como perfil de contratação não significa uma exclu-
são das mulheres mais novas (faixa dos 20 aos 30 anos de idade) e, 
sim, a inclusão de um nicho de mulheres que, por conta de um aspec-
to tão ínfimo quanto a idade, normalmente são preteridas pelo merca-
do de trabalho.

o período de gestação da mulher sempre foi motivo de discussão em 
seara trabalhista. a necessidade de criar dispositivos legais a fim de 
proteger o direito de uma vida digna à pessoa humana desde o seu 
nascimento por vezes entra em conflito com a necessidade de mão-
de-obra contínua do mercado de trabalho. pensando em garantir as 
exigências básicas da criança, sem prejudicar o princípio da continui-
dade da relação de emprego, ao redigir a lei nº 9.799/1999 o legisla-
dor optou por incluir mais um parágrafo ao artigo 392 da clT que trata 
sobre a licença-maternidade, o qual dispõe:

§ 4° É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo 
do salário e demais direitos: I – transferência de função, quando 
as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da 
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função anteriormente exercida logo após o retorno ao trabalho; II 
– dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a 
realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exa-
mes complementares.

no entanto, mesmo contando com as diversas garantias legais, ainda 
persistem diferenciações no processo de contratação e na efetiva 
inserção de mulheres no mercado de trabalho. como afirma bruschi-
ni (2007, p. 22-23):

no que tange à ocupação da mão-de-obra brasileira na década 
de 1990 e nos primeiros anos do novo milênio, os dados das 
pnad sinalizam para a persistência dos já conhecidos padrões 
diferenciados de inserção feminina e masculina segundo setores 
ou grupos de atividades econômicas: pela ordem, os setores de 
mercado de trabalho nos quais as trabalhadoras continuaram 
encontrando maiores oportunidades de emprego são a prestação 
de serviços, a agropecuária, o setor social, o comércio de merca-
dorias e a indústria.

um dos problemas para a mulher se inserir no mercado de trabalho é 
o acesso à capacitação e a falta de oferta de vagas. a legislação 
garante no artigo 390-e da clT:

a pessoa jurídica poderá associar-se a entidade de formação 
profissional, sociedades civis, sociedades cooperativas, órgãos 
e entidades públicos ou entidades sindicais, bem como firmar 
convênios para o desenvolvimento de ações conjuntas, visando 
à execução de projetos relativos ao incentivo ao trabalho da 
mulher.

de outra banda, o trabalhador do transporte é amparado pela clT e, 
além disso, estes pressupostos são reafirmados nos preceitos da lei 
nº 12.619/2012, conhecida como a lei do Motorista profissional. cite-
mos, pois, o artigo 2° que determina: “são direitos dos motoristas 
profissionais, além daqueles previstos no capítulo II do título II e no 
capítulo II do título VIII da constituição Federal: I - ter acesso gratuito 
a programas de formação e aperfeiçoamento profissional, em coope-
ração com o poder público”.

sendo assim, no aludido caso, temos uma aplicação concomitante de 
garantias legais à categoria profissional das mulheres cobradoras de 
ônibus: a legislação que abrange o trabalho da mulher enquanto 
gênero que exige determinadas peculiaridades para o exercício do 
labor, e a legislação do motorista profissional que, conforme disposi-
tivo supracitado, determina a frequente capacitação destes trabalha-
dores que prestam serviço de caráter público à população.
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O TRANSPORTE PÚBLICO NAS CIDADES BRASILEIRAS

as cidades do século XXI colocam a mobilidade urbana como um 
dos maiores desafios para a sociedade e para os gestores públicos. 
o século XX foi o século da urbanização acelerada, principalmente 
para as cidades dos países em desenvolvimento como o brasil. esta 
urbanização forçada levou uma massa de migrantes do campo para 
as cidades, quando estas não possuíam condições adequadas de 
infraestrutura e de gestão dos serviços públicos como o transporte 
urbano. aliado a isso, o crescimento econômico e os efeitos da glo-
balização do final do século exigiram um novo modelo para os des-
locamentos da população, onde há a necessidade de múltiplas via-
gens para que as pessoas se adequem a este sistema 
socioeconômico e, ainda, chegar mais rápido a qualquer ponto da 
cidade tornou-se imprescindível. este processo deixou um passivo 
na prestação dos serviços públicos de transporte para o século XXI 
(Gonçalves; Morato; rothfuss, 2012).

historicamente, os postos de trabalho na prestação de serviço na 
área de transporte foram ocupados por homens e pensados por 
homens, excluindo completamente a participação das mulheres, 
então restritas ao espaço doméstico. no entanto, a partir da década 
de 1970 no brasil, houve a inserção mais efetiva das mulheres no 
espaço público bem como no mercado de trabalho. com o êxodo 
rural e a progressiva modernização das cidades, o trabalho feminino 
tornou-se cada vez mais presente no cotidiano das cidades. Já no 
início do século XX percebia-se a necessidade de uma legislação que 
regulamentasse as inegáveis diferenças entre a mão-de-obra mascu-
lina e a feminina. nesse sentido, ainda que trouxesse em seu texto 
certo preconceito com o gênero, o decreto lei nº 21.417/1932 dig-
nou-se a regular condições mínimas para o exercício do trabalho da 
mulher, como a equidade salarial em trabalho de igual valor, a veda-
ção da demissão da mulher em razão da gravidez, a proibição de a 
mulher trabalhar por determinado período antes e depois da gravidez, 
bem como seu direito a auxílio durante igual período.

desse modo, o avanço da participação das mulheres no mercado de 
trabalho também as levou a serem usuárias mais frequentes do trans-
porte público nas cidades para se deslocarem continuamente ao tra-
balho, para o lazer e para levar os filhos à escola, ou para sua própria 
formação profissional. enquanto usuárias, as mulheres também 
demandaram a sua representação nos mais diversos postos de traba-
lho, inclusive no transporte público, seja como motoristas e/ou como 
cobradoras. além disso, elas exigiram um novo padrão de atendimen-
to, onde a pessoalidade, o trato humano, a empatia estavam mais 
obscurecidas pela atuação exclusiva de homens.
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ao mesmo tempo, a gestão do transporte cobrava uma eficiência 
dos trabalhadores que era medida pelo desempenho do material 
rodante e de sua infraestrutura e não pelo atendimento às pessoas. 
a qualidade do atendimento ao público foi sustentada como uma 
demanda de inovação nesta prestação de serviço e gerou propos-
tas de que mudanças fossem realizadas para alcançar este novo 
nível de serviço e, consequentemente, manter a atratividade dos 
serviços de transporte público, em especial os serviços de ônibus, 
para a população. apresentar uma melhoria na prestação dos ser-
viços em um momento de crise como a que perpassou os anos de 
1990 foi um grande desafio. as dificuldades eram as mais diversas 
como, por exemplo, a falta de qualificação profissional para o 
setor, as dificuldades de investimento em infraestrutura pública e 
material rodante, a crescente pressão pela desregulamentação no 
transporte, a demanda por serviços mais personalizados e huma-
nizados (Vasconcellos, 2014).

o desemprego em massa dos anos 1990 levou uma massa de 
mulheres para o mercado de trabalho. Muitas delas nunca tinham 
trabalhado fora ou estavam afastadas do mercado por causa do 
cuidado dos filhos e da gestão do lar. estas mulheres, no geral, não 
terminaram os seus estudos por conta da maternidade ou do casa-
mento ou por falta de acesso. porém, seu retorno ou primeira inser-
ção no mercado de trabalho foram movidos, em primeira instância, 
pela necessidade de gerar renda para sustentar a família em um 
momento em que os seus parceiros ficaram desempregados. o 
aumento da participação de mulheres no mercado de trabalho tam-
bém modificou o perfil da demanda para o transporte público. pes-
quisas realizadas no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 
mostraram que muitas dessas mulheres passaram a preferir o trans-
porte desregulamentado feito por vans, pois levavam em considera-
ção atributos de atendimento como a pessoalidade, a empatia com 
os profissionais da operação, a facilidade de acesso ao serviço, o 
conforto e o ambiente agradável no período em que estavam sendo 
transportadas, além do tempo de viagem (anTp, 2000).

a crFb/1988, no seu artigo 30, inciso V, determina que compete aos 
municípios: “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de con-
cessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído 
o de transporte coletivo que tem caráter essencial”. dessa forma, 
cabe ao poder público prover a organização dos serviços de transpor-
tes públicos de uma cidade, garantindo à população o acesso com 
segurança e dignidade ao trabalho, à educação, ao lazer etc. no caso 
dos transportes públicos, conta-se com o princípio da essencialidade, 
tornando a organização deste serviço uma obrigação inerente às 



revista dos Transportes públicos - anTp - ano 38 - 2016 - 1º quadrimestre

34

determinações das funções próprias e intransferíveis do gestor públi-
co. sendo assim, a garantia de serviços de qualidade deve ser enten-
dida como atribuição das atividades de gestão das autoridades de 
transporte e trânsito; e as condições da qualidade de vida e de traba-
lho dos profissionais que atuam na prestação dos serviços são parte 
inerente à atividade de organizar o transporte público. Foi neste con-
texto que a inserção do trabalho feminino no transporte público urba-
no de criciúma foi efetivado no ano de 2000.

A INSERÇÃO DE MULHERES NAS VAGAS OFERTADAS PELO 
SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO: O CASO DA 
CIDADE DE CRICIÚMA, BRASIL

Apresentação dos resultados das entrevistas com as mulheres 
cobradoras

a cidade de criciúma está localizada no estado de santa catarina, 
região sul do brasil. a cidade possui em torno de 200 mil habitantes 
e área em torno de 210 mil hectares, perfazendo uma densidade 
populacional relativamente alta quando comparada com outras cida-
des brasileiras. o transporte público transporta a maioria dos usuá-
rios do transporte urbano da cidade. este serviço recebeu significa-
tiva melhoria nos anos 1990 até o início dos anos 2000: a 
regulamentação dos serviços, a estruturação da operação em um 
sistema de rede totalmente integrada, corredores exclusivos, termi-
nais de integração com serviços aos usuários, bilhetagem eletrônica 
e a estruturação de uma empresa pública para a gestão, fiscalização 
e planejamento da mobilidade urbana de forma integrada (Gonçal-
ves; silva, 2007). dentre estas inovações, estão as relativas à melho-
ria do atendimento, sendo que uma das medidas adotados no ano 
2000 foi a inserção de mulheres cobradoras. este estudo estudou os 
impactos desse projeto através dos resultados alcançados pelo tra-
balho dessas mulheres nestes anos. para isso, foram feitas pesqui-
sas de campo, usando as técnicas de entrevistas semiestruturadas 
no ambiente de trabalho.

as pesquisas foram realizadas nos terminais de integração de trans-
porte com 30 mulheres. primeiramente foi feito contato com as três 
empresas operadoras do transporte público urbano da cidade de cri-
ciúma solicitando autorização para realizar as entrevistas com as 
funcionárias da operação, bem como com suas gerências e o setor de 
recursos humanos. conforme documentos fornecidos pelas empre-
sas, 64 mulheres trabalham hoje na operação do transporte público 
municipal executado por estas empresas, exercendo as funções de 
cobradoras (58), bilheteiras (4) e atendentes-monitoras do transporte 
escolar (2). atualmente, em torno de 53% do total dos cobradores do 
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transporte urbano por ônibus são mulheres. as empresas cederam 
uma sala reservada nos terminais, onde as duas entrevistadoras 
puderam conversar com as mulheres sem o monitoramento ou o 
constrangimento dos seus superiores ou do público. a abordagem foi 
feita explicando o objetivo das entrevistas e reforçando o sigilo e o 
anonimato nos resultados individuais.

a maioria das entrevistas ocorreu em perfeita tranquilidade, salvo as 
realizadas com mulheres que estavam um pouco ansiosas por causa 
do horário de encerramento dos intervalos e também porque tinham 
outras atividades previstas para o intervalo. no geral, as mulheres se 
sentiram muito à vontade. respondiam as perguntas estruturadas e 
acrescentavam, na maioria das vezes, outros comentários a respeito 
dos temas abordados. ainda contaram estórias do dia-a-dia do tra-
balho, falaram de suas ansiedades quanto ao transporte público e 
quanto ao mercado de trabalho das mulheres. especialmente com 
relação às mulheres que tinham uma idade mais avançada e que 
tinham baixa qualificação profissional ou nível de formação escolar, 
foi possível perceber o receio em enfrentar o mercado de trabalho 
fora da empresa em que se encontram atualmente inseridas. as 
colocações, quase em sua totalidade, mostraram elevado nível de 
compromisso com a função por gostarem do que fazem, por enten-
derem o seu caráter de prestação de serviços públicos, pela impor-
tância do bom atendimento e pela responsabilidade pelas vidas 
dentro do ônibus. Também foi muito reforçada a preocupação com 
as pessoas que circulam no trânsito em geral, sejam eles motoristas 
de veículos particulares ou pedestres que interagem com os ônibus 
e que, por vezes, por imprudência, provocam acidentes.

as entrevistas foram feitas de forma semiestruturada, baseadas em 
um questionário com perguntas abertas e fechadas, oferecendo 
oportunidade para o desdobramento dos assuntos e comentários 
adicionais sempre que houvesse interesse. as perguntas foram 
estruturadas em três módulos básicos: o primeiro relativo ao perfil 
das entrevistadas, o segundo relativo à prestação do serviço no dia-
a-dia da função e o terceiro relativo à satisfação das mulheres com 
relação ao trabalho.

os resultados das entrevistas mostraram que o perfil das mulheres 
que trabalham na operação do transporte coletivo de criciúma 
configura uma equipe com idade superior a 35 anos de idade, 
sendo que, destas, 40% possuem idade superior a 50 anos (73% 
tinha idade acima de 40 anos); 27% são casadas e as demais são 
mulheres sozinhas (solteiras, viúvas, divorciadas) e somente 17% 
delas não têm filhos; do total das mulheres, em torno de 52% têm 
mais de três filhos; 60% das mulheres possuem ensino fundamental 
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incompleto ou completo; a renda média familiar de 80% das 
mulheres entrevistadas alcança no máximo três salários mínimos.

adicionalmente, 60% das trabalhadoras estão nesta função há mais 
de dois anos, além de existirem em torno de 17% que permanecem 
nesta função há mais de sete anos e em torno de 36% estão na fun-
ção há mais de quatro anos.

a situação acima responde positivamente a um dos objetivos iniciais 
da inserção de mulheres na operação do transporte público urbano: a 
redução da rotatividade nas funções de cobradores e bilheteiros. 
conforme mostrado no trabalho de Gonçalves e bernardo (1998), o 
sistema de atendimento ao usuário do transporte urbano (sau) reve-
lou que um dos maiores problemas do serviço naquele momento era 
relativo ao atendimento feito pelos cobradores e atendentes. Verifi-
cando as causas deste problema, percebeu-se, em um primeiro 
momento, que a alta rotatividade dificultava o treinamento desses 
profissionais. aprofundando as análises, observou-se também que o 
perfil contratado para a função poderia ser um problema. neste perí-
odo, o perfil do profissional que ocupava a função de cobrador era 
aquele caracterizado pelo jovem com menos de 20 anos de idade, 
que estava entrando no mercado de trabalho, portanto sem experiên-
cia no mercado formal e, mais ainda, sem experiência em lidar com 
um grande público, em um ambiente muitas vezes marcado pelo 
estresse e pressão devido às múltiplas funções de manusear dinheiro, 
atentar para a cobrança e o caixa, ajudar o motorista na operação, 
cuidar do embarque, desembarque e o movimento dos usuários no 
ônibus, do trânsito etc.

com relação à execução da função e aos serviços prestados pelo 
transporte público os resultados mostraram que existe adequação 
dessas mulheres às suas funções e as mesmas dominam a execução 
de suas tarefas com segurança. Quando perguntadas se percebem 
diferença no tratamento por parte dos usuários porque são mulheres 
trabalhando em um posto que era antes ocupado por homens, a 
maioria respondeu que não. em torno de 35% respondeu que perce-
be diferença; que geralmente as pessoas são mais respeitosas, edu-
cadas e ficam mais a vontade porque são mulheres; falam “bom dia, 
boa tarde” porque em geral as mulheres dão feedback, respondendo 
ao cumprimento amistosamente.

62% das entrevistadas responderam que percebem diferença no 
atendimento ao público feito pelas mulheres. Quando perguntadas 
sobre o porquê da diferença muitas delas responderam que as 
mulheres têm mais empatia com os usuários, são mais prestativas e 
ajudam os usuários com dificuldade, têm mais paciência com as 
vulnerabilidades dos usuários e com a cobrança da passagem. 
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Quando perguntadas se a idade da atendente pode influenciar no 
atendimento, em torno de 60% responderam que sim. consideram 
que as mulheres mais velhas são mais pacientes, mais calmas e não 
se estressam com facilidade, lidam melhor com os conflitos entre os 
usuários e “são mais sábias para falar com as pessoas mais difí-
ceis”, e mais comprometidas com a qualidade do serviço; têm mais 
responsabilidade e “não ficam brincando no serviço”, além de serem 
mais concentradas e, por isso, são mais eficientes para atender; 
também são mais dispostas a ouvir e a prestar informação, ”vão 
além do mínimo pedido”. outro ponto levantado pelas profissionais 
é que as mulheres mais maduras faltam menos ao trabalho, têm 
mais compromisso com o que fazem. as entrevistadas também 
mencionaram que, geralmente, os usuários respeitam mais, “não 
falam gracinhas” para elas e até para os outros usuários por causa 
delas: notam que a presença de uma mulher mais velha inibe muitas 
vezes os excessos do comportamento dos usuários, impondo mais 
respeito e tranquilidade ao ambiente.

Quando perguntadas a respeito das dificuldades enfrentadas para 
executar as suas funções foram mencionados os perigos do trânsito, 
o relacionamento com os usuários, a segurança e responsabilidade 
por trabalhar com dinheiro alheio. algumas disseram que não viam 
nenhuma dificuldade no exercício da função. porém, a grande maioria 
pontuou que o trabalho exige muita concentração pelas múltiplas 
funções como cobrar a passagem, ajudar o motorista na operação, 
controlar a segurança e integridade física dos usuários no interior do 
ônibus e ainda dar informação. neste quesito foi argumentado sobre 
a necessidade de um serviço de atendimento aos usuários nos termi-
nais e melhoria na comunicação visual para evitar que os usuários 
tenham que ficar procurando informação e sejam obrigados a pergun-
tar para o pessoal da operação ou para terceiros.

hoje, acaba que todos ficam insatisfeitos porque às vezes não 
é possível parar para ouvir a pessoa e conseguir entender o que 
de fato ela está perguntando pra prestar uma boa informação, 
pois deve-se concentrar na cobrança da passagem e na opera-
ção, porque senão uma pessoa pode cair e se machucar ou 
errar no troco.

Mencionaram que
antigamente tinha o pessoal de colete do nTc e depois da cri-
ciumaTrans que dava informação aos usuários e cuidava dos 
terminais; era bom porque facilitava pra todo mundo; a gente se 
ajudava; era mais fácil de resolver os problemas; hoje a gente 
sabe que nem tudo a empresa ou nós podemos resolver, então 
o usuário fica insatisfeito e sobrecarrega o nosso trabalho.
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Foi perguntado ainda qual a categoria de usuário que apresenta maior 
dificuldade para a realização do atendimento. a maioria respondeu 
que os usuários que exigem mais atitude do pessoal da operação 
para manter a ordem e a segurança no serviço “são os adolescentes, 
estudantes do colégio. Quando eles estão em grupo gostam de desa-
fiar as normas estabelecidas e, por isso, algumas vezes incomodam 
os demais usuários, exigindo atitude precisa para controlar os exces-
sos e evitar acidentes e conflitos”. o segundo grupo que exige maio-
res cuidados é o de idosos. “o número de idosos tem aumentado e 
estes são usuários assíduos e diários do transporte público porque 
sentem necessidade de sair de casa, e por não pagarem passagem”. 
Foi mencionado que o número de assentos reservados no ônibus já 
não é suficiente, por isso, “às vezes não é possível acomodar todos 
os idosos sentados. então a cobradora precisa pedir aos outros usu-
ários para ceder lugar, o que pode causar conflitos”. Também, nota-se 
que muitas vezes os idosos estão

carregados de pacotes, sacolas etc. e às vezes querem ficar de 
pé, por mais que se peça para eles se assentarem – são teimo-
sos! por isso temos que ficar sempre de olho pra não ter aci-
dentes. então se o ônibus freia um pouco mais forte eles 
podem cair. assim, as cobradoras devem sempre ficar atentas 
a onde eles estão posicionados para evitar acidentes.

Foi mencionado também que exigem maior atenção no embarque e 
desembarque e no atendimento as pessoas embriagadas, deficientes 
visuais, cadeirantes e pessoas que “tudo perguntam e não leem nada”.

considerando o posicionamento em situações de conflitos, foi men-
cionado por uma entrevistada que a sua atitude depende da gravida-
de e, por outra, que, dependendo da idade, ela agiria diferente para 
ter eficácia no resultado. em torno de 30% das entrevistadas respon-
deram que aprenderam em treinamentos que não devem tomar 
nenhuma atitude quando conflitos não graves ocorrem entre usuários 
para não piorar a situação. porém, admitiram que procuram conversar 
calmamente até que o conflito seja resolvido.

Quando perguntadas a respeito da qualidade geral dos serviços pres-
tados pelo transporte público urbano de criciúma a maioria respon-
deu que o considera bom. no entanto, acrescentaram que, se pudes-
sem mudar, aumentariam a oferta de horários; reduziriam o preço da 
tarifa; melhorariam a qualidade das ruas (“está péssimo! cheio de 
buracos!”) e paradas de ônibus. a maior ressalva feita foi com relação 
à manutenção dos terminais urbanos. Mencionaram:

está abandonado! há muito tempo não se faz manutenção; há 
goteiras, as lâmpadas estão queimadas o que dá uma sensa-
ção de abandono e insegurança; os pisos no chão estão soltos, 
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com risco das pessoas tropeçarem e caírem. antes tinha fun-
cionários do nTc, da criciumaTrans aqui que cuidava, agora 
não tem mais; assim não tem com quem reclamar.

Quando perguntadas qual seria a sugestão para resolver o problema 
elas responderam:

sabemos que tem três instituições que são responsáveis pelo 
transporte: as empresas operadoras que são seus empregado-
res, a acTu que é responsável por cobrar a passagem nos 
terminais e o poder público que deve cuidar dos terminais. Já 
reclamamos na empresa, mas sabemos que tem coisa que a 
empresa não pode fazer porque quem faz é o poder público e 
com o poder público não temos nenhum contato, por isso não 
podemos fazer nada.

adicionalmente, acrescentaram que seria muito importante melhorar 
a programação visual dos terminais, “deveria ter um sistema de infor-
mação nos terminais como tinha antes, onde os usuários pudessem 
se orientar melhor com relação aos serviços prestados. Que assim, 
talvez, mais pessoas voltassem a usar o ônibus”.

ao final deste módulo relacionado à prestação dos serviços foi per-
guntada qual a situação mais inusitada que cada uma já tinha presen-
ciado no dia-a-dia da operação. em sua grande maioria mencionaram 
os perigos e abusos das pessoas no trânsito. Que muitas vezes elas 
se assustam dentro do ônibus com a imprudência de motoristas e 
pedestres “que se atravessam na frente do ônibus”. elas menciona-
ram que é uma situação que presenciam com frequência e se sentem 
impotentes, pois ocorre na rua. Veem que as pessoas não respeitam 
a sinalização e se arriscam

pensando que vai dar tempo de atravessar e muitas vezes cau-
sam um acidente. e o que é mais estranho é que quando se 
acidentam contra o ônibus, o pedestre e os motoristas de carro 
pequeno sempre levam a pior, pois são menores! e nem assim 
eles têm medo de se atravessar na frente do ônibus!.

observa-se nos argumentos apresentados acima que existe uma 
compreensão do significado, da abrangência, das ramificações e 
implicações da função exercida. além disso, as profissionais estão 
conscientes da divisão de responsabilidades e dos atores envolvidos 
na prestação do serviço público, bem como da limitação do seu 
campo de ação para a realização das suas funções e da distribuição 
de responsabilidades para que o serviço seja prestado com qualidade 
e eficiência. portanto, é necessário que os gestores envolvidos obser-
vem e levem em consideração as suas opiniões, considerando que as 
mesmas estão todos os dias na “entrega” do serviço público para a 
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população, o que é o cumprimento de determinação constitucional e, 
por outro lado, estão “vendendo” o serviço ao cliente da empresa 
prestadora do serviço de transporte público urbano.

outro ponto a ser considerado do ponto de vista do serviço público 
são as consequências, às vezes negativas, de mudanças adminis-
trativas feitas em função das trocas de governo que, muitas vezes, 
por desconhecimento específico de determinados temas da admi-
nistração pública ou por mudanças de prioridades, levam à dete-
rioração do patrimônio público e de serviços já instituídos para a 
população, como é o caso das mudanças de prioridade com rela-
ção ao transporte urbano na cidade de criciúma. na cidade, a 
prioridade passou a ser a segurança pública e a empresa pública 
de gestão e planejamento da mobilidade urbana passou a ser ges-
tora também da segurança pública, mudando o foco das suas ati-
vidades, levando à desativação de serviços e funções em áreas 
essenciais da gestão e do planejamento do transporte urbano 
como a manutenção dos serviços de atendimento do transporte 
urbano ou mesmo a manutenção adequada dos terminais urbanos, 
a prioridade para a manutenção das vias destinadas ao transporte 
público e a engenharia de tráfego. como a segurança pública exige 
alto volume de investimento e gastos de custeio, e a concentração 
de esforços materiais e humanos, as atividades constitucionais 
previstas no artigo 30, inciso V da carta Magna do estado brasilei-
ro, que sustenta a garantia do ir e vir a seus cidadãos, ficaram 
prejudicadas. Também foi observado pelas pesquisadas a ausência 
ou a invisibilidade do poder público na prestação dos serviços 
públicos de transporte coletivo em criciúma.

por fim, foi perguntada qual a frase que elas mais ouvem diariamente 
dos usuários. Mencionaram que os usuários sempre tentam falar algu-
ma coisa com elas quando entram no ônibus. sendo assim, elas fun-
cionam como uma espécie de “amortecedor” ou “aquecedor” de 
ânimo social. relataram que, como houve mudança recente do preço 
da tarifa, a maioria das pessoas fala ao entrar no ônibus: “esta passa-
gem está muito cara!”. Também, sempre reclamam no horário pico 
que “vocês têm que colocar mais ônibus!”. algumas mencionaram 
que os usuários sempre falam “bom dia, boa tarde!” quando entram 
no ônibus, e que sempre chamam a cobradora pra tudo, vendo nela 
o maior ponto de apoio do transporte. por isso elas precisam estar 
sempre atentas e dispostas, pois cada usuário é “somente um” e vê a 
sua situação particular, mas elas como cobradoras atendem milhares 
de pessoas por dia em suas oito horas diárias de trabalho, em um 
ambiente de movimento, barulho, exigindo muita tranquilidade e sere-
nidade no contato com cada pessoa.
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como escreveu daniel Goleman, em seu livro Inteligência emocio-
nal, a forma como este primeiro contato é feito pode mudar o esta-
do de ânimo das pessoas no dia e, consequentemente, mudar a 
atmosfera de todos os passageiros que a levam também para onde 
eles forem. o autor conta a estória de um motorista de ônibus nos 
estados unidos (ali o motorista faz a cobrança da passagem e, 
portanto, faz o primeiro contato com os usuários do transporte 
público urbano) que sempre cumprimentava as pessoas que entra-
vam em seu ônibus e, assim, mantinha uma boa atmosfera dentro 
do ônibus, mudando também o estado de ânimo das pessoas que 
por ali passavam. o autor ainda discorre sobre a capacidade de 
influenciar positivamente a atmosfera dos ambientes com as atitu-
des e o quanto é difícil manter este nível de empatia e serenidade 
sob a pressão diária de uma cidade (Goleman, 1995). assim, as 
cobradoras de ônibus têm o papel de influenciar a atmosfera da 
vida urbana, conforme a qualidade do seu atendimento aos cida-
dãos. porém, como já mencionado antes, esta capacidade de 
transformar a atmosfera da cidade não passa somente pelo aten-
dimento da cobradora de ônibus, pois engloba um conjunto de 
atores da administração pública, das empresas operadoras e tam-
bém das pessoas que usam os serviços.

o último bloco de perguntas feitas foi com relação à satisfação no 
trabalho. Quando perguntadas como chegaram a esta vaga de 
emprego, a maioria disse que procurou na empresa, porém um 
número significativo também mencionou que foi indicação de outra 
mulher que já trabalhava como cobradora. algumas disseram que 
viram o anúncio na página da empresa na internet e uma disse que 
foi indicação política. perguntadas sobre o processo de contratação 
e a facilidade ou dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, a 
maioria respondeu que a idade é o maior fator limitador, seguido 
pela falta de qualificação e experiência no mercado formal de traba-
lho, e por terem filhos. duas mulheres responderam que a aparência 
física sempre importou em empecilho para elas entrarem no merca-
do de trabalho. as duas disseram que mesmo tendo estudado sem-
pre eram refutadas nas entrevistas e elas percebiam que era por 
causa da obesidade e por isso nunca foram contratadas no mercado 
formal. “Meu sonho sempre foi trabalhar no comércio e mesmo 
tendo estudado nunca fui contratada, por isso sempre trabalhei 
como babá”. uma delas disse que não acreditou quando foi contra-
tada já na primeira entrevista. a mesma disse que se sentiu aceita e 
respeitada pela primeira vez dentro das suas condições de qualifica-
ção e não pela sua aparência física.

a idade foi o fator mais comentado por elas como a maior dificuldade 
e preconceito dos empregadores. Muitas mencionaram que se sentem 
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perfeitamente bem fisicamente e mentalmente, que estão felizes e 
que se sentem bem no trabalho e não entendem porque a socieda-
de tem essa visão a respeito da idade. uma delas disse que traba-
lhava em um escritório e que depois que saiu, quando já tinha 40 
anos de idade, não conseguiu mais voltar a exercer a sua profis-
são, pois ninguém mais a contratou por causa da idade. este fator 
se configura como contrário à legislação e também como um pre-
conceito social fundado no desconhecimento ou na falta de cons-
cientização dos avanços da ciência e da saúde pública que propor-
cionam qualidade de vida e de saúde à mulher muito superiores 
aos tempos passados, deixando uma mulher plenamente apta para 
o trabalho hoje, mesmo que esta se encontre acima dos 60 anos 
de idade.

Todas disseram que receberam treinamento antes de começarem a 
trabalhar e que recebem treinamentos periódicos oferecidos pela 
empresa. Quando perguntadas se o poder público oferecia qual-
quer treinamento ou outro benefício, todas responderam que não 
(o que contraria os fundamentos legais). as funcionárias de uma 
das empresas disseram que elas recebem treinamento chamado 
“reciclagem” sempre que voltam das férias e que isso é bom por-
que elas sempre aprendem coisas importantes para o trabalho 
delas como, por exemplo, uma que mencionou o curso de primei-
ros socorros: logo após receber o treinamento ocorreu uma emer-
gência no ônibus e ela soube como agir e ficou feliz por poder fazer 
o que era necessário. Funcionárias de outra empresa mencionaram 
que às vezes elas têm atividades recreativas e que acham positiva 
a integração com a equipe – mencionaram atividades como ginca-
nas, encontros e jantares.

Todas consideram o ambiente de trabalho bom ou ótimo, com 
pequenas ressalvas como, por exemplo, a falta de higiene dos 
banheiros dos terminais. a maioria disse que não se sente discri-
minada pelos colegas; que eles as tratam com respeito e que o 
ambiente é até melhor quando tem homens e mulheres juntos na 
equipe, pois existe mais respeito nas relações do que quando são 
somente homens ou somente mulheres. Quando perguntadas 
sobre o convívio social dentro e fora da empresa com os colegas 
de trabalho, a maioria disse que fazem lanche juntos e usam este 
tempo para conversar e descontrair. em torno de 30% das entre-
vistadas mencionaram que saem juntas com colegas de trabalho 
fora do horário de trabalho pra dançar, fazer lanche, praticar espor-
te, sendo, portanto, um ambiente que favorece a sociabilidade 
dessas mulheres. as mulheres mencionaram que a sua sociabilida-
de melhorou depois que começaram a trabalhar na empresa, pois 
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têm oportunidade de conhecer pessoas e, por isso, se sentem mais 
felizes hoje. Quando perguntadas se já foram discriminadas no 
trabalho por ser mulher, três delas responderam que sim: uma por 
um colega de trabalho e outras duas por usuários do transporte. e 
quando perguntadas como eram tratadas nas empresas, se elas 
tinham alguma vantagem por serem mulheres, a maioria respondeu 
que não gozavam de nenhuma vantagem, que eram tratadas de 
forma igualitária. somente duas disseram que havia certo privilégio 
por serem mulheres.

Quando perguntadas se elas gostariam de ser deslocadas para outra 
função, 62% disseram que não gostariam de mudar de função e 
10% disseram que talvez, dependendo da função. perguntadas a 
razão, a maioria delas afirmou que é porque gosta do que faz, estão 
satisfeitas com o local de trabalho, gostam da empresa e dos cole-
gas de trabalho, percebem que nesta função elas podem ajudar as 
pessoas, gostam de trabalhar com atendimento ao público e de 
“estar no meio do movimento”. Também algumas indicaram que 
seria difícil serem deslocadas para outra função “devido ao seu per-
fil”, por isso estão contentes onde estão.

dentre as que gostariam de ser deslocadas para outra função estão 
aquelas com um nível de escolaridade mais alto e que sentem que 
poderiam trabalhar no escritório ou em funções de responsabilidade 
nos terminais. adicionalmente, uma mencionou que gostaria de tra-
balhar no caixa e as outras mencionaram que gostariam de ter a 
oportunidade de se tornarem motoristas. Também mencionaram que 
gostariam de receber treinamentos para poderem se candidatar para 
estas vagas desejadas.

por fim, foram questionadas se gostariam de continuar trabalhando 
na mesma empresa nos próximos cinco anos. somente uma delas 
respondeu que não; duas delas disseram que talvez e todas as 
demais disseram que sim, que pretendem continuar a trabalhar na 
empresa. ao final foram perguntadas se indicariam o transporte públi-
co para outra mulher trabalhar. somente uma delas disse que não 
indicaria; todas as demais disseram que sim, que o trabalho é ade-
quado para as mulheres, em especial porque não têm preconceito em 
contratar mulheres mais velhas, estas que normalmente possuem 
poucas chances de entrarem em outras empresas.

Apresentação dos resultados das entrevistas com as gerências 
das empresas de transporte urbano

paralelamente às entrevistas com as mulheres, foram também reali-
zadas entrevistas com a gerência de rh e gerência operacional das 
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empresas operadoras. atualmente, existem mulheres trabalhando na 
operação do transporte nas funções de cobradora e agente de 
venda de passagem.

perguntou-se sobre os critérios utilizados para seleção e contrata-
ção de mulheres para as vagas ofertadas na área operacional do 
transporte urbano. para essas funções, segundo a gerência de rh, 
são observadas as competências relativas ao trabalho em equipe, 
relacionamento interpessoal, concentração e comunicação. além 
disso, é dada preferência às mulheres na faixa etária superior a 35 
anos de idade. esta medida se apoia no disposto na legislação tra-
balhista brasileira, como discutido na seção 2 desse artigo, em que 
é citado o artigo 390-e da clT, assegurando que a pessoa jurídica 
pode se associar a entidades públicas para o desenvolvimento de 
ações conjuntas “...visando à execução de projetos relativos ao 
incentivo ao trabalho da mulher”.

Foi questionado sobre os fatores limitadores para a contratação de 
mulheres para as funções acima, além da sua ampliação para outras 
funções da operação como motorista, fiscal operacional ou gerente 
de operações. os entrevistados mencionaram como principal limita-
ção a habilitação exigida por lei e a experiência para ser motorista, 
embora tenham confirmado o interesse dessas mulheres para funções 
de motorista e de cargos de responsabilidade. perguntados com rela-
ção à diferenciação na contratação entre homens e mulheres, afirma-
ram que são colocadas as competências exigidas para executar a 
atividade e aqueles que nelas se enquadrarem são contratados, inde-
pendentemente de serem homens ou mulheres. porém, a empresa 
coloca a abertura e o incentivo para a contratação de mulheres com 
mais idade, o que leva a uma procura elevada. esse comportamento 
parece regulado pelo próprio mercado, pela falta de oferta de vagas 
no mercado formal para mulheres mais velhas, com baixa escolarida-
de e pouca experiência de trabalho no setor de serviços ou indústria. 
o conhecimento público de que o transporte urbano não teria precon-
ceito em contratar essas mulheres faz com que mulheres desse perfil 
o vejam como uma alternativa aos trabalhos informais, domésticos ou 
em empresas de limpeza e conservação, que são alternativas ofereci-
das pelo mercado para mulheres acima de 40 anos de idade, como 
citado por algumas entrevistadas.

Quando perguntados sobre a possibilidade de uma pessoa sem 
experiência ser contratada, tanto o gestor de recursos humanos 
quanto o gerente operacional afirmaram que esta condição não 
impede a contratação. o que pesa no processo de seleção para as 
vagas são as competências humanas e, no caso de motorista, as 
competências legais. nas funções de atendente de vendas de 
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bilhete e cobrador, cumprindo os critérios de competências, os 
mesmos são enviados ao centro de treinamento da empresa que os 
forma para as funções específicas. considera-se que, nesses 
casos, a falta de experiência específica é pouco relevante se com-
parada às competências humanas exigidas para as funções de 
atendimento. e, nesse caso, as mulheres com mais idade, com 
baixa escolaridade e sem experiência específica, não oferecem 
nenhuma limitação ao exercício da função, desde que possam 
receber os treinamentos específicos.

Foi perguntado sobre as maiores dificuldades para que as mulhe-
res contratadas permaneçam no trabalho. Foi informado que um 
fator limitante são os horários de início e final de jornada, conside-
rando que o transporte público começa e termina na madrugada. 
outro fator é a dificuldade de compatibilizar os horários das jorna-
das de trabalho com as atividades do lar e dos filhos, considerando 
que muitas dessas mulheres trabalhadoras são arrimos de família 
e, por isso, têm dupla jornada. Foi mencionado também que, no 
início, quando as mulheres chegam para trabalhar nos terminais e 
nos ônibus, têm um processo de adaptação, considerando ser um 
ambiente muito mais masculino e a maioria dessas mulheres não 
estarem habituadas, pois muitas delas ou sempre trabalharam no 
lar ou em trabalhos domésticos. por isso existe um processo e 
certa dificuldade para estabelecer os limites do respeito mútuo. 
para garantir a permanência dessas mulheres por um longo prazo 
no trabalho, os gerentes afirmaram que desenvolvem atividades 
como: treinamentos específicos para cada função, palestras edu-
cativas, homenagens especiais, atendimento médico diário na 
empresa, atendimento psicológico e a empresa se autoqualifica 
como uma organização com “identidade empresarial voltada para 
a gestão de pessoas”. outra empresa colocou que, além dos trei-
namentos, cria situações de reforço da interação humana, promo-
vendo eventos em datas especiais, incentivando a prática de 
esportes e o convívio entre os funcionários.

Quando questionados sobre a participação do poder público nas 
ações e incentivos aos programas de ampliação da participação femi-
nina no trabalho no setor transportes, como na função de motorista, 
e a valorização da mulher no mercado de trabalho, foi respondido que 
a empresa está aberta a essa ampliação, considerando que a experi-
ência até agora tem sido positiva, porém existe uma limitação do 
próprio mercado em oferecer possibilidades, como para a função de 
motorista. Foi sugerido que os governos deveriam fazer parcerias 
com as empresas visando ampliar as políticas públicas de valorização 
e qualificação dessas mulheres para que elas pudessem estar aptas 
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para diferentes funções; deveriam incentivar a escolarização e tam-
bém ampliar os planos de saúde da mulher. Todas as empresas afir-
maram que pretendem continuar incentivando a participação das 
mulheres no perfil contratado, pois o programa se mostrou eficiente. 
ao longo dos anos foi percebida efetiva melhoria no atendimento aos 
usuários do serviço público de transporte, considerando as funções 
de atendimento no balcão de vendas e na função de cobrador dentro 
dos ônibus. somado a isso, as empresas afirmaram que houve redu-
ção do turnover e do absenteísmo nessas funções. portanto, confir-
ma-se que os principais objetivos quando da proposição do programa 
foram alcançados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

o relatório da oecd (2015) ressalta as implicações do envelhecimen-
to global da população nas cidades. estas implicações ultrapassam 
os limites individuais e impõem impactos sobre a vida e o desenvolvi-
mento das cidades. o brasil está inserido nesse rol de países que 
caminham a passos largos para o envelhecimento, dados os números 
apresentados nos últimos censos populacionais, em que a taxa de 
natalidade tem caído drasticamente e a de idosos tem crescido (IbGe, 
2010). baseando-se nessas tendências, a sustentabilidade das cida-
des brasileiras vai depender das ações e políticas públicas para criar 
possibilidades de inserção dos idosos na vida urbana.

o que mostram os números da oecd e do IbGe são sentidos pelas 
mulheres que trabalham no transporte, seja pela sua própria inserção 
no mercado de trabalho, seja pela percepção como atendente do 
serviço público de transporte. por um lado, foi amplamente declarado 
por todas as mulheres a sua dificuldade em se inserir no mercado de 
trabalho, de se autorrealizar como profissional, de ter condições de 
ganhar o sustento da família, por já terem completado 40 anos de 
idade! ou, como algumas mencionaram, “a idade de corte começa 
aos 35 anos”. de acordo, com as mulheres entrevistadas, a sociedade 
ainda vê a mulher como incapaz para o mercado de trabalho e para a 
participação mais ativa em sociedade depois que elas passam dos 35 
anos de idade. por outro lado, foi relatado pelas mulheres que é visível 
como os quatro assentos reservados nos ônibus já não são mais sufi-
cientes para todos os idosos se assentarem. a sociedade envelheceu! 
e, como recomenda os relatórios da oecd (2015), o poder público 
tem tardado em perceber os seus impactos na vida urbana e, em 
especial, na vida das mulheres.

os resultados da pesquisa realizada no transporte público urbano em 
criciúma mostram que a proposição de políticas e a implantação de 
programas juntamente com os agentes privados, no caso estudado, 
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concessionários de serviços públicos, é essencial para a intervenção 
nas questões apresentadas pela sociedade e a proposição de solu-
ções. nos exemplos citados, foi possível perceber a importância da 
gestão pública dos serviços de transporte para que sejam apresenta-
das soluções que criem uma nova cultura e uma identidade para a 
prestação dos serviços para todo o sistema.

portanto, a questão das mulheres se mostrou nessa experiência 
como uma intricada questão social que perpassa as nuances de 
gênero, a legislação trabalhista e o mercado de trabalho, a gestão e 
a prestação dos serviços públicos essenciais, como os de transpor-
te público urbano, e a capacidade do poder público de fazer gestão 
compartilhada para gerar políticas públicas de impacto tanto na 
execução dos serviços aos cidadãos quanto na intervenção social. 
além disso, o estudo deu mostras da visão da sociedade para com 
as questões das mulheres e do envelhecimento da população. essas 
constatações merecem desdobramentos e estudos mais aprofunda-
dos e a proposição de políticas públicas e ações de gestão, dadas 
a premência dos problemas urbanos, em especial aqueles relaciona-
dos à gestão da mobilidade urbana. Merece ressalva nesse caso a 
necessidade urgente da mudança de paradigma na gestão pública, 
que hoje ainda coloca soluções temporárias para problemas que são 
estruturais. esse posicionamento somente contribui para a inércia na 
cultura da administração pública em que os problemas sempre são 
“rolados” para o próximo governo, ou a cultura de cada governo 
após a sua eleição em querer mudar as instituições de gestão de 
serviços, que são políticas de estado, garantidas como essenciais 
pela constituição Federal. essa cultura pode ser considerada como 
uma das maiores responsáveis pelos elevados custos da gestão 
pública e, ao mesmo tempo, a sua visível ineficiência em alguns 
setores. o estudo mostra que a continuidade de programas é essen-
cial para soluções efetivas e duradouras. ressalta-se aqui o com-
promisso das concessionárias do transporte urbano em manter os 
princípios fundamentais do programa de contratação de mulheres e 
a sua evolução como no caso da melhoria e profissionalização da 
formação continuada dos profissionais.
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a Convenção-Quadro das nações Unidas sobre mudança do Clima 
(UnFCCC) foi lançada na Cúpula da Terra do rio de Janeiro em 1992. 
Foi ratificada por 196 países, que constituem as “partes”. a 21ª Con-
ferência das Partes da UnFCCC (CoP-21) e a 11ª reunião das Partes 
no Protocolo de Quioto (moP-11) ocorreram entre 30 de novembro e 
11 de dezembro de 2015 em Paris. após 23 anos de estudos profun-
dos e intensas discussões, chegou-se ao mais auspicioso acordo 
climático da história, que será ratificado em 22 de abril de 2016 na 
organização das nações Unidas (onU) em nova York por mais de 
cento e trinta países.

Desta vez, finalmente, o acordo contou com o engajamento da China 
e dos estados Unidos (eUa), que já vinham anunciando ambiciosas 
ações nacionais em prol da redução das emissões de carbono de 
origem fóssil. o objetivo comum é manter o aquecimento global 
abaixo dos 2° C acima da temperatura média da superfície terrestre 
da era pré-industrial. Cabe aos países industrializados a maior parte 
da responsabilidade das ações de controle das emissões de origem 
antropogênica.

De modo semelhante à China e eUa, a partir da Conferência de 
Paris, o brasil aparenta demonstrar uma atitude diferente em relação 
a assumir um concreto protagonismo no combate às mudanças cli-
máticas – não apenas seguir “pedalando” (expressão usada pelo 
prof. José Goldemberg em recente artigo sobre a CoP-21) com as 
promessas de ações não cumpridas e o show-off de boas intenções 
descolado da realidade nacional.

assim, o brasil encaminhou à UnFCCC, em setembro de 2015, sua 
Pretendida Contribuição nacionalmente Determinada (inDC), que 
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apresenta as ações brasileiras para atingimento das metas de mitiga-
ção e seus meios de implementação. a inDC será transformada em 
nDC (nationally Determined Commitment – Compromisso nacional-
mente Determinado); perderá então a letra “i” de intended, em portu-
guês, pretendido. o compromisso oficial pretendido é reduzir as 
emissões de gases do efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 
2005, em 2025; em seguida, reduzir essas emissões em 43% abaixo 
dos níveis de 2005, em 2030. Segundo o ministério do meio ambien-
te, essa contribuição é consistente com os níveis de emissão de 1,3 
GtCo2e (giga-tonelada equivalente de Co2) em 2025 e 1,2 GtCo2e em 
2030, correspondendo, respectivamente, às reduções de 37% e 43%, 
com base no nível de emissões em 2005 de 2,1 GtCo2e. isso corres-
ponde à queda, em 2025, de 66% na intensidade de emissões (por 
unidade de Pib) do País em relação a 2005, e em 75% em 2030.

o governo estima que as emissões per capita brasileiras eram da 
ordem de 6,5 tCo2e em 2012 – similares às metas de emissões que 
alguns países desenvolvidos consideram ambiciosas para 2030. mas 
a contribuição do brasil, no âmbito de um – em princípio – pretendido 
e ambicioso plano de desenvolvimento sustentável, segundo as atuais 
diretrizes oficiais, deve alcançar as 6,2 tCo2e em 2025 e 5,4 tCo2e em 
2030, o que confirma a ambição brasileira mesmo diante da perspec-
tiva de crescimento demográfico.

no setor de transportes, está previsto, no plano nacional, entre outras 
ações relacionadas à substituição de combustíveis fósseis por energia 
renovável limpa (biocombustíveis – etanol, biodiesel e biogás –, eólica, 
hidráulica e solar fotovoltáica), a promoção de estratégias para incre-
mento da eficiência energética (como, por exemplo, as medidas de 
redução da demanda de deslocamentos motorizados desnecessá-
rios), e melhorias na infraestrutura de transportes e no transporte 
público em áreas urbanas.

o transporte sustentável foi, portanto, colocado em destaque na 
CoP-21. as medidas foram discutidas em muitos eventos relaciona-
dos. a anfitriã, Paris, apresentou sua meta de substituição de 80% da 
frota de 4,5 mil ônibus (a diesel) até 2025, por unidades elétricas – a 
uma taxa de substituição de 500 ônibus por ano. os 20% restantes 
circularão com biometano – oriundo do processo de purificação do 
biogás, econômico e abundante em aterros sanitários e numa gama 
de processos agropecuários e industriais. muitas cidades assinaram 
o compromisso, no âmbito de uma iniciativa conhecida por Compac-
to de Cidades, conduzida pelo Fórum de Cidades Sustentáveis (C40), 
para seguir caminhos similares ao de Paris.

outro projeto apresentado em Paris, o mobiliseYourCity (http://www.
mobiliseyourcity.net/en/), também pode gerar expectativa positiva 
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entre técnicos de transporte, urbanismo, meio ambiente e gestores de 
cidades brasileiras. o momento é de boas oportunidades: pela lei 
Federal nº 12.587/2012 da Política nacional de mobilidade Urbana, 
municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigados a elaborar 
planos de mobilidade urbana. o mobiliseYourCity pretende desenvol-
ver planos de mobilidade urbana sustentáveis em 100 cidades e em 
20 países em desenvolvimento até 2020, com forte viés na desmoto-
rização e na gestão da demanda de viagens urbanas desnecessárias 
– restrição do uso do transporte individual, incentivo às bicicletas, 
transporte a pé, transporte público limpo (ou de baixo potencial polui-
dor) e os chamados programas de TDm, GDV ou GDm (gestão de 
demanda de mobilidade corporativa), entre outras ações na área do 
planejamento urbano e gestão de cidades. os programas de GDV 
incluem, entre seus principais componentes, o trabalho a distância, 
também conhecido por teletrabalho, trabalho remoto e home-office.

Segundo o World resources institute (Wri) em seu recente estudo 
“opções de políticas para reduzir emissões relacionadas ao uso de 
energia”, o transporte é o setor que mais contribui para as emissões 
de gases do efeito estufa (Gee), resultantes do uso de energia no 
brasil, representando um abrangente campo para formulação de 
estratégias de cunho ambiental-climático. Pode-se alcançar uma 
ambiciosa descarbonização nesse setor por meio do uso de transpor-
te coletivo e meios não motorizados. o Wri enfatiza que um conjunto 
de marcos regulatórios bem desenhados e incentivos apropriados 
encorajarão as ações nesta área. atenção senhores profissionais da 
mobilidade, tudo isso está ainda por ser desenvolvido no brasil!

Segundo o mesmo Wri, em outra publicação do embarq-brasil, os 
deslocamentos ao trabalho são responsáveis por aproximadamente 
metade das viagens realizadas diariamente nas cidades brasileiras 
e por uma perda de tempo entre 10 e 15 dias inteiros por ano, por 
pessoa. nesse contexto, e com essa evidência estatística que salta às 
vistas, a mobilidade corporativa e o teletrabalho vêm se consolidando 
nos quatro cantos do planeta como potencial alternativa de desmoto-
rização, além de demonstrar reiteradamente uma série virtuosa de 
outros relevantes cobenefícios para empresas, colaboradores e o 
meio ambiente. a oportunidade é grande: segundo a publicação, 80% 
dos paulistanos amargurados com os congestionamentos afirmam 
estar dispostos a deixar de utilizar o carro, caso existam opções razo-
áveis de transporte – ou não transporte. em outras grandes cidades 
congestionadas, essa proporção não deve ser muito diversa.

atualmente, a prática corporativa e a ciência demonstram de modo 
pacífico que inexistem as supostas barreiras culturais, administrativas, 
técnicas, de segurança, educativas e, especialmente, as barreiras tão 
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mencionadas por gestores resistentes e mal informados, de ordem 
jurídico-trabalhista, que poderiam causar eventuais restrições à adoção 
do trabalho a disso, com a recente explosão das acessíveis tecnologias 
de informação e comunicação (TiC) plenamente consolidadas na socie-
dade brasileira, estamos diante de uma desafiadora perspectiva de 
potencializar a penetração dessas medidas no meio corporativo brasi-
leiro. Para tal, requer-se o auxílio de parceiros eficientes: gestores de 
instituições, eu, você que me lê e a sociedade como um todo – todos 
convenientemente esclarecidos. eis nosso próximo desafio.

De fato, o teletrabalho constitui uma das formas possíveis de evitar os 
nefastos deslocamentos urbanos motorizados desnecessários, implican-
do – sem quaisquer riscos gerenciais, devido à sua inerente flexibilida-
de e reversibilidade – múltiplos benefícios econômicos e sociais às ins-
tituições e aos seus colaboradores, além de reduzir a pressão do tráfego 
motorizado sobre o meio ambiente e a saúde pública. assim, converge-
se com a premente necessidade atual de desmotorizar a mobilidade 
urbana nas cidades brasileiras, pelo fomento ao desenvolvimento urbano 
sustentável e bem-estar social, favorecendo as gerações futuras, com 
melhoria da qualidade de vida e redução dos impactos sociais, econômi-
cos e ambientais do transporte motorizado individual. São muitos os 
benefícios no tocante à mobilidade urbana, promovidos pelo trabalho a 
distância, todos eles facilmente quantificáveis:
–  redução do consumo e dos custos individuais e coletivos com 

combustíveis fósseis e renováveis;
–  redução das emissões de poluentes locais (tóxicos) e globais (efei-

to estufa), causadores de estresse, incômodos, doenças cardiovas-
culares, respiratórias e mentais, das mortes prematuras e do aque-
cimento do planeta;

–  redução da poluição sonora urbana – difusa e localizada;
–  redução dos acidentes de trânsito e suas consequências socioe-

conômicas;
–  redução da superlotação do sistema de transporte público;
–  redução dos congestionamentos e da perda de tempo de cida-

dãos nos congestionamentos;
–  aumento da velocidade média do tráfego motorizado remanescen-

te, com redução proporcional dos fatores de emissão de poluentes 
e de consumo de combustível;

–  melhoria da fluidez do tráfego, abrindo espaço físico mais amigável 
nas vias públicas para aumento da penetração das alternativas ao 
transporte individual e coletivo motorizado;

–  redução do absenteísmo nas corporações e instituições;
–  maior inclusão de profissionais de excelência portadores de neces-

sidades especiais.
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Diante desse pacote atraente de vantagens, o voluntário engajamento 
das corporações tem sido normalmente, no varejo, consequência 
natural e direta da simples disseminação de informação apropriada e 
bem dirigida, detalhando cada um dos multifacetados benefícios do 
trabalho a distância. Daí a suma importância do desenvolvimento de 
parcerias técnicas dos especialistas e promotores do teletrabalho e 
programas de GDV com entidades isentas e reconhecidas com forte 
influência conceitual e técnica sobre os setores dos transportes públi-
cos, mobilidade urbana, planejamento e gestão de cidades, universi-
dade, sindicatos, associações corporativas e do meio ambiente.

a expansão do teletrabalho pode ser potencializada pelo engajamen-
to espontâneo das entidades do terceiro setor e de lideranças políti-
cas, por meio da ação de tomadores de decisão devidamente escla-
recidos e sintonizados com as melhores práticas correntes, incluídas 
as de países que instituíram com sucesso leis e regulamentos de 
caráter sutil – ou mesmo disruptivo – bem justificados e formulados, 
visando à adoção de políticas públicas voluntárias – e/ou compulsó-
rias – que privilegiam o trabalho remoto.

Para os colegas que estranharam a citada compulsoriedade de medidas 
de adoção do teletrabalho e GDV, sugere-se conhecer as leis que vigo-
ram nos eUa que compelem todas as agências do governo federal e de 
alguns estados a implantar programas compulsórios de teletrabalho e/ou 
de redução da milhagem corporativa anual, devidamente auditados pelos 
gestores das secretarias de administração. o governo americano não 
vacila quando o assunto é economizar combustível, reduzir a poluição do 
ar e o efeito estufa, aumentar a produtividade e reduzir custos do setor 
público, liderando um modelo de gestão de sucesso, um benchmark e 
ótimo exemplo para as empresas da inciativa privada.

De volta ao brasil, como já mencionado, o cenário político atual tam-
bém é extremamente favorável à expansão do trabalho a distância – 
talvez até determinante. o gerenciamento e controle da demanda 
desenfreada de deslocamentos motorizados urbanos, individuais e 
coletivos, é um dos mais relevantes componentes e já está incorpora-
do em destaque nas estratégias para o eficaz cumprimento:
–  dos acordos internacionais e decisões nacionais, regionais e locais 

decorrentes da 21ª Conferência das Partes (CoP-21) da Conven-
ção-Quadro das nações Unidas sobre mudança do Clima (UnFCCC) 
e da 11ª reunião das Partes no Protocolo de Quioto (moP-11), que 
ocorreram em Paris;

–  da lei nº 12.187/2009 que instituiu a Política nacional sobre mudança 
do Clima;

–  da Política estadual de mudanças Climáticas (PemC), estabelecida 
pela lei estadual Paulista nº 13.798/2009;
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–  do Plano de Controle da Poluição por Veículos do estado de São 
Paulo (PCPV), instrumento estratégico do cumprimento das metas 
estabelecidas pelo Decreto estadual nº 59.113/2013;

–  da lei nº 14.933/2009, que instituiu a Política de mudança do Clima 
no município de São Paulo;

–  da lei nº 12.587/2012, que instituiu as diretrizes da Política nacio-
nal de mobilidade Urbana e os Planos municipais de mobilidade 
Urbana, com enfoque na sustentabilidade e preservação da quali-
dade ambiental;

–  da lei nº 8.213/91, conhecida como lei de Cotas, que visa à inclu-
são de trabalhadores eficientes portadores de necessidades 
especiais.

Finalmente, é indispensável reiterar que a abrangente penetração de 
informação técnica de qualidade é a chave para a oportuna dissemi-
nação de conhecimento, visando à construção de sinergias positivas 
em relação ao teletrabalho e ao GDV tanto no setor corporativo como 
um todo quanto no terceiro setor e nas instituições públicas e priva-
das especializadas na gestão do trânsito, transportes, mobilidade, 
meio ambiente, educação e planejamento urbano. o não transporte e 
a minimização dos deslocamentos urbanos corporativos motorizados 
desnecessários nos centros urbanos congestionados podem, assim, 
ser fomentados por meio da expansão redobrada do teletrabalho, das 
teleatividades e de outras medidas corporativas específicas (como o 
GDV) que favoreçam a desmotorização e a consequente melhoria da 
mobilidade urbana.

essa ênfase será materializada por meio de animadas parcerias multi-
institucionais, visando à produção e divulgação sistemática de pro-
postas de políticas públicas e artigos, estudos técnicos, pesquisas, 
práticas de sucesso, estudos de caso, divulgação de cursos, treina-
mentos, eventos e palestras.

este é um dos temas em discussão na Comissão de meio ambiente 
da associação nacional de Transportes Públicos.



55

Bom conselho

Alexandre Pelegi
Editor da Revista dos Transportes Públicos 
E-mail: alepelegi@gmail.com

Microrrevoluções urbanas

AN P

ouça um bom conselho 
Que eu lhe dou de graça 

inútil dormir que a dor não passa.  
(chico buarque)

Trânsito e saúde pública tornaram-se, de uns tempos para cá, 
irmãos siameses. ar poluído e ruído em excesso juntaram-se a índi-
ces perigosos de hipertensão, obesidade e diabete, epidemias do 
século 21. no brasil, a insuficiência do transporte público ainda jus-
tifica para muitos o uso intensivo do carro. Mas de uns tempos a 
hoje uma nova onda começa a “contaminar” muitos brasileiros, 
somando à questão da saúde a preocupação ambiental e o uso 
democrático do espaço urbano.

o boom das ciclovias brasil afora, com a proliferação de programas 
de bike sharing, é parte de toda uma rede de colaboração criada em 
torno de formas antigas e ao mesmo tempo revolucionárias de loco-
moção, atualmente conhecidas como transporte ativo. organizações 
como Bike Anjo e CorridaAmiga, que reúnem voluntários em todas as 
partes do país para ensinar gratuitamente as pessoas a correr e usar 
a bicicleta na cidade são alguns dos muitos exemplos. 

Juntando um modo de se locomover sustentável - não poluente e sem 
ocupar espaço - a uma melhoria na saúde das pessoas, corrida, cami-
nhada e bicicleta tornaram-se as grandes novidades nos últimos 
tempos (mesmo sendo tais modais tão ou mais antigos que a inven-
ção do automóvel). ao lado disso, agregaram uma forma de luta que 
visa sensibilizar as pessoas e reivindicar às prefeituras a melhoria de 
calçadas e uma melhor distribuição dos espaços públicos (como o 
caso da avenida Paulista aberta apenas para pedestres aos domin-
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gos), sinais claros desta nova avalanche que, como se vê nas grandes 
metrópoles mundiais, chegou para ficar. como decorrência natural, 
menos espaço (e menor velocidade) nas vias para os carros. a sensa-
ção quase consensual de que o automóvel não é mais a resposta ao 
invés de torná-lo inimigo, transformou-o em peça acessória. ao invés 
do uso intensivo, a opção pelo uso somente em caso de necessidade 
extrema ou em ocasiões de menor solicitação do espaço viário.

Ação da Red Ocara, rede latinoamericana de experiências e projetos sobre 
cidade, arte, arquitetura e espaço público, em que participam crianças 

Foto: Pedro Paulino.

Integrantes da CorridaAmiga, associação de voluntários que divulga e 
estimula a prática da corrida como meio de transporte na cidade
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o destaque dessas novas formas de associação em torno da mobi-
lidade, entretanto, não está apenas na novidade dos temas que traz. 
está mais (e talvez principalmente) na forma de organizar pessoas 
em torno de atitudes e comportamentos na busca de alternativas 
para o “fazer mobilidade” de forma sustentável. são pessoas que se 
organizam “fazendo”, e o “como fazer” demanda mudanças que 
apontam para políticas públicas possíveis e, por conseguinte, ao 
alcance dos gestores. bem ao contrário do que se tem visto até hoje 
nas demandas organizadas por partidos ou associações em suas 
mais diversas formas, que sempre lutaram de forma localizada ou 
específica, e em geral apartadas de uma proposta global... esta rea-
lidade dicotômica vigeu até então: de um lado o demandante (cida-
dão/grupos de pressão/eleitor), de outro o executor (prefeito, gesto-
res). agora, não mais.

essa novidade não é local. antes reflete no brasil o que já se vê em 
outras metrópoles. as maçãs amadurecem ao mesmo tempo, como 
as grandes ideias. o advento da internet, das redes sociais, possibili-
tou uma rapidez assustadora no espraiamento não só do pensar (fazer 
por quê?), mas principalmente do como fazer - mostrar fazendo aqui-
lo que queremos que seja feito não só para nós, mas para todos. É 
contraditar a máxima de que no uso da cidade poucos são os que se 
beneficiam a um custo social elevado para os demais.

Bike Anjo, uma rede de ciclistas apaixonados pela bicicleta que promove, 
mobiliza e ajuda pessoas a começarem a utilizar esse veículo nas cidades
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 esta inspiração coletiva sinaliza que o poder executivo, assim como 
os legisladores, estão diante não apenas de uma novidade desafiado-
ra, como também de uma chance histórica de abrir canais para que 
tais ações se expressem e se manifestem, agregando energia a 
mudanças no uso do espaço urbano antes não implementadas, seja 
por desconhecimento, seja (o mais comum) por isolamento de técni-
cos e gestores. 

outro fator que contrasta com esse ativismo na mobilidade urbana 
está na atuação distanciada dos problemas que hoje se verifica no 
cotidiano de prefeitos, vereadores, deputados e gestores que, em 
expressiva maioria, não utilizam de nenhuma forma alternativa de 
transporte ao automóvel. não usam transporte público, não pedalam, 
não percorrem calçadas esburacadas (ciladas). baseiam suas deci-
sões em relatórios, pesquisas de origem e destino, softwares que 
simulam cenários. Muita técnica, nem sempre tecnologia, e dificilmen-
te a realidade social.

Silvia Stuchi Cruz, idealizadora da CorridaAmiga

como cenário à atuação de prefeitos e gestores está sempre pre-
sente o medo da mudança, medo que estas novas formas de ativis-
mo têm combatido a golpes de ação e demonstração. sabe-se que 
toda mudança de comportamento é quase sempre rejeitada social-
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mente. Pois o desafio do gestor está em conseguir demonstrar que 
o incômodo inicial será superado, justificado pela subsequente 
melhoria na vida das pessoas. como ensina um verso de Gilberto 
Gil, as pessoas sabem o que querem, mas também querem aquilo 
que não sabem. o movimento ciclista é um exemplo de como mos-
trar a muita gente algo que pode ser bom, e que muitos jamais pen-
saram possível. a ação executiva produzindo ciclovias foi uma 
demonstração de como o gestor pode se utilizar dessa energia que, 
ao fazer, demanda soluções em   benefício não só de quem reivindi-
ca, mas da cidade e sua mobilidade. este cimento social, se bem 
manejado pelo poder executivo, é capaz de grandes reviravoltas 
comportamentais, como já visto no Programa de Proteção ao 
Pedestre iniciado em 2010 na capital de são Paulo e que ganhou a 
adesão de amplos segmentos, produzindo resultados significativos.

o que está por trás, afinal, desses grupos? o que os inspira? segura-
mente um novo modelo de cidade que, evidente, irá gestar necessa-
riamente um modelo específico de sociedade, fundado em novas 
formas de convivência, em novos hábitos de consumo, tendo a ques-
tão ambiental como pano de fundo, mas não só. a economia colabo-
rativa, o combate ao desperdício, a luta por melhorar o já existente ao 
invés de produzir novas existências, apontam para um novo modelo 
de economia, resultante de uma nova geração que em toda parte do 
planeta busca modelos de cidades voltadas para as pessoas. 

a sociedade em mudança muda hábitos, e novos hábitos espalham 
mais mudanças. o prefeito que souber não apenas ouvir, mas fazer 
junto com esses movimentos, terá dado um passo enorme na cons-
trução desse novo modelo de cidade. um bom alerta em ano de 
eleições municipais.
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Inspeção VeIcular

AN P

o programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em uso (I/M) tem 
o objetivo fundamental de promover a manutenção preventiva e cor-
retiva da frota em circulação para evitar o comprometimento da segu-
rança e reduzir o aumento da emissão de poluentes e do ruído, evitá-
veis pela prática da manutenção.

a figura 1 mostra como exemplo a emissão de um veículo novo (em 
verde), em seguida a emissão com um pequeno acréscimo devido ao 
desgaste natural dos veículos durante a sua vida útil (em amarelo) e 
uma emissão adicional pela falta de manutenção, cujo total está mos-
trado no bloco azul, sendo que o bloco vermelho é a diferença que é 
possível reduzir através de reparos simples e de baixo custo que 
resolvem o problema, redução esta que pode ser perpetuada com o 
hábito da manutenção preventiva do veículo.

Figura 1 
Emissão de um veículo em função do estado de manutenção
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AlvoS do ProGrAMA

o principal objetivo do programa é a conscientização da sociedade 
para a manutenção preventiva dos veículos e, consequentemente, a 
conservação da qualidade da frota circulante em níveis adequados, 
conforme especificações técnicas de seus fabricantes.

para tanto, um programa I/M precisa contar com as seguintes ações:
–  inspeções anuais ou semestrais para veículos de uso intenso, para 

conferência do estado de manutenção, induzindo a sua conformi-
dade com o plano de revisões recomendado pelos fabricantes dos 
veículos, o que contribui para a educação e conscientização do 
proprietário e do usuário;

–  incremento da qualidade técnica dos serviços de reparação, o que tam-
bém contribui para elevar o nível de exigência do consumidor. neste 
sentido a inspeção periódica induz os usuários a procurarem por servi-
ços de manutenção/reparação de alta qualidade e os mecânicos a 
buscarem maior qualificação para a prestação desses serviços;

–  incentivo ao uso de peças originais, de forma que os usuários exi-
jam peças de reposição de qualidade, em conformidade com as 
suas especificações originais;

–  combate às práticas de adulterações do projeto original dos veícu-
los, que são homologados por seus fabricantes, tais como, tunning, 
conversão para outros combustíveis, modificações da suspensão, 
aplicação do terceiro eixo nos caminhões e aumento do compri-
mento do chassi, dentre outros;

–  fiscalização dos veículos em campo para aferição da eficácia do 
I/M e combate a práticas fraudulentas.

CArACteríStiCAS neCeSSáriAS do ProGrAMA de 
inSPeção

para que haja uniformidade técnica, o programa I/M deve se apoiar 
numa regulamentação federal consistente e estritamente vinculada 
às especificações de fabricação dos veículos. no campo da emissão 
de gases e partículas poluentes e da geração de ruído, as regula-
mentações do conselho nacional do Meio ambiente - conama e do 
Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos recursos naturais reno-
váveis – Ibama existentes no âmbito do programa de controle da 
poluição por Veículos automotores – proconve e de seus análogos 
para controle de ruído veicular e de emissões de motociclos - pro 
mot, atendem às necessidades básicas para a implementação e 
operação do I/M. no caso dos itens de segurança dos veículos, o 
tema já é tratado pelo código nacional de Trânsito e algumas nor-
mas técnicas, sendo necessária, entretanto, a regulamentação dos 
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critérios para o programa I/M. Tal conceito também coíbe a prática 
de modificação não autorizada dos veículos, que compromete os 
programas de controle e prevenção de segurança e emissões.

a implantação do I/M deve ser progressiva, para permitir que todas as 
partes envolvidas tenham tempo para se adequar às novas práticas e 
atitudes, sendo recomendável começar pelas grandes cidades e regi-
ões metropolitanas. para neutralizar a possível evasão de participan-
tes do programa para outros municípios onde este não esteja implan-
tado, os municípios vizinhos a essas regiões e cada município que 
venha a atingir um determinado número de veículos em sua frota tam-
bém devem ser incluídos, para assegurar o sucesso e a cobertura da 
ação fiscalizatória. Também são imprescindíveis:
–  o comprometimento de longo prazo dos órgãos públicos e institui-

ções privadas envolvidos, de forma a assegurar a continuidade do 
programa;

–  implantação do programa por meio de empresas do setor privado, 
adotando o bem sucedido modelo de inspeção integrada de todos 
os itens, realizada em grandes centros especializados. esse formato 
tem sido adotado com sucesso em vários países, e permite opera-
ção eficaz com baixo custo. a participação do setor privado facilita 
a viabilização dos investimentos necessários em infraestrutura, equi-
pamentos e contratação de funcionários, bem como possibilita uma 
gestão ágil e eficaz. essa participação pode ser feita através de con-
cessão ou outras formas de parcerias público-privadas.

–  capacitação específica dos órgãos públicos envolvidos para que o 
conhecimento técnico destes órgãos permita uma auditoria perma-
nente e de qualidade e assegure um serviço de inspeção eficaz, 
bem como uma análise anual de seus resultados em termos esta-
tísticos, ambientais, de saúde e de segurança;

–  centralização das ações de todas as verificações de segurança e 
de meio ambiente no mesmo local, isto é, inspeção única para 
todos os itens.

É importante para o sucesso do I/M a criação de um banco de dados 
com as especificações certificadas dos veículos, cuja conformidade 
deve ser verificada na inspeção, com acesso público, de forma que 
todos os usuários, prestadores de serviço e demais partes interessa-
das tenham pleno conhecimento das mesmas.

Também é fundamental que haja uma gama de ações de comunicação 
social para divulgação prévia dos objetivos do programa e das responsa-
bilidades de cada um nesse processo. além disso, é preciso criar meca-
nismos de interatividade permanente com a sociedade para agendamento 
da inspeção, publicação dos critérios da inspeção, esclarecimentos, recla-
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mações e disponibilização de informações sobre a evolução do programa 
e dos impactos de seus resultados na segurança veicular, na poluição do 
ar, na emissão de ruído e na saúde, dentre outros itens de interesse.

a excelência da prestação de serviços de inspeção é um fator crucial 
para assegurar a aceitação do programa pela sociedade em geral, 
cujos aspectos incluem especialmente:
–  rapidez no agendamento e execução dos serviços, com baixo 

tempo de espera e pontualidade no atendimento;
–  atenção e combate imediato a fraudes, em parceria com os órgãos 

de governo e com total transparência;
–  local de inspeção organizado, limpo e arejado;
–  atendimento padronizado e cordial. a padronização do atendimen-

to, da infraestrutura e da comunicação visual permite ao público 
estabelecer uma identidade positiva com o programa.

a auditoria estatística a partir dos resultados da inspeção é fundamental 
para a aquisição de conhecimentos sobre a frota circulante e para o geren-
ciamento e aprimoramento do próprio programa, assim como de outras 
ações governamentais voltadas à segurança e ao controle de emissões. 
neste sentido, será necessário implantar uma área especializada, tanto em 
estatística quanto em engenharia de veículos, para a definição da aborda-
gem estatística a ser dada ao programa, a sua interpretação e a proposta 
de novas ações. Também para o controle do próprio programa, a identifi-
cação de “pontos fora da curva” constitui excelente ferramenta gerencial. 
no programa I/M da cidade de são paulo, detalhado mais à frente, os 
seguintes aspectos foram abordados com êxito:
–  identificação de funcionários e equipamentos “fora da normalidade”: 

elaborado a partir de distribuições estatísticas dos parâmetros de inspe-
ção, estes também foram relacionados à identificação dos funcionários 
e equipamentos. como o número de inspeções é muito grande e tanto 
os funcionários quanto os equipamentos recebem veículos aleatoria-
mente, as suas médias, medianas e outros parâmetros estatísticos 
devem ser similares, podendo-se tomar as diferenças encontradas 
como indicadores da necessidade de novo treinamento e orientação 
aos funcionários, ou da manutenção e calibração dos equipamentos;

–  treinamento e reciclagem: é muito importante que se mantenham 
todos os funcionários atualizados com relação aos métodos de ins-
peção e em relação às especificações e configurações dos modelos 
de veículos, o que exige atualização constante à medida que novos 
modelos são lançados no mercado. na questão do ruído, também é 
importante o treinamento subjetivo para que qualquer funcionário, ao 
suspeitar de ruído irregular, encaminhe o veículo para um teste com 
equipamento. esta capacidade depende de treinamento constante e 
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da sua aferição a partir das estatísticas dos resultados de cada fun-
cionário, ou seja, do seu índice de acertos;

–  verificação de calibrações dos equipamentos: esta é uma tarefa 
regular, com periodicidade definida pelo fabricante do equipamento 
e, oficialmente, pelo Inmetro, mas também deve haver verificações 
esporádicas adicionais determinadas por indicações das estatísti-
cas dos resultados que indicarem desvios antes do período normal 
de verificação. Tais ocorrências podem ser detectadas a partir das 
curvas de distribuição das medições de cada equipamento, com-
paradas às tendências médias observadas no conjunto completo;

–  detecção de práticas de modificação do veículo que resultem em 
aumento das emissões em relação ao projeto original dos veículos: 
a comparação estatística entre veículos modificados, ainda que a 
modificação seja autorizada pelo poder público, e a frota original 
pode indicar que a alteração em questão gera aumento sistemático 
das emissões e deve ser proibida;

–  verificação de modelos de veículos em desconformidade: este item 
deve resultar de particularidades estatísticas encontradas em 
algum modelo em relação aos demais. Geralmente essas diferen-
ças são associadas a características de projeto em desconformida-
de com os regulamentos, à baixa durabilidade de peças e compo-
nentes específicos do modelo, peculiaridades específicas a serem 
verificadas na manutenção periódica do modelo, ou a defeitos nos 
próprios regulamentos, como foi o caso de alguns limites de emis-
são constantes da resolução conama 418/2009;

–  revisão de limites de inspeção: a estatística dos resultados permite uma 
visão clara sobre os limites adotados para inspeção em confronto com 
as possibilidades de cumprimento pela frota. a própria evolução dos 
resultados da frota pode evidenciar o aumento da conformidade de 
determinados parâmetros inspecionados, comprovando a melhoria dos 
serviços de manutenção e a possibilidade de tornar o programa mais 
exigente se um alto porcentual da frota assim suportar tecnicamente. 
nesse sentido, também é possível detectar comportamentos estatísti-
cos de parâmetros ainda não regulamentados e estabelecer novas 
referências para os mesmos, ainda que não previstos na certificação 
original do veículo. em todos os casos, a análise das distribuições de 
cada modelo comparadas à distribuição geral deve ser muito cuidadosa 
para evitar exigências inviáveis para alguns modelos de veículo;

–  centralização administrativa e técnica com gerenciamento unificado: 
para assegurar a uniformidade do programa, os itens devem ser exata-
mente os mesmos em todos os centros de inspeção e seguidos rigoro-
samente da mesma forma por todos os inspetores em toda a região de 
abrangência do I/M. Idealmente, os mesmos critérios devem ser aplica-
dos em todo o território nacional. contudo, dadas as diversidades cul-
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turais e socioeconômicas existentes no país, algumas particularidades 
locais podem ser necessárias para viabilizar o programa;

–  banco de dados com consistência interna inteligente, gerido por 
uma equipe de engenharia automotiva, estatísticos e especialistas 
em tecnologia da informação. estes profissionais são imprescindí-
veis para que o banco de dados tenha qualidade e apresente con-
sistência técnica de todos os resultados levantados pelo programa. 
a falta de consistência será tomada como indicador de algum pro-
blema relacionado àqueles dados especialmente para o controle de 
modelos em desconformidade passíveis de recall;

–  procedimentos operacionais e softwares dedicados: os procedimen-
tos utilizados devem ser os regulamentados e normatizados no país, 
mas, no programa de inspeção, eles precisam ser necessariamente 
controlados por software, para evitar intervenção humana que resulte 
em desvios e fraudes. por isso é importante o desenvolvimento de 
softwares dedicados e seguros para cada etapa da inspeção. esta 
tarefa exige um gerenciamento especial, centralizado, que se respon-
sabilize pelo desenvolvimento de soluções e pela atualização dos 
procedimentos uniformemente em toda a área de abrangência do I/M;

–  auditoria interna: o acompanhamento estatístico dos resultados é a 
ferramenta fundamental para os itens discutidos acima e deve ser 
constantemente realizado para identificar e corrigir qualquer desvio 
de processo. por isso, todo o processo deve ser centralizado, 
englobando todas as linhas e centros de inspeção;

–  treinamento: a equipe gerencial também deve ser constantemente 
treinada para acompanhar a evolução tecnológica dos veículos e 
do processo de inspeção, especialmente no tocante aos controles 
eletrônicos, cada vez mais sofisticados e presentes nos veículos. a 
inspeção também deve ter seus procedimentos atualizados para 
usufruir das evoluções tecnológicas dos equipamentos e proces-
sos, bem como para verificar o funcionamento de tais controles. a 
figura 2 ilustra a aplicação de um sensor inercial colocado no asso-
alho do veículo para avaliar os amortecedores e folgas da suspen-
são, quando o veículo passa por um ressalto no chão a 8 km/h.

Figura 2 
Inspeção da suspensão em percurso no páteo
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eStAdo GerAl dAS FrotAS eM 2012

o programa de Inspeção e Manutenção da cidade de são paulo ope-
rou desde 2009 até o início de 2014. Tendo em vista os seus objetivos, 
ficou restrito aos itens de interesse ambiental. a prefeitura de são 
paulo tornou públicos os resultados de 2009 até o final de 2012, 
sendo estes os mais recentes disponíveis. assim, os comentários a 
seguir estarão limitados a este período.

a figura 3 mostra as proporções dos veículos aprovados, reprovados e 
rejeitados, por ano e modelo, sendo a da esquerda referente à primeira 
inspeção do ano exercício e a da direita, à última inspeção de cada veí-
culo no mesmo ano exercício. portanto, a diferença entre os dois gráficos 
é o resultado induzido pela inspeção, ou seja, os veículos reprovados e 
rejeitados que sofreram manutenção e foram aprovados elevaram o índi-
ce de aprovação, reduzindo os dois outros.

Figura 3 
Proporções de aprovação na frota de automóveis em 2012

a figura 4 mostra o número de inspeções por veículo até atingir a aprova-
ção no caso de automóveis. nota-se que 15% dos veículos não são apro-
vados na primeira vez, mas quase todos atingiram o padrão necessário 
nas reinspeções, com uma convergência rápida para a conformidade. o 
resíduo indicado em vermelho mostra a capacidade do processo de ins-
peção para identificar os veículos que não possuem mais condição de 
circulação e devem ser objeto de um programa de renovação de frota.
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Figura 4 
Convergência para a aprovação - automóveis

redução dAS eMiSSõeS eStiMAdA Por teCnoloGiA no 
ProGrAMA i/M

a figura 5 indica as médias de monóxido de carbono (co) em marcha 
lenta dos automóveis a gasolina registrados nas inspeções realizadas 
em são paulo, e ilustra o mesmo comportamento das emissões de 
Hc de automóveis e motocicletas e de fumaça (material particulado) 
nos caminhões. a barra verde da esquerda indica a média dos veícu-

Figura 5 
Médias de CO em marcha lenta – automóveis em 2012
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los aprovados na primeira inspeção, no ano exercício; a barra verme-
lha central representa a média dos veículos reprovados, indicando 
que a desconformidade identificada pelo programa de inspeção res-
ponde por uma emissão que varia desde o dobro até 10 ou 30 vezes 
a emissão que um veículo é capaz de cumprir, conforme o caso. evi-
dentemente as maiores diferenças ocorrem nos veículos mais novos 
dotados de tecnologias mais rigorosas de redução de emissão que, 
sendo desrespeitadas, geram o aumento de emissão proporcional-
mente muito maior do que os veículos mais antigos. É importante 
notar que estes mesmos veículos, ao voltarem para a reinspeção, 
apresentam médias muito próximas das médias dos correspondentes 
veículos aprovados na primeira vez. Fica evidente que a manutenção 
recupera a conformidade dos veículos e propicia grandes benefícios 
ambientais em todas as categorias e anos de fabricação.

o benefício ambiental pode ser estimado a partir da média ponderada 
entre os grupos aprovados e reprovados, comparada à nova média pon-
derada entre os aprovados e os reinspecionados (Branco et al., 2012a). a 
diferença entre estas duas médias, considerando proporcionalmente todos 
os veículos da frota, é um forte indicador do benefício anual propiciado 
pelo programa de Inspeção e Manutenção (Branco et al., 2013a) como 
apresentado na figura 6. nota-se que, no primeiro ano do programa, esse 
ganho foi muito maior, mas nos anos seguintes houve sempre um ganho 
expressivo entre a primeira e a última inspeção, comprovando a necessi-
dade e a oportunidade que justificam a periodicidade anual da inspeção.

Figura 6 
Benefício anual - CO em marcha lenta de automóveis em 2012

De maneira geral, o programa de Inspeção e Manutenção de são 
paulo propiciou reduções de emissão expressivas como mostra a 
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tabela seguinte, o que equivale à retirada de 1,4 milhão de veículos de 
circulação por monóxido de carbono.

estimado para os particulados emitidos pela frota a diesel, este bene-
fício ambiental corresponde a 560 vidas salvas anualmente, ao custo 
irrisório de 10 mil reais cada uma. segundo o professor paulo saldiva, 
da Faculdade de Medicina da universidade de são paulo, esse é o 
programa de saúde pública mais barato que Brasil já teve!

Tabela 1 
Reduções de emissão na frota inspecionada

Tipo de veículo CO HC MP

automóveis 48% 36% ---

utilitários 44% 51% ---

Motos 35% 39% ---

Diesel --- --- 20%

QuAlidAde do Ar nA reGião MetroPolitAnA de  
São PAulo - PerSPeCtivA PArA o Monóxido de CArBono

os resultados comentados no capítulo anterior referem-se aos dados 
diretamente obtidos nas inspeções.

uma comparação paralela pode ser feita a partir dos dados de quali-
dade do ar levantados historicamente pela cetesb.

a figura 7 mostra o número de dias em que a concentração de monó-
xido de carbono na região Metropolitana de são paulo foi regular ou 
excedeu os padrões de qualidade do ar atingindo os índices “inadequa-
da” ou “má”. Historicamente, a qualidade do ar vinha piorando drama-
ticamente na década de 1980, tendo atingido situação inadequada ou 
má em 30% do tempo anual, isto é mais de 100 dias em um ano!

a implantação do proconve impôs severas restrições à emissão dos 
veículos, iniciada em 1988. com a renovação natural da frota de veículos 
e a implantação de fases sucessivamente mais restritivas para a emissão 
de poluentes, a tendência de piora da qualidade do ar foi revertida, resul-
tando em significativa melhoria, até atingir um nível estável com 5% do 
tempo com qualidade regular, isto é, com qualidade aceitável (abaixo do 
padrão exigido de 9 ppm), mas próximo a esse limite em cerca de 15 dias 
por ano. ressalte-se que, neste mesmo período, a frota circulante tripli-
cou, mostrando que as ações tomadas foram de extrema eficácia.

este gráfico também indica que há duas séries temporais claramente 
distintas: a primeira com forte influência do proconve e a segunda, a 
partir de 2008, quando a probabilidade de ocorrência de violações da 
qualidade foram virtualmente eliminadas.1 ressalta-se que não houve 
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qualquer outra alteração no controle da emissão de co neste período 
que justificasse tamanha mudança de comportamento, exceto a implan-
tação do programa de Inspeção e Manutenção da cidade de são paulo 
neste mesmo período com os resultados já comentados acima.

Figura 7 
Influências do Proconve e I/M sobre a qualidade do ar

este comportamento da qualidade do ar para co pode ser melhor 
observado na figura 8, desenhada em outra escala, onde também está 
mostrado que a capacidade de dispersão atmosférica determinada 
pelas condições meteorológicas de ventilação da cidade passou a ser 
o fator dominante nas oscilações da qualidade do ar por co, fato que 
não era tão nítido nos anos anteriores.

1.  A legislação permite que a concentração de poluentes exceda o padrão de qualidade do ar em 
apenas um dia por ano, isto é, permite a qualidade inadequada em 0,27% do tempo. Enquanto a 
qualidade regular é uma ameaça a esta condição, a qualidade boa representa total segurança de 
atendimento à Lei neste aspecto.

Figura 8 
Influências do Proconve e I/M sobre a qualidade do ar
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outroS reSultAdoS e ConQuiStAS do ProGrAMA de 
inSPeção e MAnutenção de São PAulo

o proconve foi implantado no Brasil a partir de experiências estran-
geiras, mas o seu êxito se deve em grande medida à expertise nacio-
nal criada com o próprio desenvolvimento do programa e dos seus 
participantes. o programa I/M de são paulo trouxe o conhecimento 
sobre a emissão de poluentes e de ruído dos veículos que circulam no 
país a um novo patamar, permitindo vislumbrar caminhos e soluções 
para a atualização tecnológica e capacitação local. Isto é importante, 
pois como o país tem uma matriz energética em que há grande parti-
cipação no uso do etanol e uma enorme frota de veículos e motos flex, 
nem sempre a experiência internacional se adequa integralmente às 
necessidades do Brasil. além dos resultados ambientais, vários 
outros resultados foram conquistados, especialmente no que diz res-
peito ao conhecimento e capacitação profissional, como os itens que 
descrevemos a seguir.

Capacitação da operadora

Inspecionar um veículo é uma tarefa fácil, que qualquer mecânico 
pode fazer. Mas inspecionar milhões de veículos por ano, de marcas 
e modelos diferentes, realizando todas as inspeções com a mesma 
qualidade e mesmos critérios técnicos, já é bem diferente. nesse caso 
é preciso contar com uma infraestrutura planejada e estruturada para 
esse fim, com treinamento rigoroso dos inspetores, para que os resul-
tados obtidos possuam repetitividade e rastreabilidade. este é um dos 
aspectos mais importantes para assegurar a credibilidade da socieda-
de no serviço prestado.

no programa I/M da cidade de são paulo esse treinamento foi feito 
pelo serviço nacional de aprendizagem Industrial - senai, com a 
participação de professores da entidade, consultores, gerentes da 
operadora e os melhores alunos do próprio curso como auxiliares e 
agentes multiplicadores. Foram assim treinados 900 inspetores para 
o programa e, por demanda da rede de reparação de veículos, estes 
treinadores formaram mais de 3.000 mecânicos, capacitando-os 
para a manutenção correta dos veículos, necessária para sua apro-
vação na inspeção.

paralelamente, foi desenvolvido e montado um sistema de controle de 
qualidade da inspeção, visando a sua uniformidade e repetitividade, 
apoiado pela estatística dos resultados, calculada para cada funcio-
nário e cada equipamento de forma a identificar eventuais fontes de 
desvios em relação à normalidade. este cuidado possibilitou gerenciar 
satisfatoriamente situações envolvendo usuários descontentes, cujos 
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veículos apresentavam problemas, muitas vezes intermitentes, que 
puderam ser identificados a partir das inspeções. alguns desses 
casos levaram os fabricantes dos veículos envolvidos a alterar alguns 
de seus procedimentos de manutenção, fato que deve ser visto de 
forma positiva.

Criação de expertise e conhecimento técnico

embora várias resoluções do conama tenham exigido que os fabri-
cantes divulguem sistematicamente os parâmetros de regulagem e 
as especificações dos veículos necessários à inspeção, uma das 
dificuldades para formação de um banco de dados e parâmetros de 
referência2 para a inspeção é a organização das especificações de 
todos os modelos de veículos, visto que estas são divulgadas de 
maneira muito variada e dispersa. esta é uma tarefa que avançou 
bastante no tocante às emissões, com expressiva centralização das 
informações técnicas, mas ainda está por ser desenvolvida para a 
inspeção de segurança.

Também os métodos e processos de inspeção precisam ser constan-
temente aprimorados e atualizados em função das novidades lança-
das e especificações dos veículos mais novos, assim como a detec-
ção de falhas do processo de medição e das tentativas de fraudes 
pelos usuários. um exemplo típico desta necessidade é a conversão 
de veículos para uso de gás natural veicular (GnV) que, frequentemen-
te, desabilita os controles de emissão originais criando uma descon-
formidade com o proconve. a partir do programa I/M foi desenvolvido 
um método para identificar tal desconformidade com base nas pro-
porções das concentrações de co e dióxido de carbono (co2) medi-
das com GnV e com o combustível líquido para o qual o veículo foi 
produzido, as quais definem um parâmetro identificador, com faixa de 
tolerância perfeitamente determinada pelas estatísticas do programa 
envolvendo milhares de veículos (Brandão et ali., 2012b), como mos-
tra a figura 9. observa-se que os veículos siena l4 (fase 4 do procon-
ve), tomados como referência por serem os únicos produzidos origi-
nalmente para uso de GnV, diferem frontalmente dos convertidos da 
fase l3 (fase 3 do proconve), ambos tendo gerenciamento eletrônico 
do motor e controle da razão ar-combustível por gerenciamento ele-
trônico em circuito fechado (closed loop). os veículos convertidos 
perdem esta característica e passam a apresentar comportamento de 
veículos mais antigos, que não possuem o controle preciso da dosa-
gem de combustível.

2.  Valores de referência são os limites máximos exigidos na inspeção para comprovar o bom estado de 
manutenção e aprovar os veículos. São muitas vezes sugeridos pelo fabricante e assim chamados para 
não serem confundidos com “limites de emissão”, os quais são medidos em condições representativas 
do tráfego e são exigidos no processo de certificação do modelo.
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Figura 9 
Estatística Siena x convertidos

outro caso importante foi o desenvolvimento de uma correlação entre 
as medições da emissão de co e Hc em marcha lenta dos veículos 
com motor do ciclo otto com avaliações realizadas por sensoriamen-
to remoto, de veículos em movimento normal nas ruas, permitindo 
correlacionar os resultados em marcha lenta com as emissões sob 
carga e estimar inclusive os efeitos do programa I/M sobre as emis-
sões de nox, que não são medidas diretamente nas inspeções (Bran-
co et ali., 2012c). a partir deste estudo, foi possível determinar os 
fatores reais de deterioração das emissões da frota em circulação, 
bem como as suas curvas em função da quilometragem acumulada e 
a durabilidade dos veículos em conformidade com o proconve (Bran-
co et ali., 2012d).

a partir do conhecimento dessas correlações, também resultou o 
desenvolvimento dos critérios de avaliação da eficácia do próprio 
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programa I/M para a redução das emissões atmosféricas. com base 
nas distribuições estatísticas e suas curvas percentílicas, tais crité-
rios permitiram estimar a redução das emissões da frota inspeciona-
da e avaliar os benefícios ambientais propiciados pelo programa, 
como foi mostrado no capítulo sobre reduções de emissão acima 
(figura 6 e tabela 1).

complementarmente, as estatísticas dos resultados das inspeções 
permitiram rever alguns parâmetros de referência (ou limites do I/M) 
que, dado o desconhecimento de como ou quais seriam as tecnolo-
gias futuras na época da sua proposição (1993), foram estabelecidos 
pelo conama nos regulamentos iniciais com muita folga em relação às 
conquistas tecnológicas posteriores, bem como a determinação de 
parâmetros de referência ainda com valores indefinidos que foram 
propostos ao conama para as motocicletas. os métodos utilizados 
para estas proposições permitiram também elaborar critérios de ajus-
te do programa I/M para os anos seguintes a sua implantação para a 
obtenção de melhores resultados da frota, que se tornam possíveis 
porque o aprendizado da sociedade no tocante à manutenção pre-
ventiva que as inspeções induzem viabiliza o atendimento a limites 
mais restritivos e coerentes com as tecnologias aplicadas nos veícu-
los (Branco et ali., 2014).

Finalmente, é importante mencionar uma significativa evolução do 
método de avaliação de ruído, cuja base é a norma Iso 5130:1982 e 
sua derivada aBnT nBr 9714. estas normas presumem que o inspetor 
se responsabiliza pela observação da inexistência de ruídos espúrios 
durante a medição, o que dá margem à reclamação de usuários des-
contentes, cuja comprovação é inviável depois do ensaio realizado. a 
partir de estudos estatísticos com medições realizadas com aquisição 
de dados automática, antes e depois do ensaio (com o motor desliga-
do), e em cinco ou mais repetições da medição do ruído em alta velo-
cidade do motor e, também, em marcha lenta nos seus intervalos, 
chegou-se a um novo procedimento. este método inclui um processa-
mento estatístico automático de todas as medidas realizadas que per-
mite detectar a existência de picos de ruídos provenientes de veículos 
funcionando nas outras linhas de inspeção e descartar as medições 
com interferência sonora (Ibama, 2010). seus resultados são os mes-
mos das normas oficiais mencionadas, sendo que o novo método 
aumenta a produtividade dos ensaios em 30% e impede a interferência 
do operador nos resultados, seja por cansaço, negligência ou mesmo 
por fraude.

É importante ressaltar que estas conquistas metodológicas e de 
conhecimentos acerca dos efeitos do proconve e a conformidade da 
frota circulante geraram valioso conhecimento técnico, registrado e 
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publicado nos estudos listados nas referências bibliográficas deste 
trabalho, além de outros trabalhos publicados.

Conhecimento dos valores característicos de emissão de cada 
modelo

um resultado paralelo, mas de grande importância para a socieda-
de, montadoras e órgãos oficiais, é o conhecimento gerado a respei-
to dos valores característicos de emissão de cada modelo da frota 
circulante (Branco et ali., 2013b). no programa paulistano foi possí-
vel levantar com precisão as curvas percentílicas de emissão de co 
e Hc medidos durante a inspeção de 1.500 modelos de automóveis 
do ciclo otto.

a divulgação dessa informação permitiria ao público consumidor 
tomar a sua decisão de compra de um veículo novo ou usado com 
base em mais uma importante variável, escolhendo o melhor veículo 
em termos ambientais. adicionalmente, o proprietário de um veículo 
poderia verificar se as emissões do seu automóvel estão coerentes 
com o que ele realmente pode fazer, independentemente dos limites 
impostos para a inspeção e avaliar melhor a necessidade e extensão 
da manutenção para assegurar a conformidade ambiental do seu veí-
culo (figura 10).

Figura 10 
Classificação do estado de manutenção conforme a distribuição 
percentílica do modelo – exemplo de monóxido de carbono

neste exemplo, onde são comparados dois modelos de veículos 
da fase l3 do proconve, verifica-se que o modelo 1 possui emis-
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sões de co tipicamente muito maiores do que o modelo 2, facul-
tando ao cidadão comum a escolha por um veículo ambientalmen-
te melhor. adicionalmente, o proprietário de um veículo do modelo 
2 pode perceber que, embora o seu veículo seja inspecionado con-
tra um valor de referência de 1% de co, uma manutenção preven-
tiva cuidadosa apresenta alta probabilidade de reduzir a emissão 
abaixo de 0,1%, enquanto que um veículo do modelo 2, mesmo 
com boa manutenção, ficará bem acima desse valor, podendo emi-
tir até 0,4% de co.

este tipo de análise pode fornecer importantes informações aos fabri-
cantes de veículos, permitindo que sejam detectadas falhas de durabi-
lidade nos seus produtos, quando expostos ao público em geral; e ao 
governo que poderá, inclusive, determinar o recall de determinados 
modelos cujas curvas percentílicas indiquem probabilidade significativa 
de ultrapassagem dos limites de emissão estabelecidos para o seu 
nível tecnológico. os usuários, por sua vez, poderão optar pelos mode-
los que lhe assegurem menor demanda de manutenção.

ConheCiMento doS háBitoS dA SoCiedAde eM relAção 
à FrotA CirCulAnte

a padronização e centralização da informação técnica sobre os veícu-
los, o conhecimento da frota através das estatísticas da quilometra-
gem média anual, da durabilidade observada e dos fatores reais de 
emissão permitiram formatar novos levantamentos estatísticos para 
subsídios ao proconve e suas estratégias.

a divulgação sistemática dos conceitos empregados no programa 
I/M, os resultados anuais e os benefícios ambientais da inspeção pro-
moveram uma compreensão do programa pela sociedade, incentivan-
do iniciativas que possam contribuir para a melhora do ar de são 
paulo, associadas às vantagens de se ter um veículo em boas condi-
ções de manutenção. Diversos “benefícios colaterais” foram percebi-
dos e comentados pela sociedade em diversos segmentos, tais como 
a economia de combustível, a redução do número de veículos em 
pane dificultando o trânsito e a redução dos serviços de limpeza para 
remoção de respingos de óleo nos postos de gasolina. Tudo isso 
decorre do incentivo à manutenção periódica e dos cuidados com a 
manutenção geral dos veículos, induzida pela necessidade de ir à 
oficina mecânica para ajuste de algum item de reprovação, o que 
eleva a qualidade da frota e induz a redução de acidentes e maior 
economia de combustível.

Tanto o treinamento e a dedicação da rede de reparação quanto o 
interesse despertado nos proprietários de veículos promoveram a 
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conscientização da população de uma maneira geral, obtida em três 
anos, e verificada pelo elevado índice de aprovação do programa I/M 
de são paulo, de 99,8% dos usuários, medida pelo Ibope.

complementarmente, tais atividades promoveram a geração de 
empregos qualificados para a prestação de serviços e movimentaram 
a economia local.

ConCluSõeS e reCoMendAçõeS

o atraso existente na implantação de programas I/M no país e espe-
cialmente a sua suspensão em são paulo vêm penalizando de forma 
injustificável a população brasileira, resultando em elevados custos 
sociais, seja pelos danos, mortes e sofrimento causados por aciden-
tes de trânsito, como pelos efeitos negativos na saúde, no bem-estar 
e no meio ambiente.

existe experiência local e internacional para a implantação de progra-
mas I/M, elevando o Brasil para o mesmo patamar que outros países 
já atingiram, como os eua, canadá, México, Japão e inúmeros países 
da europa.

a sociedade brasileira já está preparada e consciente da importância 
de maior controle da frota de veículos, o que foi expresso por deze-
nove entidades da sociedade civil que, em 2015, solicitaram formal-
mente ao Ministério das cidades a inclusão da inspeção de seguran-
ça e emissões como parte do procedimento para renovação anual do 
licenciamento de veículos, a saber:
–  associação Brasileira de engenharia automotiva – aea
–  associação Brasileira de normas Técnicas – aBnT / comitê Brasi-

leiro - cB-05
–  associação dos Fabricantes de equipamentos para controle de 

emissões Veiculares da américa do sul – afeevas
–  associação nacional dos Fabricantes de Veículos automotores – 

anfavea
–  aprove Diesel
–  centro de engenharia automotiva da escola politécnica da univer-

sidade de são paulo
–  Faculdade de engenharia Mecânica – unicamp
–  Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da engenharia – 

FDTe
–  Gestão em automação e Tecnologia da Informação - Gaesi – 

Departamento de engenharia de energia e automação elétricas da 
escola politécnica da usp
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–  Instituto de astronomia Geofísica e ciências atmosféricas – IaG da 
usp

–  Instituto de engenharia
–  Instituto nacional de análise Integrada de risco ambiental - Inaira
–  Instituto samuel Murgel Branco – IsMB
–  Instituto saúde e sustentabilidade
–  laboratório de Física atmosférica do Instituto de Física da usp
–  sindicato da Indústria de reparação de Veículos e acessórios do 

estado de são paulo – sindirepa
–  sindicato do comércio Varejista de peças e acessórios para Veícu-

los do estado de são paulo – sincopeças
–  sindicato nacional dos Fabricantes de componentes para Veículos 

automotores - sindipeças
–  society of automotive engineers – sae Brasil

É preciso aproveitar esta experiência e vontade da sociedade para regu-
lamentar definitivamente a inspeção de segurança e ambiental no país.

Tal programa deve ser implantado prioritariamente nos grandes cen-
tros urbanos, onde os efeitos das desconformidades dos veículos em 
uso são maiores, seja pela extensão de suas frotas, seja pela maior 
exposição da população aos riscos de acidentes e à emissão concen-
trada de poluentes, e, de forma progressiva, nas demais cidades cir-
cunvizinhas.
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este artigo apresenta um instrumento para auditoria e avaliação da 
caminhabilidade1 no entorno de áreas de escolas de ensino funda-
mental em cidades brasileiras de porte médio. a avaliação é feita 
através de um índice de caminhabilidade, calculado com base nos 
resultados da auditoria. apresenta-se também uma aplicação do ins-
trumento que pode auxiliar a esclarecer as diversas etapas de análise.

INTRODUÇÃO

Preocupações com o sedentarismo infantil, obesidade e sobrepeso 
relacionado a questões de deslocamento ativo para escola têm sido 
temas de diversos estudos no brasil. Pesquisa realizada em Florianó-
polis – Sc apurou que as viagens utilizando um modo ativo de trans-
porte pelas crianças diminuíram em 8% num período de cinco anos, 
entre 2002 e 2007 (costa et al., 2012). Silva e lopes (2008) constata-
ram, em estudo realizado em João Pessoa – Pb, que estudantes que 
se deslocavam passivamente para a escola apresentaram maior fre-
quência de excesso de peso.

Na faixa etária dos alunos do ensino fundamental, a opção pelo 
modo de transporte das crianças para a escola é uma decisão dos 
pais ou responsáveis (Rosa, 2010; Mélo, 2012). características 
ambientais relacionadas com a caminhada podem ter percepções 
diferentes para adultos e crianças, por estarem relacionadas a dife-
rentes destinos e motivos de viagens (babb et al., 2011; Rothman 
et al., 2014).

1.  o termo caminhabilidade, utilizado neste artigo, é uma tradução livre do termo inglês walkability, 
utilizado por pesquisadores da área de transporte para indicar a qualidade dos espaços para 
pedestres.
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auditorias e avaliações ambientais são utilizadas para inúmeras 
finalidades, desde pesquisas sobre características do ambiente 
para caminhada até a avaliação de políticas para implantação de 
ambientes amigáveis para o transporte sustentável. as auditorias 
permitem que sejam coletados dados e características que normal-
mente não estão presentes em bases de dados existentes (Jones 
et al., 2010). Neste contexto, este artigo tem como objetivo descre-
ver um instrumento para auditoria e avaliação do nível de caminha-
bilidade em áreas escolares de ensino fundamental, que pode 
auxiliar na implantação de rotas seguras para a escola (dVRPc, 
2008). este programa procura tornar os caminhos para a escola 
mais seguros para pedestres e ciclistas (Rosa, 2010, McMillan, 
2005), além de trazer benefícios para a comunidade, como melho-
ria da saúde pública, redução de congestionamentos e melhor 
qualidade do ar (Stewart et al., 2012).

INSTRUMENTOS PARA AUDITORIA E AVALIAÇÃO DA 
CAMINHABILIDADE

Um instrumento de auditoria de caminhabilidade é uma ferramen-
ta utilizada para o inventário e avaliação das características físi-
cas e ambientais relacionadas à qualidade da caminhada (Mou-
don e lee, 2003).

a revisão da literatura identificou diversos instrumentos de auditoria 
utilizados para organizar e facilitar o levantamento de características 
relacionadas à caminhabilidade (quadro 1).

Quadro 1 
Instrumentos para auditoria da caminhabilidade

iMi - irvine Minnesota inventory (boarnet et al., 2006; day et al., 2006)

tcoPPe - School environmental audit tool (lee et al., 2013)

SPeedY - Quality of School Grounds assessment tool (Jones et al., 2010)

PedS - Pedestrian environment data Scan (livi e clifton, 2004)

SPaceS - Systematic Pedestrian and cycling environmental Scan (Pikora et al., 2002)

Peat - Path environment audit tool (troped et al., 2006)

SWat - Scottish Walkability assessment tool (Millington et al., 2009)

a avaliação da caminhabilidade, ou do nível de serviço de pedestres, 
é um procedimento mais completo do que a simples auditoria. con-
siste em utilizar escalas de avaliação com a finalidade de converter as 
características dos espaços em escores para refletir a qualidade. a 
revisão da literatura apontou alguns métodos que podem ser utiliza-
dos para avaliar espaços para pedestres (quadro 2).



83

instrumento para auditoria e avaliação da caminhabilidade em áreas escolares

Quadro 2 
Métodos para avaliação de espaços para pedestres

Métodos de Mori e tsukaguchi (1987)

Método de Khisty (1994)

Método de dixon (1996)

Modelo de Mozer (1997)

iQc – índice de Qualidade de calçadas (Ferreira e Sanches, 2001)

Modelo Sci - Sprinkle consulting (landis et al, 2001)

Método de Muraleetharan (2004)

Modelo de dandan (2007)

Nível de Serviço Multimodal (NcHRP, 2008, 2009)

HPe Walkability index (Hall, 2010)

Modelo do Highway capacity Manual - HcM (2010)

Ressalte-se que, com exceção do iQc (Sanches e Ferreira, 2001), os 
demais instrumentos de auditoria encontrados na literatura e citados 
nesta pesquisa foram desenvolvidos para cidades norte-americanas, 
europeias e australianas.

INSTRUMENTO PROPOSTO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO

o instrumento proposto considera que cada segmento de via é com-
posto por um trecho de calçada e pela interseção seguinte ao trecho 
(semaforizada ou não semaforizada). todas as características que 
descrevem os segmentos são avaliadas de acordo com a seguinte 
escala: Ótimo (5), bom (4), Regular (3), Ruim (2) e Péssimo (1).

o quadro 3 apresenta as 11 características utilizadas para avaliação 
dos segmentos.

Quadro 3 
Avaliação dos segmentos de calçada

Características Como avaliar

1. infraestrutura para 
pedestres 

• Ótimo: calçada em todo o segmento

• Bom: calçada em 75% do segmento

• Regular: calçada em 50% do segmento

• Ruim: calçada em 25% do segmento

• Péssimo: sem calçada em todo o segmento 

Continua
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Quadro 3 (continuação)

Características Como avaliar

2. largura da calçada • Ótimo: > 2,0 metros

• Bom: entre 1,5 e 2 metros

• Regular: cerca de 1,5 metros

• Ruim: entre 1,0 e 1,5 metros

• Péssimo: <1,0 metro

3. obstáculos sobre a calçada 
(mesas e cadeiras de bares, 
veículos estacionados, 
postes, árvores, lixeiras etc)

• Ótimo: Não existem

• Bom: Reduzem a faixa de circulação dos pedestres 
em 25%

• Regular: Reduzem a faixa de circulação dos 
pedestres em 50%

• Ruim: Reduzem a faixa de circulação dos pedestres 
em 75%

• Péssimo: Impedem totalmente a passagem dos 
pedestres 

4. Manutenção do pavimento 
da calçada (defeitos, 
desníveis, buracos etc.)

• Ótimo: Pavimento sem defeitos

• Bom: Pavimento com defeitos em menos de 25% da 
superfície

• Regular: Pavimento com defeitos em 50% da superfície

• Ruim: Pavimento com defeitos em 75% da superfície

• Péssimo: Pavimento com defeitos em mais de 75% 
da superfície ou sem pavimento

5. Proteção contra calor e 
chuva (árvores e fachadas 
que protegem os 
pedestres)

• Ótimo: muita proteção

• Bom: 75% do segmento com proteção

• Regular: 50% do segmento com proteção

• Ruim: 25% do segmento com proteção

• Péssimo: sem qualquer proteção 

6. Seguridade - segurança 
pessoal (presença de 
pedintes e desocupados, 
iluminação, outros 
pedestres, vida noturna 
ativa - bares e restaurantes)

• Ótimo: Sensação de seguridade total

• Bom: Sensação de seguridade parcial

• Regular: Sensação neutra

• Ruim: Sensação de inseguridade parcial

• Péssimo: Sensação de inseguridade total 

Continua
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Quadro 3 (continuação)

Características Como avaliar

7. conflitos com veículos 
sobre a calçada (guias 
rebaixadas)

• Ótimo: sem guias rebaixadas em todo o segmento

• Bom: menos de 25% do segmento com guias rebaixadas

• Regular: entre 25% e 50% do segmento com guias 
rebaixadas

• Ruim: entre 50% e 75% do segmento com guias 
rebaixadas

• Péssimo: mais de 75% do segmento com guias 
rebaixadas

8. atratividade do ambiente 
(arborização, jardins, 
prédios atraentes, prédios 
em ruínas, lixo)

• Ótimo: ambiente muito agradável

• Bom: ambiente parcialmente agradável

• Regular: ambiente neutro

• Ruim: ambiente parcialmente desagradável

• Péssimo: ambiente muito desagradável 

9. declividade longitudinal • Ótimo: Segmento plano (declividade < 1%)

• Bom: Declive leve (entre 1% e 3%)

• Regular: Declive médio (entre 3% e 5%)

• Ruim: Declive acentuado (5% e 8%)

• Péssimo: Declive muito acentuado (> 8%) 

10.  acessibilidade para 
pessoas com deficiência 

• Ótimo: de acordo com as normas de acessibilidade 
(sem desníveis)

• Bom: desníveis menores que 2 cm

• Regular: desníveis entre 2 e 5 cm

• Ruim: degraus entre 5 e 10 cm

• Péssimo: degraus > 10 cm (intransitável para cadeirantes)

11.  exposição ao tráfego 
(velocidade e fluxo de 
veículos na via)

• Ótimo: via local (pouco tráfego, veículos leves com 
velocidades < 35 km/h)

• Bom: via coletora (pouco tráfego, com velocidades 
entre 35 e 40 km/h)

• Regular: via coletora (tráfego médio, poucos veículos 
de grande porte, com velocidades entre 40 e 50 km/h)

• Ruim: via coletora (tráfego médio, incluindo veículos 
de grande porte, com velocidades entre 50 e 60 km/h)

• Péssimo: via arterial (muito tráfego, incluindo veículos 
de grande porte, com velocidades > 60 km/h)
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Para avaliação das interseções semaforizadas são consideradas as 
três características apresentadas no quadro 4.

Quadro 4 
Avaliação das interseções semaforizadas

Características Como avaliar

1.  tipo de 
semáforo

• Ótimo: faixa de pedestre com excelente manutenção, tempo e 
botoeira para pedestre

• Bom: faixa de pedestre com boa manutenção, com tempo e 
sem botoeira para pedestre

• Regular: faixa de pedestre com manutenção regular, sem tempo 
e sem botoeira para pedestre

• Ruim: faixa de pedestre sem manutenção, sem tempo e sem 
botoeira para pedestre.

• Péssimo: sem faixa de pedestre, sem tempo e sem botoeira 
para pedestre

2.  tempo para 
travessia

• Ótimo: tempo suficiente para travessia de uma criança com grande 
dificuldade de locomoção (cadeirante, utilizando muletas)

• Bom: tempo suficiente para travessia de uma criança com 
dificuldade média de locomoção (criança obesa)

• Regular: tempo suficiente para travessia de uma criança sem 
dificuldade de locomoção

• Ruim: tempo insuficiente para travessia de uma criança com 
dificuldade média de locomoção (criança obesa)

• Péssimo: tempo insuficiente para travessia de uma criança 

3.  acessibilidade 
para pessoas 
com 
deficiência 

• Ótimo: faixa de pedestre com travessia elevada

• Bom: rampas adequadas, faixa de pedestre sem travessia elevada

• Regular: rampas inadequadas e faixa de pedestre com boa 
manutenção

• Ruim: sem rampa e falhas na pintura da faixa de pedestre

• Péssimo: sem rampas e sem faixa de pedestre

Para avaliação das interseções não semaforizadas são consideradas 
as cinco características apresentadas no quadro 5.

Quadro 5 
Avaliação das interseções não semaforizadas

Características Como avaliar 

1.  Velocidade 
média dos 
veículos na 
transversal 

• Ótimo: < 30 km/h

• Bom: 30 a 40 km/h

• Regular: = 40 a 50 km/h

• Ruim: 50 a 60 km/h

• Péssimo: ≥ 60 km/h 

Continua
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Quadro 5 (continuação)

Características Como avaliar

2.  largura da via 
transversal 

• Ótimo: < 8 m

• Bom: < 10 m

• Regular: = 10 m

• Ruim: > 10 m

• Péssimo: > 12 m 

3.  tráfego de 
veículos na via 
transversal 
(fluxo) 

• Ótimo: via local (pouco tráfego, veículos leves com velocidades 
< 35 km/h)

• Bom: via coletora (pouco fluxo, com velocidades entre 35 e 40 km/h)

• Regular: via coletora (fluxo médio, poucos veículos de grande 
porte, com velocidades entre 40 e 50 km/h)

• Ruim: via coletora (fluxo médio, incluindo veículos de grande 
porte, com velocidades entre 50 e 60 km/h)

• Péssimo: via arterial (muito tráfego, incluindo veículos de grande 
porte, com velocidades > 60 km/h)

4. Visibilidade • Ótimo: o pedestre tem 100% de visibilidade do tráfego

• Bom: o pedestre possui 75% de visibilidade do tráfego

• Regular: o pedestre possui 50% de visibilidade do tráfego

• Ruim: o pedestre possui 25% de visibilidade do tráfego

• Péssimo: obstáculos e veículos estacionados bloqueiam a 
visibilidade do tráfego. 

5.  acessibilidade 
para pessoas 
com deficiência 

• Ótimo: faixa de pedestre com travessia elevada

• Bom: rampas adequadas, faixa de pedestre sem travessia elevada

• Regular: rampas inadequadas e faixa de pedestre com boa 
manutenção

• Ruim: sem rampa e falhas na pintura da faixa de pedestre

• Péssimo: sem rampas e sem faixa de pedestre

Nesta proposta de avaliação, o escore final do segmento auditado 
(valores entre 5 – ótimo e 1 – péssimo) é o menor entre os dois valores 
obtidos (na avaliação do trecho de calçada e na avaliação da interse-
ção). este critério pode ser alterado, considerando-se, por exemplo, 
que a nota final é a média entre as duas notas obtidas.

Para o cálculo do índice de caminhabilidade da área o escore do 
segmento é ponderado pelo seu comprimento (equação 1).

IC =
 Σn

i=1 (NFi x Li) (1)

 Σn
i=1 Li
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onde:
IC =  Índice de caminhabilidade da área (média ponderada das avalia-

ções dos segmentos)
NFi = Escore final do segmento i
Li = Comprimento do segmento i
N = número de segmentos avaliados na área

o quadro 6 apresenta a avaliação qualitativa do índice de caminhabi-
lidade

Quadro 6 
Avaliação qualitativa do Índice de Caminhabilidade

IC Nível de Caminhabilidade

IC = 5,0 a

4,0 < IC < 5,0 b

3,0 < IC ≤ 4,0 c

2,0 < IC ≤ 3,0 d

1,0 < IC ≤ 2,0 e

IC = 1 F

este instrumento de auditoria foi validado utilizando-se a porcenta-
gem de concordância entre as notas dadas por dois avaliadores 
(Nanya e Sanches, 2015).

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

este exemplo mostra a aplicação do instrumento de auditoria no entor-
no de uma escola (raio de 400 metros). o tempo médio para avaliação 
de um trecho (segmento e interseção) foi de aproximadamente 5 minu-
tos. Para a realização das análises foi utilizado o software transcad 
5.0, um sistema de informações geográficas específico para uso em 
estudos de transporte. Foram auditados um total de 204 segmentos, 24 
interseções semaforizadas e 34 interseções não semaforizadas.

o uso do solo da região caracteriza-se pela existência de habitações 
unifamiliares isoladas, multifamiliares verticais, comércio, praça, clíni-
cas médicas e veterinárias. a área possui traçado viário em malha 
ortogonal, composta por vias coletoras (com fluxo médio e poucos 
veículos de grande porte) e com grande declividade longitudinal, que 
conduzem o fluxo de veículos para uma via arterial com declividade 
plana. as interseções semaforizadas apresentaram faixa de pedestre 
e ausência de rampa de acessibilidade. a figura 1 mostra a área audi-
tada e a codificação das interseções.
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Figura 1 
Área auditada e codificação das interseções

Na figura 2 são mostradas as codificações dos trechos de calçadas.

Figura 2 
Codificação dos trechos de calçada
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a tabela 1 apresenta um exemplo de avaliação de segmentos, a tabe-
la 2 apresenta um exemplo de avaliação de interseções semaforiza-
das e a tabela 3 apresenta um exemplo de avaliação de interseções 
não semaforizadas.

Tabela 1 
Exemplo de avaliação de segmentos

Características Número do segmento

351 352 353 354

acessibilidade 5 5 4 5

atratividade 3 5 5 5

declividade 2 5 2 5

infraestrutura 5 5 5 5

largura 5 5 5 5

Manutenção 3 4 4 4

obstrução 5 5 4 5

Proteção 4 1 2 5

Segurança 4 5 5 5

Seguridade 3 4 4 4

tráfego 3 4 3 3

Média 3,8 4,4 3,9 4,6

Tabela 2 
Exemplo de avaliação de interseções semaforizadas

Interseção Acessibilidade Tempo Tipo Média

6S 2 5 2 3,0

21S 2 4 3 3,0

29S 2 3 2 2,3

37S 2 5 2 3,0

Tabela 3 
Exemplo de avaliação de interseções não semaforizadas

Interseção Acessibilidade Largura Tráfego VelocidadeVisibilidade Média

27 2 3 3 2 4 2,8

28 1 3 3 2 5 2,8

35 2 4 3 2 1 2,4

36 3 3 3 4 3 3,2
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a tabela 4 apresenta um exemplo do cálculo do índice de caminha-
bilidade (ic).

Tabela 4 
Exemplo de cálculo do IC

Cod  
Seg

Nota  
Seg

Cod 
Inters

Nota 
Inters

Nota final do 
segmento (NF)

Comprimento 
do segmento 

(C)

NF x C

351 3,8 28 2,8 2,8 89 249,2

352 4,4 36 3,2 3,2 88 281,6

353 3,9 36 3,2 3,2 89 284,8

354 4,6 35 2,4 2,4 88 211,2

∑ = 354 ∑ = 1.026,8

IC = 1.026,8 = 2,9

 354

Nível de Caminhabilidade: 2,0 < IC < 3,0 → d

Pode-se verificar que as notas finais dos segmentos foram rebaixadas 
pelas notas das interseções (menor valor entre notas de trechos de 
calçadas e interseções).

a figura 3 mostra graficamente os níveis de caminhabilidade do entor-
no da escola.

Figura 3 
Níveis de Caminhabilidade no entorno da escola
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CONCLUSÃO

o instrumento para auditoria e avaliação da caminhabilidade propos-
to neste artigo foi validado por dois pesquisadores e mostrou-se de 
fácil aplicação.

É possível, com a utilização deste instrumento, identificar oportunida-
des e deficiências na caminhabilidade do entorno de escolas, visando 
aumentar a segurança e o conforto das crianças durante o percurso 
casa-escola. Pode auxiliar no processo de planejamento do entorno 
de áreas escolares de modo a promover a caminhada como principal 
modo de transporte das crianças para acesso às escolas.
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Planejamento e Gestão do trânsito

AN P

o cenário que se tem nos países em desenvolvimento é o do uso 
maciço do transporte individual por automóvel, onde é dada maior 
prioridade para as vias de locomoção desse modal de transporte do 
que para o transporte público. este fato, na cidade de são Paulo, é 
expresso por uma significativa frota, que atingiu o montante de 
5.738.510 automóveis em julho de 2015, em um total de 8.062.599 
veículos (detran-sP, 2015).

o investimento em transporte público de massa é uma alternativa 
para se humanizar a cidade e diminuir os níveis crescentes de con-
gestionamento, que geram horas perdidas no trânsito para todos os 
cidadãos. a cidade de são Paulo tem registrado, a cada ano, um novo 
recorde de congestionamento.

Um dos corredores mais congestionados da cidade é o da avenida 
radial leste, como é popularmente conhecida a avenida que, em 
toda sua extensão, troca de nome diversas vezes. ela tem início no 
viaduto leste-oeste e se estende até a estação Guaianases da 
CPtm, perfazendo aproximadamente 28 km de extensão. Por esta via 
passa o maior volume do tráfego da Zona leste da capital, com des-
tino ao centro e às outras regiões da cidade de são Paulo; o desloca-
mento tem características pendulares, pois ocorre no sentido bairro-
centro pela manhã e no sentido centro-bairro à tarde.

no corredor da avenida radial leste, além do trânsito de veículos, 
principalmente automóveis e motocicletas, há uma linha do metrô 
(linha 3-Vermelha) e duas da CPtm (linha 11-Coral e linha 12-safi-
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ra), além de algumas linhas de ônibus em faixas exclusivas que estão 
ativas em determinados períodos do dia.

devido ao adensamento populacional crescente da Zona leste da 
capital, a pluralização do transporte de massa se faz cada vez mais 
necessária. atualmente, as linhas do metrô e da CPtm trafegam, em 
horários de pico, cada vez mais sobrecarregadas e o transporte por 
automóveis acaba por congestionar, cada vez mais, as vias desta 
importante região da cidade.

desta forma, se faz necessária a inserção de um novo sistema de 
transporte de massa que possa desonerar os sistemas atuais sobre 
trilhos e sobre pneus, além de garantir à população transporte de 
qualidade. embora existam diversas opções disponíveis de sistema, 
qual seria a melhor opção para a av. radial leste?

Para tentar responder esta pergunta, o objetivo deste trabalho é o de 
estruturar este problema de transporte utilizando a metodologia de 
auxílio multicritério à decisão.

METODOLOGIA

Como qualquer problema de decisão em transporte, a implantação de 
um novo sistema ligando o centro da cidade à Zona leste é comple-
xa, pois envolve aspectos técnicos, econômicos, ambientais, sociais 
e políticos, além de diversos setores da sociedade e empresas que 
esperam alcançar os seus objetivos, os quais muitas vezes são con-
flitantes entre si.

o auxílio multicritério à decisão (amCd) foi adotado como suporte 
metodológico para este estudo, pois se trata de uma abordagem que 
considera explicitamente diversos critérios e visa a ajudar indivíduos 
ou grupos de indivíduos a explorar decisões importantes e complexas 
(Belton e stewart, 2002) como é o caso da escolha de um novo siste-
ma de transporte público.

o amCd é um processo que se divide em três etapas principais: 
estruturação do problema, avaliação das alternativas e recomenda-
ção. a estruturação é uma etapa muito importante, pois ela visa 
contribuir para o melhor entendimento do problema por aqueles 
que estão envolvidos no processo de decisão. nela são definidos, 
caracterizados e organizados os aspectos relevantes para a toma-
da de decisão.

na etapa de avaliação, os desempenhos das alternativas propostas 
são agregados por meio de métodos multicritério. em seguida, os 
resultados da avaliação são analisados para recomendar ao decisor a 
alternativa mais adequada.
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este trabalho enfatiza a estruturação do problema de decisão em 
estudo, conforme descrito a seguir.

ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA

a estruturação do problema é composta pelas seguintes fases (Gal-
ves, 2005): caracterização do contexto decisório; identificação e hie-
rarquização dos objetivos fundamentais; escolha dos atributos; pro-
posição das alternativas; e estimativa dos níveis dos atributos por 
alternativa.

Caracterização do contexto decisório

a caracterização do contexto decisório é extremamente importante 
para a correta estruturação do problema. nesta etapa, especificam-se 
o nível de decisão, o limite temporal e o limite geográfico, os atores e 
o decisor, e a história do processo decisório.

o nível de decisão pode ser estratégico, abrangendo políticas, planos 
e programas, ou se referir a um projeto específico, como é o caso 
deste estudo. o limite temporal é de cinco anos, tempo necessário 
para a implantação do projeto. o limite geográfico adotado abrange o 
corredor radial leste, desde o terminal itaquera, anexo à estação 
Corinthians-itaquera, até o terminal Parque d. Pedro ii, localizado no 
Centro, com cerca de 17 km de extensão (figura 1).

Figura1 
Croqui do corredor da Radial Leste

Fonte: Google (2015).

Para roy e Bouyssou (1993), um ator é um indivíduo ou um grupo de 
indivíduos que influencia direta ou indiretamente a decisão, por meio 
do seu sistema de valores. neste contexto decisório, foram elencados 
os seguintes atores, sendo a secretaria municipal de transportes 
considerada o decisor:
– secretaria municipal dos transportes
– secretaria municipal do Planejamento - sempla
– secretaria municipal de Finanças e desenvolvimento econômico
–  secretaria municipal de infraestrutura Urbana e obras Públicas - siurb
– secretaria municipal do Verde e meio ambiente
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– são Paulo transportes - sPtrans
– Companhia de engenharia de tráfego - Cet-sP
– são Paulo obras - sPobras
– Companhia de tecnologia de saneamento ambiental - Cetesb
– Usuários do sistema de transporte público
– moradores lindeiros
– Comerciantes lindeiros
– População da cidade
– empresas de ônibus
– Companhia do metropolitano de são Paulo - metrô
– Companhia Paulista de trens metropolitanos - CPtm
– empresa Paulista de Planejamento metropolitano - emplasa
–  empresa metropolitana de transportes Urbanos de são Paulo - emtU

o processo decisório acerca deste problema tem um histórico relacio-
nado aos seguintes fatores: sobrecarga da linha 3 do metrô, excesso 
de veículos na avenida radial leste, que conta com uma faixa reversí-
vel para automóveis (figura 2) e faixa exclusiva de ônibus à direita, por 
onde passam várias linhas de ônibus (figura 3), e a superpopulação da 
Zona leste, que representa 33% da população da capital e 17,76% da 
população da região metropolitana de são Paulo (PmsP, 2015c). além 
disso, há o projeto de implantação de um sistema Brt nesse trecho, 
proposto pela Prefeitura do município de são Paulo (sPobras, 2014).

Figura 2 
Faixa reversível para automóveis
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Figura 3 
Corredor de ônibus

Identificação dos objetivos fundamentais

os objetivos fundamentais, de acordo com Keeney (1992), expressam 
as razões essenciais do interesse dos atores no problema de decisão. 
Para auxiliar a identificação dos objetivos fundamentais, utilizou-se o 
método do mapa cognitivo (eden, 1988). o mapa cognitivo represen-
ta a expressão gráfica final da maneira pela qual cada um dos atores 
vê o problema que está sendo analisado.

Para iniciar a construção do mapa cognitivo, é preciso definir um 
rótulo para o problema, que delimita o contexto decisório (ensslin et 
al., 2001). no estudo em questão, definiu-se o seguinte rótulo: “Pro-
mover a satisfação dos usuários do transporte público na Zona 
leste da capital”.

a partir do rótulo, identificaram-se os elementos primários de ava-
liação – ePa para cada um dos atores. esses elementos expressam 
objetivos, valores, ações e alternativas (Bana e Costa, 1992). na 
sequência, fez-se a construção dos conceitos, com a associação 
de um verbo a cada ePa. Foram criados 22 ePa e, consequente-
mente, 22 conceitos foram associados aos ePa, conforme apre-
sentado no quadro 1.
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Quadro 1 
EPA e conceitos

EPA Conceito

1 Capacidade de passageiros Capacidade de ser compatível com a demanda ... 
não ser compatível

2 tempo de viagem reduzir o tempo de viagem ... não reduzir

3 tarifa adequar a tarifa ... não adequar

4 Conforto aumentar o conforto ... reduzir

5 Confiabilidade aumentar a confiabilidade ... reduzir

6 acessibilidade melhorar a acessibilidade ... não melhorar

7 demanda reorganizar a demanda ... não reorganizar

8 interferência no trânsito reduzir a interferência do trânsito no transporte 
público ... não reduzir

9 manutenção da frota Possibilitar a manutenção do sistema ... não 
possibilitar

10 segurança Garantir a segurança do usuário ... não garantir

11 rapidez ser rápido ... ser lento

12 ruído reduzir o ruído ... não reduzir

13 limpeza ser limpo ... ser sujo

14 Poluição reduzir o impacto ambiental ... aumentar o impacto

15 interferência no comércio reduzir as interferências no comércio ... aumentar 
as interferências

16 tempo de implantação reduzir o tempo de implantação ... aumentar o tempo

17 Custo de implantação reduzir o custo de implantação ... aumentar o 
custo

18 receita ampliar a receita ... reduzir a receita

19 mudança operacional implementar mudanças operacionais ... não 
implementar

20 mudança na frota implementar mudança na frota ... não implementar

21 mudança de pessoal implementar mudança de pessoal ... não implementar

22 Custo operacional reduzir custos operacionais ... aumentar custos

isso posto, procurou-se obter os objetivos fins e os meios, fazendo 
duas perguntas para cada conceito: “Por que isso é importante?” e 
“Como isso pode ser atingido?”. a resposta à primeira pergunta leva a 
um objetivo fim, enquanto a resposta à segunda pergunta identifica um 
objetivo meio. Para unir os objetivos, usa-se uma flecha partindo de um 
objetivo meio em direção a um objetivo fim. Findado este passo, foi 
possível montar o mapa cognitivo. devido ao número elevado de con-
ceitos, ele é mostrado de forma simplificada na figura 4. a figura 5 
mostra o detalhamento de uma parte do mapa que forma o ramo B6.
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Figura 5 
Detalhamento do mapa cognitivo com o ramo B6

a análise do mapa iniciou-se com a definição das linhas de argumen-
tação. Uma linha de argumentação, segundo ensslin et al. (2001), é 
constituída por uma cadeia de conceitos que são influenciados e hie-
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rarquicamente superiores a um conceito do qual só saem flechas. 
Para o estudo em questão, foram identificadas as linhas de argumen-
tação mostradas no quadro 2.

após a identificação das linhas de argumentação, foram definidos os 
ramos. segundo ensslin et al. (2001), ramos “são constituídos por 
uma ou mais linhas de argumentação que demonstrem preocupações 
similares sobre o contexto decisório. trata-se, portanto, essencial-
mente de uma análise de conteúdo, que leva em conta as ideias 
expressas nos conceitos”. os ramos estão indicados na figura 4.
Quadro 2 
Linhas de argumentação 

Linha Sequência de conceitos Linha Sequência de conceitos

a1 C36 > C1 > C23 > C24 > C25 > C26 a20 C54 > C12 > C14 > C33 > C26

a2 C7 > C1 > C23 > C24 > C25 > C26 a21 C54 > C55 > C14 > C33 > C26

a3 C37 > C11 > C2 > C27 > C28 > 
C29 > C30 > C26

a22 C56 > C55 > C14 > C33 > C26

a4 C39 > C38 > C11 > C2 > C27 > 
C28 > C29 > C30 > C26

a23 C57 > C55 > C14 > C33 > C26

a5 C40 > C6 > C11 > C2 > C27 > C28 
> C29 > C30 > C26

a24 C58 > C15 > C34 > C35 > C26

a6 C41 > C8 > C11 > C2 > C27 > C28 
> C29 > C30 > C26

a25 C59 > C15 > C34 > C35 > C26

a7 C42 > C11 > C2 > C27 > C28 > 
C29 > C30 > C26

a26 C60 > C15 > C34 > C35 > C26

a8 C43 > C4 > C29 > C30 > C26 a27 C61 > C16 > C34 > C35 > C26

a9 C45 > C44 > C4 > C29 > C30 > C26 a28 C62 > C16 > C34 > C35 > C26

a10 C46 > C4 > C29 > C30 > C26 a29 C63 > C17 > C3 > C24 > C25 > C26

a11 C47 > C4 > C29 > C30 > C26 a30 C64 > C17 > C3 > C24 > C25 > C26

a12 C13 > C4 > C29 > C30 > C26 a31 C65 > C17 > C3 > C24 > C25 > C26

a13 C48 > C5 > C31 > C29 > C30 > C26 a32 C68 > C67 > C20 > C19 > C66 > 
C22 > C3 > C24 > C25 > C26

a14 C49 > C5 > C31 > C29 > C30 > C26 a33 C69 > C67 > C20 > C19 > C66 > 
C22 > C3 > C24 > C25 > C26

a15 C9 > C5 > C31 > C29 > C30 > C26 a34 C70 > C67 > C20 > C19 > C66 > 
C22 > C3 > C24 > C25 > C26

a16 C50 > C10 > C32 > C29 > C30 > C26 a35 C72 > C71 > C21 > C19 > C66 > 
C22 > C3 > C24 > C25 > C26

a17 C51 > C10 > C32 > C29 > C30 > C26 a36 C73 > C71 > C21 > C19 > C66 > 
C22 > C3 > C24 > C25 > C26

a18 C52 > C10 > C32 > C29 > C30 > C26 a37 C74 > C71 > C21 > C19 > C66 > 
C22 > C3 > C24 > C25 > C26

a19 C53 > C12 > C14 > C33 > C26
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Para definir os objetivos fundamentais, analisou-se cada ramo, iden-
tificando-se o conceito que fosse ao mesmo tempo essencial e con-
trolável; esse conceito é o objetivo fundamental do ramo analisado. 
os ramos, as linhas de argumentação e o objetivo fundamental de 
cada ramo são apresentados no quadro 3.

Quadro 3 
Ramos e objetivos fundamentais

Ramo Linhas que compõem o ramo Objetivo fundamental

B1 a1, a2 e a29 a a37 lucro

B2 a3 a a7 tempo de viagem

B3 a8 a a15 Conforto

B4 a16, a17 e a18 segurança

B5 a19 a a23 impacto ambiental

B6 a24 a a28 segregação urbana

Hierarquia de objetivos fundamentais

o passo seguinte foi a estruturação hierárquica dos objetivos funda-
mentais, conforme pode ser visto na figura 6.

Figura 6 
Hierarquia de objetivos fundamentais

o objetivo geral é o de possibilitar a viabilidade do sistema. os obje-
tivos do primeiro nível da hierarquia são: aumentar o lucro com a 
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implantação do sistema, reduzir o tempo de viagem, aumentar o 
conforto, reduzir os impactos ambientais, garantir a segurança e 
reduzir a segregação urbana (isto é, a separação que a via pode 
impor ao meio urbano).

alguns objetivos fundamentais precisaram ser divididos em objetivos 
específicos, pois ainda estavam muito amplos. assim, o conforto foi 
dividido em nível de serviço, limpeza do sistema, conforto térmico e 
acesso às estações.

os impactos ambientais foram definidos em função da poluição 
sonora, da poluição do ar e do impacto visual do sistema, ou seja, 
como o sistema interferirá na paisagem e no meio urbano. a segu-
rança foi definida em função da redução de acidentes e furtos no 
sistema.

Escolha dos atributos

Um atributo serve para medir o desempenho das alternativas em 
cada objetivo fundamental (Bana e Costa, 1992; Bana e Costa et 
al., 1999). Keeney (1992) definiu três tipos de atributos: naturais ou 
diretos, construídos e indiretos. atributos diretos são aqueles que 
possuem uma interpretação comum, como, por exemplo, uma uni-
dade monetária. atributos construídos são aqueles criados espe-
cialmente para um contexto decisório, quando não se tem um 
atributo direto associado ao objetivo, como uma descrição qualita-
tiva ou uma imagem. já atributos indiretos são utilizados quando 
não se tem um atributo direto ou não se consegue construir um 
atributo, como o uso de emissão de um determinado gás para se 
medir a poluição do ar.

a cada objetivo fundamental do último nível da hierarquia foi asso-
ciado um atributo, composto por um nome e uma unidade de medi-
da. assim, foram identificados 12 atributos, sendo cinco diretos, seis 
construídos e um indireto. os atributos diretos são: lucro, tempo de 
viagem, nível de serviço, conforto térmico e nível de ruído. os atri-
butos construídos são: limpeza, acesso às estações, impacto visual, 
acidentes, furtos/roubos e segregação urbana. o atributo indireto é 
a emissão de monóxido de carbono (Co), utilizada para medir a 
poluição do ar.

Para cada atributo também foram definidos dois níveis de referência: 
o pior nível aceitável e o melhor nível viável. o quadro 4 mostra os 
atributos definidos e o resumo dos piores e melhores níveis de atribu-
tos para cada um dos objetivos fundamentais definidos.
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Quadro 4 
Atributos e seus níveis

Objetivo fundamental Atributo Pior nível Melhor nível

lucro lucro (%) 7 16

redução do tempo de viagem redução de tempo (min) 0 30

Conforto nível de serviço (pess/m2) 6,1 a 9 <= 1

limpeza n4 n1

Conforto térmico (ºC) 18-19 ou 29-30 24

acesso às estações n5 n1

impacto ambiental nível de ruído (dB (a)) 70 a 80 até 55

emissão de Co (%) 3 0

impacto visual n3 n1

segurança acidentes n6 n1

Furtos/assaltos n4 n1

segregação urbana segregação urbana n3 n1

Descrição dos atributos

os atributos foram definidos conforme os objetivos fundamentais, 
tendo sido necessária a construção de alguns deles.

1.  lucro
definiu-se uma porcentagem de lucro líquido a ser obtido pela 
empresa operadora do sistema, sendo 7% o mínimo aceitável e 
16% o máximo viável sobre o valor da passagem. estes valores 
foram definidos conforme o divulgado por PmsP (2015a).

2.  redução do tempo de viagem
Considerou-se que a redução máxima possível do tempo de via-
gem é de 30 minutos e que manter o tempo atual, ou seja, redução 
de 0 minuto, é o valor mínimo aceitável. levaram-se em conta os 
dados sobre tempo de duas fontes: medição do tempo de percur-
so médio dos sistemas atuais (pelos autores) e o tempo de viagem 
obtido pelo software Google maps (Google, 2015), da estação 
dom Pedro ii até o terminal itaquera (metrô). o tempo de viagem 
foi de aproximadamente 1 hora e 10 minutos considerando-se o 
transporte público (ônibus ou metrô) e de aproximadamente 35 
minutos considerando-se veículo particular em horário com baixo 
fluxo na via. supondo-se um novo sistema com oito pontos de 
parada de 1 minuto (8 minutos), mais os 35 minutos de percurso, 
a viagem duraria 43 minutos, ou seja, 27 minutos a menos, tendo-
se admitido como sendo 30 minutos.
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3.  Conforto
Foram definidos quatro atributos para conforto dos usuários, 
sendo eles o nível de serviço, a limpeza, o conforto térmico e o 
acesso às estações.
3.a. nível de serviço

Para este atributo definiu-se a quantidade máxima tolerável de 
pessoas por metro quadrado. diversos estudos estipulam nove 
pessoas/m2 como sendo o limite máximo de ocupação com con-
forto e segurança, para locais fechados ou eventos. assim sendo, 
admitiu-se, para total conforto, até uma pessoa/m2, e um total 
entre 6,1 e 9 pessoas/m2 como sendo o máximo possível (confor-
me se pode ver no quadro 5), no caso de superlotação no horário 
de pico (somatematica, 2015; Ghiorzi, 2015; Vasconcelos, 2015).
Quadro 5 
Atributo Nível de serviço

Nível Nível de serviço

1 <= 1 pessoa/m2

2 > 1 e <= 3 pessoas/m2

3 > 3 e <= 6 pessoas/m2

4 > 6 e <= 9 pessoas/m2

3.b. limpeza
definiram-se os limites de limpeza no conjunto das estações, 
vias e veículos (quadro 6), sendo considerado como melhor 
nível de limpeza a inexistência de poeira tanto no chão quanto 
em mobiliários e de lixo, e, como pior nível, a existência tanto 
de poeira quanto de lixo aparente.
Quadro 6 
Atributo Limpeza

Nível Limpeza

1 sem poeira ou lixo aparente

2 Com poeira, mas sem lixo aparente

3 Com poeira e com algum lixo aparente

4 Com poeira e com muito lixo aparente

3.c. Conforto térmico
definiu-se o limite de temperatura, tanto em estações quando 
fechadas quanto nos veículos, para um adequado conforto tér-
mico dos usuários (quadro 7). estudos mostram que 24ºC é a 



revista dos transportes Públicos - antP - ano 38 - 2016 - 1º quadrimestre

108

temperatura ambiente ideal para pessoas com quantidade nor-
mal de roupas. assim sendo, considerou-se a temperatura de 
24ºC como sendo o melhor nível deste atributo e os valores entre 
18-19ºC e 29-30ºC como sendo os piores níveis (abrava, 2015).
Quadro 7 
Atributo Conforto térmico

Nível Conforto térmico

1 24 ºC

2 22-23 ou 25-26 ºC

3 20-21 ou 27-28 ºC

4 18-19 ou 29-30 ºC

3.d. acesso às estações
Para este atributo (quadro 8) definiu-se a forma de acesso às 
estações: o melhor nível corresponde a uma situação em que 
o acesso é feito em desnível em estações bem localizadas na 
via e o pior nível aceitável é o de acesso em nível em estações 
mal localizadas na via.
Quadro 8 
Atributo Acesso às estações

Nível Acesso às estações

1 o acesso (viário e pedestre) a todas as estações é bom e todos eles 
estão em desnível

2 o acesso (viário e pedestre) a todas as estações é bom e todos eles 
estão em nível

3 o acesso (viário e pedestre) a maioria das estações é bom e todos 
eles estão em desnível

4 o acesso (viário e pedestre) a maioria das estações é bom e todos 
eles estão em nível

5 o acesso (viário e pedestre) a todas das estações é aceitável e a 
maioria deles está em desnível

6 o acesso (viário e pedestre) a todas as estações é aceitável e 
nenhum deles está em desnível

7 o acesso (viário e pedestre) a todas as estações é ruim e nenhum 
deles está em desnível

4.  impactos ambientais
Foram definidos três atributos para os impactos ambientais do 
sistema. nesta fase foram desconsiderados os impactos advindos 
da construção (obra) para a implantação de um novo sistema e 
considerados os impactos da operação do mesmo.
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4.a. nível de ruído
definiu-se o nível de ruído tolerável no sistema como um todo 
(quadro 9). o melhor nível admitido é de até 55 dB (a) e o máximo 
tolerável está entre 70 e 80 dB (a) (PmsP, 2015b; seops, 2015).
Quadro 9 
Atributo Poluição sonora

Nível Poluição sonora

1 até 55 dB (a)

2 de 56 a 60 dB (a)

3 de 61 a 70 dB (a)

4 de 70 a 80 dB (a)

4.b. emissão de Co
neste caso, foi considerada somente a emissão de Co (monó-
xido de carbono), ou seja, foram desconsiderados os demais 
poluentes emitidos. a emissão mínima considerada foi de 0% 
e a máxima tolerável de 3% de Co (Controlar, 2015; mma, 
2015; Conama, 2015).

4.c. impacto visual
Considerou-se impacto visual como sendo a interferência da 
via e das estações na paisagem ou no horizonte (quadro 10). 
o melhor valor corresponde à inserção, ou alteração, conven-
cional na paisagem com estações e via em nível e o pior nível 
tolerável foi a inserção de via elevada com estações elevadas, 
que funcionam como um anteparo.
Quadro 10 
Atributo Impacto visual

Nível Impacto visual

1 todas as estações em nível e toda a via em nível

2 todas as estações em nível e toda a via elevada

3 todas as estações elevadas e toda a via elevada

5.  segurança
Foram definidos dois atributos para a segurança, sendo eles a 
ocorrência de acidentes e de furtos ou assaltos.

5.a. acidentes
Considerou-se que o melhor nível é a não ocorrência de aci-
dentes e o pior nível a ocorrência de acidente com vítimas e 
com danos materiais (quadro 11).
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Quadro 11 
Atributo Acidentes

Nível Acidentes

1 sem acidentes

2 acidente sem vítimas e sem danos materiais 

3 acidente sem vítimas e com danos materiais 

4 acidente com vítimas e sem danos materiais 

5 acidente com vítimas e com danos materiais

6 acidente com vítimas fatais e sem danos materiais

7 acidente com vítimas fatais e com danos materiais 

5.b. Furtos/assaltos
Considerou-se que o melhor nível é a não ocorrência de fur-
tos ou assaltos e o pior nível a ocorrência de assaltos com 
vítimas (quadro 12).
Quadro 12 
Atributo Furtos/assaltos

Nível Furtos/assaltos

1 sem ocorrências

2 Furto

3 assalto sem vítimas feridas

4 assalto com vítimas feridas

5 assalto com vítimas fatais

6.  segregação urbana
definiram-se os níveis de segregação urbana do sistema, sendo o 
melhor um sistema sem segregação, ou seja, sem interferência, e o 
pior, um sistema com segregação total (quadro 13).
Quadro 13 
Atributo Segregação urbana

Nível Segregação urbana

1 Via em nível sem segregação

2 Via elevada sem segregação

3 Via em nível com segregação

Proposição e descrição das alternativas

neste estudo foram propostas quatro alternativas para serem analisa-
das, tendo sido também considerada a situação atual.
1.  manter a situação atual, com o metrô, o trem e as linhas de ônibus 

em faixas exclusivas; a faixa é exclusiva somente em horários deli-
mitados, sendo livre para o fluxo nos demais horários.
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2.  implantação de corredor de ônibus com faixas de tráfego exclusivo 
em toda a extensão da via. este corredor seria junto ao canteiro 
central da via.

3.  implantação de sistema Brt – Bus rapid transit em sistema 
segregado e junto ao canteiro central da via.

4.  implantação de Vlt – Veículo leve sobre trilhos, que consiste em 
um sistema sobre trilhos que circula em via segregada ou não, 
podendo trafegar no canteiro central da via.

5.  implantação de monotrilho, que circularia em via elevada junto ao 
canteiro central da via, ou no espaço (canteiro) existente entre a via 
e o metrô, à esquerda no sentido centro-bairro.

Níveis de atributos por alternativa

Com base nestas alternativas, estimaram-se os níveis dos atributos 
por alternativa, conforme mostrado no quadro 14.
Quadro 14 
Níveis dos atributos por alternativa

Atributo Alternativas

Metrô 
(atual)

Ônibus 
(atual)

Corredor  
de ônibus

BRT VLT Monotrilho

lucro (%) 16 16 7 7 10 10

redução de tempo (min) 0 0 10 25 15 20

nível de serviço (pess/m2) 6,1 a 9 6,1 a 9 3,1 a 6 3,1 a 6 3,1 a 6 3,1 a 6 

limpeza n1 n2 n1 n1 n1 n1

Conforto térmico (ºC) n1 n3 n1 n1 n1 n1

acesso às estações n1 n3 n2 n2 n2 n1

nível de ruído (dB (a)) n2 n3 n3 n3 n2 n1

emissão de Co (%) 0% 3% 3% 2% 0% 0%

impacto visual n1 n1 n1 n1 n1 n3

acidentes n1 n4 n3 n1 n3 n1

Furtos/assaltos n2 n2 n2 n2 n2 n2

segregação urbana n3 n1 n1 n3 n1 n2

os campos preenchidos com a cor verde indicam, para cada atributo, 
as alternativas que possuem melhor desempenho em relação às 
outras. inversamente, os campos preenchidos com a cor rosa indicam 
as alternativas que têm desempenho pior em relação às demais. os 
campos sem preenchimento representam um nível intermediário do 
atributo considerado.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO

a estruturação do problema em estudo resultou na identificação dos 
objetivos fundamentais dos atores por meio da construção e análise 
do mapa cognitivo, na construção da hierarquia de objetivos funda-
mentais, na escolha dos atributos, na proposição das alternativas e na 
estimativa dos níveis dos atributos por alternativa.

os objetivos fundamentais, bem como os atributos a eles associados, 
abrangem diversos aspectos importantes relacionados ao transporte 
público na avenida radial leste: lucro da empresa operadora do sis-
tema, tempo de viagem, conforto, impactos ambientais, segurança e 
segregação urbana.

de acordo com os níveis dos atributos por alternativa, observa-se que 
o Vlt vem a ser a melhor opção para fazer a ligação proposta, pois 
apresenta a maioria dos atributos com bom desempenho e nenhum 
atributo com nível ruim em comparação às outras alternativas.

o Brt também é uma alternativa atraente, pois sua flexibilidade e a 
utilização de várias tecnologias veiculares pode fazer com que o sis-
tema opere de formas diferentes e compatíveis com a demanda nos 
diversos momentos do dia, além de ser uma boa oportunidade de 
reorganizar as linhas de ônibus sobrepostas já existentes.

o monotrilho, apesar de apresentar bom desempenho em vários atri-
butos, tem um impacto visual importante e poderia aumentar a segre-
gação urbana já existente na avenida. Por último, o corredor de ôni-
bus é a alternativa menos interessante, pois contribuiria muito pouco 
para reduzir o tempo de viagem se comparado com o tempo atual 
obtido com as faixas exclusivas.

a matriz com os níveis dos atributos é uma ferramenta importante 
para a avaliação inicial do desempenho das alternativas. Para possi-
bilitar uma análise mais completa do problema, recomenda-se proce-
der à avaliação das alternativas pela aplicação de um método de 
agregação multicritério. Porém, esta etapa do processo de auxílio 
multicritério à decisão não faz parte do escopo deste trabalho.
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Mobilidade a Pé

AN P

esse texto é um dos capítulos do livro Brasil não motorizado, organi-
zado por antonio Carlos de Mattos Miranda e João Carlos Cascaes; 
editado pela labmol editora, foi lançado em outubro de 2013, duran-
te o 19º Congresso da aNTP em brasília.

1. ConsidErAçõEs iniCiAis

andar a pé é a forma mais antiga e sustentável de transporte. Por ser 
espontânea à natureza humana, sem necessidade de qualquer tipo de 
veículo, motorizado ou não, é sistematicamente subestimada. esta 
forma de deslocamento é ignorada por muitos pensadores e tomado-
res de decisão nos grandes centros urbanos. Como consequência, a 
maioria das ações e políticas de circulação e transporte em nossas 
cidades não concede a devida atenção à mobilidade a pé e à infraes-
trutura necessária para tal, impondo condições de deslocamentos 
não condizentes com a qualidade merecida pelo cidadão que opta 
pela caminhada em suas viagens cotidianas.

o primeiro indício desta afirmação é constatado na forma como a 
legislação urbana da maioria dos municípios brasileiros estabelece o 
tratamento de calçadas em relação ao restante do sistema viário.

a responsabilidade de construir e conservar vias para os veículos é do 
poder público. Para elas, ele escolhe, utiliza e padroniza o pavimento 
mais adequado, cobrando o custo desses serviços de todos muníci-
pes através de impostos. No entanto, quando se trata de calçadas, o 
procedimento é completamente diferente: cada proprietário constrói e 
mantém a calçada defronte de seu imóvel como quiser, sem ter que 
atender a qualquer padrão, cabendo ao poder público somente a fis-
calização deste procedimento.
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as legislações de algumas cidades são complementadas por decretos 
e normas regulamentando larguras mínimas e funções das áreas das 
calçadas, assim como suas declividades transversais. entretanto, este 
atendimento depende da capacidade fiscalizadora de cada administra-
ção municipal. Na maioria dos casos, as prefeituras não têm condições 
de controlar o cumprimento das regras que elas mesmas estabelecem.

esta diferenciação de tratamento se reflete também na forma como o 
espaço público da calçada é interpretado pelos proprietários dos 
lotes. ao se responsabilizar por “suas” calçadas contíguas, os muní-
cipes têm a equivocada sensação de ter a posse das mesmas. Como 
decorrência, julgam-se eles no direito de invadir o espaço público 
para solucionar situações de acesso ao seu lote, solução que deveria 
estar restrita aos limites de sua propriedade privada.

o resultado deste procedimento tem como consequência uma profu-
são de irregularidades comumente observadas nas calçadas em qual-
quer cidade brasileira: degraus e rampas transversais, construídas 
para conceder acesso veicular aos lotes; pisos irregulares e malcon-
servados; revestimento inapropriado. Também ocorre total predomínio 
da preocupação estética sobre a funcional, inibindo a padronização e 
a adequação dos pisos, resultando na transformação das calçadas 
numa colcha de retalhos de difícil caminhada.

a sensação de propriedade proporcionada por esta legislação estimu-
la a invasão do espaço público, sendo comum observar veículos 
estacionados sobre as calçadas de forma irregular, ao invés de ape-
nas ocuparem os recuos dos lotes, ainda no interior das propriedades. 
Também é comum a instalação de mobiliários urbanos não autoriza-
dos sobre os espaços de circulação.

Todos estes elementos transformam uma simples caminhada numa verda-
deira corrida de obstáculos. além disso, esses atributos podem ser res-
ponsabilizados pelos frequentes acidentes com pedestres nas calçadas. 
estas ocorrências, tecnicamente denominadas “quedas”, não entram nos 
registros de acidentes viários e têm sua importância e consequências mini-
mizadas nas estatísticas de trânsito. entretanto, de acordo com um estudo 
do instituto de Pesquisa econômica aplicada (ipea) de 2003, a partir de 
dados obtidos em quatro cidades brasileiras, entre elas São Paulo, nove 
em cada mil habitantes são vítimas de quedas nas calçadas.

No estudo foi também avaliado o custo resultante do conjunto de 
acidentes com pedestres. o resgate e o tratamento médico, na época, 
situavam-se em torno de R$ 2.656,00 por queda. ao considerarmos a 
população de São Paulo (11 milhões de habitantes), isto significa que, 
a cada ano, 1.222 pessoas sofrem acidentes decorrentes da má con-
servação das calçadas, gerando um gasto anual de R$ 3.246.222,10 
- isto em valores de dez anos atrás.
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outra situação que reflete a pouca importância dada pelo poder público e 
pela sociedade ao transporte a pé nas grandes cidades brasileiras é a 
forma como é dividida a utilização do espaço e do tempo de sua infraes-
trutura viária. é gritante a desproporção do espaço da via que acomoda o 
trânsito a pé e o motorizado. larguras de calçadas sempre são sacrifica-
das para não haver comprometimento da fluidez do tráfego motorizado.

esta desproporção também se repete na divisão de tempo dos ciclos 
semafóricos, cabendo à travessia dos pedestres um tempo muito menor 
do que o dedicado à passagem dos veículos. lamentavelmente, esta divi-
são desigual é aceita com naturalidade por todos os usuários das vias, 
onde se incluem até os mais prejudicados, que diariamente se espremem 
em calçadas estreitas e perdem mais de dois minutos para atravessarem 
uma rua com largura que demandaria um quarto deste tempo.

esta diferença de entendimento do transporte a pé em relação aos demais 
modais é responsável pela situação de descontinuidade e ruptura presen-
tes na infraestrutura de caminhada. ela dificulta e desestimula o seu exer-
cício cotidiano, numa situação de paradoxo urbano, uma vez que todo e 
qualquer deslocamento inicia e termina a pé. assim, viagens pequenas de 
até dois quilômetros, que poderiam perfeitamente ser realizadas a pé, 
colaboram para o comprometimento do desempenho do sistema viário, 
congestionando-o ainda mais com veículos levando apenas o motorista. 
Também ocorre a sobrecarga e a superlotação dos sistemas de transporte, 
com mais passageiros, intensificando o esgotamento dos recursos urba-
nos e comprometendo a qualidade de vida nas grandes cidades.

Por outro lado, o desestímulo da caminhada gera hábitos sedentários 
na população. isto traz como consequência problemas de saúde, que 
implicam em gastos públicos da ordem de 90 milhões de reais por ano. 
esta é a cifra veiculada em matéria do jornal Folha de S.Paulo em 2003:

[...] o sedentarismo custou pelo menos R$ 93,7 milhões aos cofres 
públicos no estado de São Paulo em 2002. o valor corresponde a 3,6% 
do total de gastos em saúde no estado no ano e a mais da metade do 
total de gastos hospitalares (R$ 179,9 milhões) com dez problemas de 
saúde associados à inatividade. o gasto com internações por doenças 
cardiovasculares responde por 85% do custo do sedentarismo.

Muitas pessoas entendem que uma caminhada longa não deve fazer 
parte da rotina dos trajetos cotidianos, mas, sim, representar atividade 
esportiva realizada em locais e horários específicos. até mesmo no 
meio técnico, é comum se pensar que a intensificação de viagens a pé 
representa uma anormalidade, causada por algum tipo de problema de 
mobilidade e não como uma opção espontânea de quem a pratica.

é comum encontrar estudos que questionam e propõem formas de cor-
rigir este “fenômeno”, incluindo a utilização da bicicleta. Não é aventada 
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a existência de perfis de usuários específicos para as duas modalidades, 
e que ambas são válidas para substituir a viagem individual motorizada. 
esta última, sim, deve ser combatida, seja por consumir espaços urba-
nos valiosos, seja por ser prejudicial à qualidade ambiental das cidades.

o estímulo às viagens não motorizadas, em especial as viagens a pé, 
contribui para melhorar o nível de qualidade de vida nas grandes cida-
des por intervir positivamente no relacionamento e na sociabilidade dos 
seus moradores. Um famoso estudo de Rogers (2005) aponta que o 
nível de relacionamentos pessoais de uma vizinhança é inversamente 
proporcional à intensidade do tráfego motorizado que circula nas vias. 
de forma esquemática, a figura 1 apresenta como se dão estes relacio-
namentos de acordo com a tipologia das vias onde vive o cidadão.

Figura 1 
Relacionamento de vizinhança e o tráfego da via

Fonte: ROGERS, Richard, 2005.

2. A quAlifiCAção dA infrAEstruturA do trAnsportE A pé

a infraestrutura viária que dá suporte ao transporte a pé nos grandes 
centros urbanos é constituída pelos espaços públicos que apoiam a 
caminhada. Portanto, deve possuir o mesmo nível de qualidade 
requerido para o transporte motorizado. assim, o atendimento aos 
princípios básicos de ergonomia / economia, segurança viária, confor-
to, continuidade e conectividade é fundamental ao se planejar, proje-
tar e restaurar esses espaços. além desses aspectos, a infraestrutura 

Situação de tráfego pesado:

0,9 amigos e 3,1 conhecidos

Situação de tráfego médio:

1,3 amigos e 4,1 conhecidos

Situação de tráfego leve:

3 amigos e 6,3 conhecidos
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deverá possuir outras características igualmente importantes, por 
serem consideradas pelo usuário na escolha de seus percursos. São 
aspectos mais subjetivos, vinculados à segurança pessoal, à atrativi-
dade do ambiente urbano e ao microclima.

o ato de caminhar, por ter como arcabouço o próprio corpo humano, é 
realizado a partir de um processo em que predomina a liberdade e a 
sustentabilidade – ou seja, que leva em conta antes de tudo o dispêndio 
da energia e de tempo. assim, as pessoas buscam espontaneamente o 
melhor caminho, o mais curto de extensão e o que consumirá menor 
tempo para seus deslocamentos. entretanto, ao se planejar e projetar a 
infraestrutura do transporte a pé nem sempre é possível atender plena-
mente a estes princípios básicos, seja pelas características do local, 
seja pela disponibilidade de espaço e de recursos financeiros. é conve-
niente, mesmo assim, no processo de planejamento e na formulação de 
projetos para espaços de caminhada, observar e contemplar outros 
fatores igualmente importantes, que certamente têm muito a contribuir 
para qualificar estes espaços. São eles:

Segurança viária – é garantida pelo espaço disponível para a caminha-
da, por sua localização na via; grau de proteção oferecido em relação à 
circulação do tráfego geral, assim como pela situação de conservação 
da calçada, já que quedas são consideradas acidentes de trânsito. a 
boa iluminação da calçada e da travessia também é fundamental.

Copenhagen – Rua Stroget

Fonte: www e-architect.co.uk.

Conforto – é caracterizado pela boa qualidade e regularidade da 
superfície do piso, possibilitada também pela ausência de interferên-
cias nas calçadas. deve-se entender que as interferências não são 
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somente aquelas provocadas por elementos físicos como a arboriza-
ção ou o mobiliário urbano, mas também pelos acessos veiculares 
aos lotes, que devem sempre ocorrer no interior dos mesmos. ao 
contrário do que se pensa: conforto não é luxo e sim necessidade.

Continuidade – é a garantia da continuidade do trajeto possibilitada 
por uma rede de calçadas contínuas com a mesma largura útil, conec-
tadas com espaços abertos e praças, que possibilitem conexão inclu-
sive com trechos oriundos de vias do entorno desses logradouros. 
Não atender estas características gera como consequência trilhas e 
passagens forçadas, em locais diferentes dos que foram planejados 
para a caminhada, e riscos de acidentes de tráfego ou quedas.

Conectividade – é possibilitada pela articulação entre calçadas de 
lados e direções opostas através de travessias que podem ser em 
nível (faixas de travessia) ou desnível (passarelas e passagens subter-
râneas), sempre respeitando as linhas de desejo de travessia. além 
disso, elas devem ser confiáveis, visíveis, seguras e confortáveis.

Seguridade – muitos pedestres, instintivamente, rejeitam os espaços 
de caminhada que facilitam a ocorrência de episódios de violência 
urbana, optando por se arriscarem no enfrentamento do tráfego moto-
rizado. Por este motivo é importante que os espaços de caminhada 
sejam projetados de forma a terem garantida a segurança pessoal do 
seu usuário. a existência de uma atividade paralela no local, como um 
comércio ou estabelecimento prestador de serviços, certamente auxi-
lia na vigilância indireta do trajeto, melhorando as condições de segu-
rança. Contribui também a existência de intervisibilidade e iluminação.

Atratividade – a atratividade do espaço da caminhada é definida pelo 
tipo de atividade oferecida pelos lotes dispostos ao longo dos cami-

São Paulo – Praça D. José Gaspar

Fonte: jabuticababrasil.blogspot.com.
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nhos, tornando o trajeto mais útil ou agradável pela possibilidade de 
aliar ao deslocamento a pé alguma atividade paralela, como compras, 
serviços, informação, entre outros. este fator é um aspecto importan-
te a ser considerado quando houver necessidade de aumentar um 
trajeto a pé, pois quebra a resistência do usuário ao aumento do 
esforço e do tempo requeridos.

Ambiente urbano – é constituído pela presença de locais de encontro, 
descanso, contemplação, fruição da paisagem, iluminação e suaviza-
ção de condições ambientais. São também elementos de extrema 
importância ao se projetar os espaços de circulação a pé, por induzir 
e estimular a utilização de trajetos, principalmente se resultarem no 
aumento de sua extensão.

Microclima – é constituído pelas condições climáticas do trajeto a pé 
e formado pelas características de insolação, ventilação, chuva, visi-
bilidade, luminosidade e sombreamento; presentes originalmente ou 
criados ao longo dos trajetos.

a presença e a harmonização destes fatores atribuem aos espaços 
urbanos sua “caminhabilidade”, ou, de acordo com os conceitos 
expostos por Ghidini (2011), “a caminhabilidade é uma qualidade do 
local”. Continuando, o texto ressalta que:

(...) deve proporcionar uma motivação para induzir mais pessoas a 
adotar o caminhar como forma de deslocamento efetiva, restabele-
cendo suas relações interdependentes com as ruas e os bairros. e, 
para tanto, deve comprometer recursos visando a reestruturação da 
infraestrutura física (passeios adequados e atrativos ao pedestre) e 
social, tão necessárias à vida humana e à ecologia das comunidades. 
os espaços públicos estão, cada vez mais, sofrendo com degrada-
ção, em muitos casos, causados pela circulação de modais de trans-
porte individual que, por sua velocidade, consumo energético e 
mesmo massa e volume, além da poluição atmosférica e sonora, afu-
gentam a vida social e coletiva destes locais.

a rua, elemento básico das cidades, vem sendo o ente urbano mais 
prejudicado dentro desta lógica. assim, recuperar a condição e a 
escala humana é necessário e urgente para a humanização das cida-
des, de seus bairros, praças e, sobretudo, de suas ruas.

a caminhabilidade ou o simples caminhar, como uma atitude, pode 
recuperar esta característica fundamental à ecologia urbana, promo-
vendo a equidade e restabelecendo ao ser humano seu compasso ou 
seu “timing” que há pouco mais de um século vem sendo abalado.

estabelecer critérios que possam ser regionalizados e adequados a 
cada realidade, para medir, monitorar e acompanhar como está evo-
luindo este importante indicador pode representar muito na melhoria 
futura da sustentabilidade de nossas cidades.
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3. ConClusõEs E rECoMEndAçõEs

o incentivo ao investimento no transporte a pé, apesar da pouca 
importância que lhe é atribuída, tanto no meio técnico como no polí-
tico-administrativo, é fundamental para consolidar ambientes de qua-
lidade urbana sonhados por habitantes de qualquer cidade. a con-
quista deste paradigma requer visão lúcida, firme e sensível, para 
garantir o redirecionamento de metas a outros padrões do pensamen-
to e do conhecimento técnico. e para que eles estejam voltados aos 
padrões exigidos pela mobilidade não motorizada, em especial para a 
mobilidade a pé.

a humanidade inserida na escala e na lógica da caminhada e em sua 
visão sistêmica enquanto rede, ao atender os critérios apresentados 
neste artigo, certamente irá produzir resultados espaciais que respei-
tem e valorizem a forma mais primordial da mobilidade humana. e isto 
deverá ser realizado tanto nos pequenos vilarejos, como nos grandes 
centros urbanos. Jane Jacobs formula uma inspirada descrição do 
balé urbano cotidianamente presenciado nas cidades:

Sob a aparente desordem da cidade tradicional, existe, nos lugares onde 
ela funciona a contento, uma ordem surpreendente que garante a manu-
tenção da segurança e liberdade. é uma ordem complexa. Sua essência 
é a complexidade de uso das calçadas, que traz consigo uma sucessão 
permanente de olhos. essa ordem compõe-se de movimento e mudança 
e, embora se trate de vida e não de arte, podemos chamá-la, na fantasia, 
de forma artística da cidade e compará-la à dança – não uma dança 
mecânica, com figurantes erguendo a perna ao mesmo tempo, rodopian-
do em sincronia, curvando-se juntos, mas um balé complexo, em que 
cada indivíduo e os grupos têm todos papéis distintos, que por milagre, 
se reforçam mutuamente e compõem um todo desordenado.

a harmonia espacial requerida para que este balé transcorra com 
harmonia no cotidiano urbano é o que vai garantir a presença de vida 
nas cidades.
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Xi sEMinário nACionAl 
MEtrofErroViário

14 e 15 de junho de 2016
Auditório do Metrô/RJ

Rio de Janeiro, RJ

o XI Seminário Nacional Metroferroviário, 
organizado pela aNTP, é um encontro bienal com o 
objetivo de atualização técnica, novos lançamentos, 

apresentação de programas, projetos, produtos e 
serviços. Nesta edição, o evento abordará  

a conjuntura econômica nacional;  
o panorama de investimentos do Governo Federal 

no sistema metroferroviário, envolvendo a expansão, 
estadualização e novas tecnologias;  

a qualidade dos projetos; a preparação do setor  
para as olimpíadas; e a discussão de fontes de 

financiamento e custeio. Na oportunidade,  
o grupo metroferroviário apresentará o que  

vem sendo produzido nos últimos dois anos.  

Colabore e participe dessa discussão!!!

informações: www.antp.org.br 
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objetivo de atualização técnica, novos lançamentos, apresentação de programas, projetos, produtos 
e serviços. Nesta edição, o evento abordará a conjuntura econômica nacional; o panorama de 
investimentos do Governo Federal no sistema metroferroviário, envolvendo a expansão, 
estadualização e novas tecnologias; a qualidade dos projetos; a preparação do setor para as 
Olimpíadas; e a discussão de fontes de financiamento e custeio. Na oportunidade, o grupo 
metroferroviário apresentará o que vem sendo produzido nos últimos dois anos. Colabore e 
Participe dessa discussão!!! 
 
Informações: www.antp.org.br  
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Artesp - Agência Reguladora de Transportes São Paulo
Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito - ABEETRANS
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô - AEAMESP
Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos - NTU
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BB Transporte e Turismo Ltda.
Coleurb - Coletivo Urbano Ltda.
Comap Consultoria, Marketing, Planejamento e Representações Ltda.
Companhia Carris Portoalegrense
Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos de Fortaleza - Metrofor
Companhia de Engenharia de Tráfego - São Paulo
Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos
Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Sede
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A
Consórcio da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos da Grande Goiânia
Coopertranse - Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Especializados no 

Transporte de Passageiros em Geral de São Paulo
Departamento de Engenharia de Transportes da Fac. Eng. Civil - Unicamp
Emdec - Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba Ltda.
Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTrans
Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A
Empresa de Transportes Coletivos de São Bernardo do Campo
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A 

Entidades associadas

AN P
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Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e 
Transportes de Montes Claros - MCTrans

Empresa Pública de Transporte e Circulação - RS
FABUS - Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus
Federação Nacional dos Arquitetos
FETRANSPOR - Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do 

Estado do Rio Janeiro
FRESP - Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por 

Fretamento do Estado de São Paulo
Grande Recife Consórcio de Transporte
Guarupass – Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de 

Passageiros de Guarulhos e Região
Instituto de Energia e Meio Ambiente
Instituto de Mobilidade Sustentável - Ruaviva
Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento
Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito - Manaus
Instituto Nacional de Consultores
Logit Engenharia Consultiva Ltda.
Logitrans - Logística Engenharia e Transportes Ltda.
Marcopolo S/A
Metra - Sistema Metropolitano de Transporte Ltda.
NovaKoasin Equipamentos e Sistemas Ltda.
Oficina Consultores Associados S/c Ltda.
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Prefeitura Municipal de Mauá
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Prefeitura Municipal de Valinhos
Prime Engenharia e Comércio Ltda.
Prodata Mobility Brasil Ltda.
Santo André Transportes / SA-TRANS
São Paulo Transportes S.A.
Secretaria de Trânsito, Segurança e Defesa Civil - Caraguatatuba
Secretaria de Transportes e Trânsito de Guarulhos
Secretaria de Transportes e Trânsito de Olinda
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - Cuiabá
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de São Caetano do Sul
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Piracicaba
Secretaria Municipal de Transportes - Maringá
Secretaria Municipal de Transportes de Jundiaí
Setec Hidrobrasileira Obras e Projetos Ltda.
Sindata Tecnologia e Sistemas de Trânsito Ltda. Me
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Entidades associadas

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de 
São Paulo - URBANUSS

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo
Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Metrop. de Passag. de 

Curitiba e Reg. Metrop.
Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros e Fretamento e Turismo
Sindicato dos Permissionários Autônomos do Transporte Suplementar de 

Passageiros de Belo Horizonte e Região Metropolitana
Sindicato Interestadual Indústrias de Materiais e Equipamentos Ferrov. Rodov.
Sinergia Estudos e Projetos Ltda.
Socicam Administração, Projetos e Representação -SP
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa 
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – SMTU - Manaus
TACOM - Engenharia Projetos Ltda.
Termini Ltda.
Tranzum Planejamento e Consultoria de Trânsito S/S Ltda.
TTC - Engenharia de Tráfego e de Transportes S/c Ltda.
Urbanização de Curitiba S/A
Volvo do Brasil Veículos Ltda.
WRI BRASIL
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Calendário de eventos nacionais e internacionais

Título ou assunto Local e data Promotor Contato

87ª Reunião do Fórum Nacional de 
Secretários e Dirigentes Públicos de 
Mobilidade Urbana e Comemoração 
dos 25 Anos do Fórum Nacional

Foz do Iguaçu/PR  
2 a 3/06/2016 
(a confirmar)

ANTP valeria@antp.org.br

XI Seminário Nacional 
Metroferroviário

Rio de Janeiro/RJ  
14 e 15/06/2016

Comissão 
Metroferroviária 
da ANTP

valeria@antp.org.br

64ª Reunião do Fórum Paulista de 
Secretários e Dirigentes Públicos de 
Mobilidade Urbana 

Guarulhos/SP  
4 e 5/08/2016

ANTP valeria@antp.org.br

Reunião Extraordinária do 
Fórum Nacional de Secretários e 
Dirigentes Públicos de Mobilidade 
durante a realização do Seminário 
Nacional da NTU

Brasilia/DF  
23 e 24/08/2016 
(reunião do Fórum 
será dia 24)

ANTP/NTU valeria@antp.org.br

4º Seminário Nacional de 
Mobilidade Urbana - evento da 
ANTP que será realizado durante 
a 8ª Edição do Tranpo Quip Latin 
America 2016

São Paulo/SP  
4 a 6/10/2016

ANTP valeria@antp.org.br

Evento da AEAMESP São Paulo/SP 
13 a 16/09/2016

AEAMESP www.aeamesp.org.br

4º Seminário Nacional de 
Mobilidade Urbana - evento da 
ANTP que será realizado durante 
a 8ª Edição do Tranpo Quip Latin 
America 2016

São Paulo/SP  
4 a 6/10/2016

ANTP valeria@antp.org.br

65ª Reunião do Fórum Paulista de 
Secretários e Dirigentes Públicos de 
Mobilidade Urbana

Outubro de 2016 
(a definir)

ANTP valeria@antp.org.br

XIX Congreso Latinoamericano de 
Transporte Público y Urbano

Montevidéu/Uruguai
7 a 11/11/2016

Intendencia de 
Montevideon / 
ALTPU

www.clatpu.org

17º Etransport e 11º Fetransrio Rio de Janeiro/RJ  
23 a 25/11/2016

Fetranspor www.fetranspor.org.br

88ª Reunião do Fórum Nacional de 
Secretários e Dirigentes Públicos de 
Mobilidade Urbana e Comemoração 
dos 25 anos do Fórum Nacional

Cuiabá/MT 
Novembro de 2016 
(a definir)

ANTP valeria@antp.org.br

ABRATI Brasilia/DF 
Dezembro de 2016 
(a definir)

ANTP/ABRATI  



Conselho Diretor 
(biênio 2016/2017)

Ailton Brasiliense Pires -  
presidente

Antonio Luiz Mourão Santana - 
vice-presidente
Claudio de Senna Frederico - 
vice-presidente
Francisco Christovam -  
vice-presidente
José Antonio Fernandes Martins -  
vice-presidente
Otavio Vieira da Cunha Filho - 
vice-presidente
Plinio Oswaldo Assmann -  
vice-presidente
Ramon Victor César -  
vice-presidente
Renato Gianolla - vice-presidente
Roberto Gregório da Silva Junior -  
vice-presidente
Vicente Abate - vice-presidente 

Antonio Luiz Mourão Santana 
(Oficina); Rodolfo Torres (BNDES); 
Claudio de Senna Frederico 
(Membro Individual); Emiliano 
Stanislau Affonso Neto 
(Aeamesp); Francisco Christovam 
(SPUrbanuss); Humberto Kasper 
(Trensurb); Jilmar Augustinho 
Tatto (SMT/São Paulo); Cesar A. 
Gabriel (Socicam); Joaquim Lopes 
da Silva Junior (EMTU/SP); José 
Antonio Fernandes Martins 
(Simefre); Joubert Fortes Flores 
Filho (Opportrans/Metrorio); 
Archimedes A. Raia Jr. (UFSCar); 
Lélis Marcos Teixeira (Rio Ônibus); 
Leonardo Ceragioli (Prodata); 
Marcos Bicalho dos Santos 
(SETRABH); Oscar José Gameiro 
Silveira Campos (Secr. Transp e 
Vias Púb. SBC); Otavio Vieira da 
Cunha Filho (NTU); Paulo de 
Magalhaes Bento Gonçalvez 

(CPTM); Paulo Meneses 
Figueiredo (Metrô – Sede); Plinio 
Oswaldo Assmann (Membro 
Benemérito); Ramon Victor César 
(BHTrans); Renato Gianolla 
(Urbes); Roberto Gregório da 
Silva Junior (URBS); Rogério 
Belda (Membro Individual); 
Vicente Abate (Abifer)

Suplentes 
(biênio 2016/2017)
Atilio Pereira (Secretaria de 
Transportes e Trânsito de 
Guarulhos); Clarisse Linke (Instituto 
de Políticas de Transporte e 
Desenvolvimento); Eduardo Germani 
(TTC); Julio Grilo (Tacom); Luis 
Antonio Lindau (EMBARQ Brasil); 
Nazareno S. N. Stanislau Affonso 
(Instituto de Mobilidade Sustentável 
– Ruaviva); Paulo Henrique do 
Nascimento Martins (ManausTrans); 
Rômulo Dante Orrico Filho 
(Fundação COPPE RJ); Wagner 
Colombini Martins (Logit); Willian 
Alberto de Aquino Pereira (Sinergia)

Conselho Fiscal
Titulares
Carlos Alberto Batinga Chaves 

(SETPS/BA)
João Carlos Camilo de Souza 

(SETPESP)
Roberto Renato Scheliga 

(membro benemérito)
Suplentes
Nelson Jorge de Castro (Prefeitura 
do Município de Bertioga)
Wilson Folgozi de Brito 
(Secretaria Municipal de 
Transportes de Jundiaí)
Arnaldo Luis Santos Pereira 
(membro individual)

Membros natos (ex-presidentes)
Jurandir Fernando Ribeiro 

Fernandes; Rogério Belda; 
Ailton Brasiliense Pires

ANTP/São Paulo
Rua Marconi, 34, 2º andar, 

conjs. 21 e 22, República,  
01047-000, São Paulo, SP

Tel.: (11) 3371.2299
Fax: (11) 3253.8095
E-mail: antpsp@antp.org.br
Site: www.antp.org.br

Equipe ANTP
Luiz Carlos M. Néspoli -  

superintendente
Nazareno Stanislau Affonso - 

escritório de Brasília
Eduardo Alcântara Vasconcellos - 

assessor técnico
Cassia Maria Terence Guimarães - 

administração/finanças
Valéria Aguiar - eventos

Gerência Executiva do Prêmio 
ANTP Qualidade
Alexandre Rocha Resende 
(coordenador nacional); 
Miguel Sérgio Lima; João Batista 
de Moraes Ribeiro Neto;  
Paulo Afonso Lopes da Silva; 
Jackson Mattos da Rocha;  
Cássia Maria Terence Guimarães; 
Andréia Lopes Catharina

Sistema de Informações da 
Mobilidade Urbana
Eduardo A. Vasconcellos;  
Adolfo Mendonça 
Antonio Carlos Cardoso

AssociAção NAcioNAl de TrANsporTes públicos - ANTp

Escritório Brasília (ANTP/BSB)
Nazareno Stanislau Affonso
SCS, Q. 4, Ed. Mineiro, Bl. A, S. 506
70304-000, Brasília, DF
Tel. e fax: (61) 3202.0899
E-mail: antpmdt@gmail.com

coordenadores regionais

Regional Centro Oeste (ANTP/CO)
Diretoria Regional
Paulo Souza
E-mail: psouzan@uol.com.br

Espírito Santo (ANTP/ES)
Denise de M. Cadete Gazzinelli 

Cruz
Av. Hugo Viola, 1.001, Bl. A,  

Sala 215, Mata da Praia
29060-420, Vitória, ES,
Tel. e fax: (27) 3223.9100
E-mail: denise@antp.org.br

Minas Gerais (ANTP/MG)
Ricardo Mendanha Ladeira
Rua Januária, 181 - Floresta
31110-060, Belo Horizonte, MG
Tel: (31) 3224.0906
E-mail: antpmg@antp.org.br

Norte (ANTP/N)
Patrícia Bittencourt Tavares das 

Neves
Av. Duque de Caxias, 863,  

apto. 301, Marco
66093-400, Belém, PA
Cel.: (91) 8804.7651
E-mail: pbneves@ufpa.br

Nordeste (ANTP/NE)
César Cavalcanti de Oliveira
GR/CTM
Cais de Santa Rita, 600 -  

Santo Antonio
50020-360, Recife, PE
Tel.: (81) 3182.5609
Fax: (81) 3182.5610
E-mail:  cesar.antp@gmail.com

Paraná (ANTP/PR)
Rosangela Maria Battistella 
Av Pres. Affonso Camargo, 330  
80060-090, Curitiba, PR 
Tel.: (41) 3320.3211 
E-mail: rosangela@antp.org.br

Rio de Janeiro (ANTP/RJ)
Willian Alberto de Aquino Pereira
Praia do Flamengo, 278, cj. 52
22210-030, Rio de Janeiro, RJ
Tel. e fax: (21) 2553.3994
E-mail: sinergia@transporteideias.

com.br
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