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RESUMO 

DAIPRAI, Leandra. Mobilidade Urbana: uma análise a partir do transporte 
coletivo urbano na cidade de São Miguel do Oeste – SC. 2017. 144 folhas. 
Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Pato Branco, 2017.  

Atualmente a mobilidade urbana é um dos assuntos de maior preocupação na 
cidade. Ela diz respeito à forma como os deslocamentos de pessoas e cargas 
acontecem na malha urbana, e é considerada por diversos autores como um 
importante atributo das mesmas, estando diretamente relacionada com a crise 
ambiental mundial, devido à poluição que gera em função do tipo de meio de 
transporte escolhido. O objetivo do presente trabalho é analisar a mobilidade urbana 
por meio do transporte coletivo urbano na cidade de São Miguel do Oeste – SC, de 
forma a entender como esta acontece e então, se há condições de realizar 
intervenções com soluções não apenas pontuais ou de caráter imediatista, mas que 
possam ser justificadas em longo prazo e que promovam melhorias em todo o 
sistema. O transporte coletivo tem como função permitir o deslocamento de um 
número maior de usuários em um único veículo, otimizando o deslocamento e 
reduzindo o grande número de automóveis que circulam pelo município. O foco no 
usuário do transporte coletivo é importante, pois abrange o público enquanto usuário 
e enquanto pedestre, permitindo analisar do ponto de vista do usuário, os passeios 
da cidade. Para essa compreensão, elaborou-se um questionário do tipo survey, que 
foi aplicado em uma amostra de 100 pessoas, usuárias do transporte coletivo da 
cidade, nos meses de setembro e outubro. Realizou-se ainda, uma coleta de dados 
que subsidiou a caracterização do espaço urbano e do transporte coletivo, e 
também, uma análise do sistema viário. As políticas públicas vêm sendo uma 
importante aliada na cobrança de planos de mobilidade para os municípios 
brasileiros, entretanto, não existe uma rigorosidade quanto a sua aplicação, 
resultando em desinteresse de sua efetivação. Este fato ocorre também no 
município de São Miguel do Oeste, que perdeu os prazos para a implantação do 
Plano de Mobilidade, determinados no seu próprio Plano Diretor e pela Política 
Nacional de Mobilidade Urbana. Conclui-se que o transporte coletivo em São Miguel 
do Oeste é utilizado principalmente por jovens mulheres e o principal motivo do 
deslocamento acontece para fins de estudo. Ele não atende a malha urbana como 
um todo, considerando um raio de abrangência de 300 metros a partir dos pontos e 
paradas de ônibus. É necessário repensar na infraestrutura dos pontos e paradas de 
ônibus, na quantidade de ônibus que percorrem a linha e ainda, repensá-lo a partir 
de políticas públicas que possam incentivar o uso do transporte coletivo, como uma 
alternativa positiva à mobilidade urbana do município. Por fim, pensar em soluções 
que permitam e incentivem a caminhabilidade, como forma de promover a qualidade 
de vida da população e maior vitalidade urbana no município. 

Palavras-chave: Mobilidade urbana. Transporte coletivo. São Miguel do Oeste. 
Sistema viário. Programa de Mobilidade.   
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ABSTRACT 

DAIPRAI, Leandra. Urban Mobility: an analysis of urban collective 
transportation in the city of São Miguel do Oeste - SC. 2017. 144 sheets. 
Dissertation (Master in Regional Development) - Federal Technological University of 
Paraná. Pato Branco, 2017.  

Currently, urban mobility is a matter of major preoccupation in a city. It concerns 
about how the displacements of people and cargo take place in the urban mesh, 
which is considered by multiple authors as an important attribute of it, being directly 
related with the global environmental crisis, due to the pollution that’s generated by 
the chosen means of transportation. The intention of the present study is to analyze 
urban mobility through collective transportation, in the city of São Miguel do Oeste - 
SC, in order to understand how it happens and then, to be able to perform 
interventions with solutions that are not only punctual or immediate, but that can be 
justified in the long term and promote improvements throughout all the system. Public 
transportation has the purpose to allow a great number of users in a single vehicle, 
optimizing displacement and reducing a large number of automobiles that circulate 
through the city. Focusing on the user of collective transportation is important, since it 
embraces the public as users and as pedestrians, allowing to analyze city's walks 
based on their view point. For this understanding, a questionnaire of the type survey 
was elaborated and applied in a sample of a hundred people, all users of the 
collective transportation of the city, in the months of September and October. Also, a 
data collection was done, which subsidized the characterization of urban space and 
collective transportation, as well as an analysis of the road system. Public policies 
have been an important ally in the requirement of mobility plans for brazilian cities, 
however, there is no strictness in its application, resulting in disinterest in its 
effectiveness. This also occurs in the city of São Miguel do Oeste, which missed the 
deadlines for the implementation of the Mobility Plan, determined in its own Master 
Plan and in the National Urban Mobility Policy. São Miguel do Oeste’s collective 
transportation is mainly used by young women, and for studying purposes. 
Considering a radius of 300 meters from one bus stop to another, it doesn’t attend 
the urban mesh as a whole. It is necessary to rethink the infrastructure of the bus 
stops, the number of buses that travel  a bus’ route and also, rethink public policies 
that are able to encourage the use of public transport as a positive alternative to the 
urban mobility of the municipality. Finally, to think of solutions that allow and 
stimulate the walkability as a way to promote population’s quality of life and greater 
urban vitality in the city. 

Keywords: Urban mobility. Collective transportation. São Miguel do Oeste. Road 
system. Mobility Program. 
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1 INTRODUÇÃO 

As ações do homem sempre afetaram de forma direta ou indireta o meio 

ambiente. Cada solução adotada, cada intervenção, sempre causou e em algumas 

situações ainda vem causando algum tipo de impacto, tanto positivo quanto negativo 

no planeta. A crise ambiental atual tem influência direta na forma com a qual o ser 

humano se apropria do meio, causando desmatamentos, degradação do solo, 

queimadas, etc., sempre pensando em seu bem-estar e em alguma forma de tornar 

a vida mais fácil, ou simplesmente em algumas intervenções realizadas para garantir 

sua subsistência, sem pensar nas consequências das suas atitudes em longo prazo 

ou imaginando os problemas que seriam causados por meio delas. 

A população humana passou de 1 bilhão, em 1800, para 7 bilhões, 
duzentos anos mais tarde. As pressões que esses seres têm feito sobre os 
recursos do planeta cresceram de forma mais do que proporcional e são 
visíveis no ambiente construído, como as cidades, hoje o lar da maior parte 
da espécie (SILVA, 2014, p.35). 

 O processo de urbanização sempre causa impacto ambiental. A poluição 

dos rios gerada pela localização estratégica das cidades próximas a eles ou a 

superpopulação do planeta, que continua em constante crescimento, são processos 

que vem agravando mais ainda os problemas ambientais.  

Há a necessidade de que as pessoas se desloquem dentro da malha 

urbana, seja para morar, trabalhar, estudar, etc. e consequentemente, esse 

deslocamento também impacta no cotidiano, no meio ambiente, no trabalho e na 

qualidade de vida destas pessoas.  

Estudar a mobilidade urbana em uma cidade de menor porte não é algo 

comum, já que, na maioria das vezes, é necessário que existam problemas de 

grandes proporções para que o tema seja abordado no contexto científico. 

Entretanto, os problemas relacionados a esse fim interferem diretamente na vida da 

população das cidades de menor porte.  

Quando os deslocamentos começam a precisar do dobro do tempo para 

acontecer, quando o planejamento urbano tem como foco apenas os veículos 

particulares ou quando não há planejamento voltado para a circulação de pedestres, 

é necessário repensar a forma de fazer planejamento urbano. As cidades brasileiras 
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vêm sendo pensadas a partir de carros e motos, de forma a não priorizar e promover 

o incentivo ao uso de transportes menos poluentes e que possam permitir melhor 

qualidade de vida. 

Pensar em melhoria na mobilidade urbana das cidades é pensar diretamente 

em melhorias em aspectos econômicos, ambientais e sociais e, consequentemente, 

estas melhorias viabilizam ou refletem em melhorias na qualidade de vida da 

população. Nesse aspecto, o desenvolvimento regional está atrelado a essas 

melhorias. 

 A condução de um estudo numa cidade de menor porte faz perceber que 

esse problema não se dá apenas nas metrópoles ou grandes cidades. Por menor 

que uma cidade seja, ela já enfrenta algum tipo de problema relacionado a esse 

tema, por isso é necessário repensar em como a mobilidade veio sendo encarada e 

priorizar a qualidade de vida da população, já que de nada adianta pensarmos na 

cidade esquecendo-se de quem a utiliza.  

O município de São Miguel do Oeste, que possui aproximadamente 40 mil 

habitantes, em seu Plano Diretor Municipal, no seu Art. 23 traz que  

“O Programa de Mobilidade buscará desenvolver um conjunto de políticas 
de transporte e circulação para proporcionar o acesso amplo e democrático 
ao espaço urbano, através da priorização das pessoas com a implantação e 
melhoramento dos equipamentos de circulação inclusivas e ambientalmente 
sustentáveis”.  

Esse programa deveria ter sido implantado no ano de 2013, porém, nada foi 

feito até então, evidenciando a necessidade de uma pesquisa que realize uma 

avaliação acerca da mobilidade urbana no município. 

 É necessário entender como a mobilidade urbana acontece hoje em cada 

cidade para que então, se tenham condições de realizar intervenções com soluções 

não apenas pontuais ou de caráter imediatista, mas que possam ser justificadas em 

longo prazo e que promovam melhorias em todo o sistema que a mobilidade urbana 

engloba. Então, como analisar a mobilidade urbana na cidade de São Miguel do 

Oeste - SC?  

  No presente estudo, o transporte urbano foi definido como objeto de análise, 

pois ele contempla um público duplo: pedestres e passageiros. Todo passageiro é 

pedestre antes de adentrar em um ônibus, o que permite também, analisar não 
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apenas a satisfação quanto ao transporte, mas também quanto à qualidade da 

infraestrutura viária do caminhamento enquanto pedestre até o ponto de ônibus.  

Para compreender a mobilidade urbana no município, é preciso compreender 

conceitos básicos, como o que é espaço urbano, pois é nele que ocorre esse 

fenômeno, o que é mobilidade urbana, quais as políticas públicas que a abrangem, o 

índice de mobilidade urbana, tão utilizado para a compreensão desse fenômeno das 

nas grandes cidades, o sistema viário do município de São Miguel do Oeste, bem 

como do transporte coletivo na cidade. 

A escolha do município de São Miguel do Oeste se deu pelo fato de que a 

grande maioria dos estudos sobre mobilidade urbana se dá em cidades de maior 

porte, como se as cidades com porte menor não tivessem problemas relacionados a 

este fim, e que afetam diariamente e diretamente a qualidade de vida da população, 

mesmo não apresentando quilômetros de congestionamento diários. E mais, por que 

esperar que a mobilidade urbana de uma cidade se transforme em um verdadeiro 

caos para que se pense em soluções?  

É necessário que haja um planejamento urbano que possa (re)pensar formas 

de contribuir com as mitigações dos problemas relacionados ao espaço urbano. Tem 

ainda uma relevância maior para o município, já que poderá servir como base para a 

elaboração do futuro Programa de Mobilidade.  

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Analisar a mobilidade urbana através do transporte coletivo na cidade de São 

Miguel do Oeste – SC. 

 

1.1.2  Objetivos específicos 

 Analisar a mobilidade urbana e as políticas públicas voltadas à mobilidade 

urbana existentes no Plano Diretor do município de São Miguel do Oeste - SC; 

 Caracterizar a infraestrutura viária urbana do município e tipos de vias de 

transporte;  
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 Identificar a estrutura do transporte coletivo no município e quais as 

principais linhas de transporte; 

 Aplicar pesquisa estruturada para identificar o grau de satisfação da 

população sobre a mobilidade urbana a partir do transporte coletivo urbano no 

município. 

 Elaborar sugestões para o Programa de Mobilidade Urbana do município. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ESPAÇO URBANO 

Encontrar uma única definição para o espaço, de acordo com Santos (1978), 

não é fácil, pois este não é algo fixo ou imutável, e se apresenta de forma particular 

e diferente em cada local, pois é um reflexo e um fator social. O espaço social para 

ele está relacionado ao espaço humano, lugar de vida e trabalho, enquanto o 

espaço geográfico se organiza através do homem vivendo em sociedade. Por isso, 

ao longo da história, esse conceito de espaço recebeu diversas definições. 

Santos (1978) traz ainda a necessidade de se compreender o espaço 

através que duas categorias que define como fundamentais: a totalidade e o tempo. 

O espaço deve ser considerado como um conjunto de funções e formas que 
se apresentam como testemunho de uma história por processos do passado 
e do presente. O espaço se define como um conjunto de formas 
representativas de relações sociais do passado e do presente e por uma 
estrutura representada por relações sociais que se manifestam através de 
processos e funções (SANTOS, 1978, p. 122). 

O espaço urbano pode ser definido como “um conjunto de diferentes usos de 

terra justapostos entre si”, sendo que estes usos definem as áreas das cidades, 

como centro, locais de concentração de atividades como serviços, comércio, áreas 

industriais, residenciais, etc. “Este complexo conjunto de uso da terra é, em 

realidade, a organização espacial da cidade ou, simplesmente, o espaço urbano, 

que aparece assim como fragmentado” (CORRÊA, 1989, p.7). 

Este é ao mesmo tempo fragmentado e articulado, cada parte relaciona-se 

com as demais, e com intensidade diferente. As relações acontecem através do 

fluxo de veículos e pessoas, associados à movimentação de mercadorias, aos 

deslocamentos diários entre as diferentes áreas, seja para visitas, trabalho, estudo, 

etc. (CORRÊA, 1989). É, portanto, considerado um objeto de estudo interdisciplinar.  

Compreendendo o espaço urbano como fragmentado e articulado, e 

entendendo a articulação como um reflexo da sociedade e como condicionante 

social, já que é fruto de diferentes contextos históricos e agentes produtores desse 

espaço, compreende-se também que “a cidade é também o lugar onde as diversas 
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classes sociais vivem e se reproduzem” (CORRÊA, 1989, p.9). Dessa forma, a 

mesma assume uma dimensão simbólica, que varia de acordo com os diferentes 

grupos sociais que a compõem. 

Ressalta-se que o espaço urbano “é um reflexo tanto de ações que se 

realizaram no presente, como também daquelas que se realizaram no passado e 

que deixaram suas marcas impressas nas formas espaciais presentes” (CORRÊA, 

2014, p.148), podendo ser consequência de situações que ocorreram em diferentes 

épocas, e que convivem na atualidade. 

Assim, Corrêa (2014, p.150) reforça a ideia de que o espaço urbano é 

“fragmentado, articulado, reflexo e condicionante social” e agrega como um quinto 

elemento, o campo simbólico do espaço. 

As cidades podem ser consideradas como estruturas complexas construídas 

pelos homens “e correspondem a um meio ambiente radicalmente transformado – as 

leis e os procedimentos humanos é que regulam a dinâmica desse novo 

ecossistema heterotrófico”. Assim, considerar que determinadas situações em locais 

diferentes podem ser tratadas da mesma forma é errado, já que “não existem duas 

cidades iguais, ainda que haja semelhança em alguns pontos que permitem definir 

certas caracterizações” (SCARLATO, 1999, p. 15 e 16). 

É importante compreender que o espaço urbano, mais do que um termo da 

geografia ou do urbanismo, é um espaço produzido por pessoas, que se apropriam 

dele das mais diversas maneiras, influenciadas pela necessidade ou cultura e que 

estas são agentes de transformação constante dos espaços urbanos.  

Jacobs (2009, p.5) fala da cidade como sendo um “laboratório de tentativa e 

erro, fracasso e sucesso, em termos de construção e desenho urbano” e que toda a 

discussão feita por peritos ao longo das últimas décadas não tiveram utilidade, 

levando em conta a incapacidade de se fazer cidade, reforçado pelo declínio que 

elas vêm passando.  

Os problemas da cidade para Jacobs (2009) não estão relacionados à falta 

de investimentos, mas a falta de qualidade das soluções encontradas, pois sempre 

estão baseadas em cidades imaginárias ou perfeitas. A autora ainda defende uma 

cidade com meios de locomoção não motorizados e com uma escala mais humana.  

As cidades sofrem transformações constantes. É difícil analisar um projeto 

de um novo loteamento, por exemplo, tentando priorizar o pedestre através do uso 

de largas calçadas, arborizadas e propondo ciclovias ou grandes lotes, pois 
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contrapõe ao interesse do loteador que exige um número máximo de lotes possíveis 

a fim de obter ainda mais lucro. Barram com o interesse das próprias pessoas 

quando tentam propor soluções ambiental ou socialmente melhores para as cidades. 

 

2.1.1 Planejamento urbano e gestão urbana 

Duarte (2012, p. 26), define planejamento “como o conjunto de medidas 

tomadas para que sejam atingidos os objetivos desejados, tendo em vista os 

recursos disponíveis e os fatores externos que podem influir nesse processo”. Nesse 

sentido, traz ainda que o “planejamento reconhece, localiza as tendências ou as 

propensões naturais (locais e regionais) para o desenvolvimento”, estabelecendo 

regras, estratégias e restrições, pensando sempre na qualidade de vida da 

população. 

Assim, “planejamento é um processo cujo resultado, sempre parcial, é o 

plano. O plano tem partes; o planejamento, etapas – incluindo uma essencial que é 

a permanente gestão, o que implica que ele passe por adaptações, atualizações e 

alterações” (DUARTE, 2012, p.29). 

Planejar, para SOUZA (2013, p.46), faz uma referência ao futuro, pela 

tentativa de previsão da evolução de algum fenômeno ou por tentar simular os 

desdobramentos de um processo, objetivando precaver problemas ou tirando 

proveito dos benefícios. Já a gestão remete ao presente, de como administrar 

alguma situação com os recursos disponíveis e necessidades imediatas. Os termos 

são diferentes, mas complementares, pois “o planejamento é a preparação para a 

gestão futura”. 

O planejamento urbano deve ser pensado sempre junto com a gestão e 

abrange um contexto maior do que somente expressões como Urbanismo ou 

Desenho Urbano. Ele inclui o Urbanismo, que é um subconjunto do mesmo, ou seja, 

o urbanismo é uma parte do campo interdisciplinar do planejamento urbano 

(SOUZA, 2013, p.48). O planejamento e a gestão urbana são assim, 

interdisciplinares.  

Planejar significa então, refletir e programar-se para o futuro, com soluções 

ou ações em curto, médio e longo prazo, enquanto a gestão sugere soluções 

imediatistas para problemas que sugerem soluções mais rápidas ou urgentes. 
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Existem quatro escalas para compreender o planejamento e a gestão 

urbana, de acordo com SOUZA (2013, p. 106-111): a escala (ou nível) local, que diz 

respeito ao planejamento e gestão das cidades, e se desdobram em micro, meso e 

macro local; regional; nacional, que diz respeito à escala do país, de um “território 

ocupado por um Estado formalmente soberano” e, internacional, que se desdobram 

em escalas de grupos de países e global.  

É necessário que o planejamento e a gestão levem em conta o bem-estar da 

população, considerando as necessidades sociais e ambientais e também, 

exigências jurídico-administrativas (SOUZA, 2013). 

MARICATO (2000, p.78) fala sobre a dificuldade de conceituar o 

planejamento e gestão urbana, frente às mudanças que as cidades vêm passando, e 

que o planejamento precisa proporcionar justiça social e resgatar a essência 

ambiental, afirmando que não há como enxergar um futuro melhor para as cidades 

brasileiras, sem o devido planejamento.  

[...]Num momento de mudança dos paradigmas do planejamento e da 
gestão urbana, dados pela reestruturação produtiva, nesta passagem de 
século, o que pode fazer uma gestão urbana democrática, tendo em vista; 
crise fiscal e esse quadro de desigualdade, segregação e forte apropriação 
ideológica dos símbolos representativos da proposta dominante de 
representação das cidades? Reverter esse rumo buscando desenvolver 
uma gestão urbana que diminua a desigualdade e amplie a cidadania não é 
tarefa simples nem de curto prazo e nem pode ser empreendida apenas em 
nível local, por maior que seja a vontade. 

O Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) esclarece que a gestão urbana deve 

ser democrática com simultâneo planejamento participativo, que tem como 

obrigatória a participação popular durante todo o seu processo. 

 [...]o que pressupõe a adoção de mecanismos de controle popular para as 
ações do Executivo e Legislativo, devendo ser compreendido como um 
processo resultante de práticas de cidadania voltadas para eliminar as 
desigualdades sociais e os obstáculos para efetivação do direito à cidade. 
(BRASIL, 2001, p. 51) 

O planejamento urbano no Brasil existe desde, aproximadamente, 1950. 

Villaça (2010, p.173) define planejamento urbano nas últimas décadas, da mesma 

forma que se chamava de urbanismo nas décadas de 1930 e 1940, como “a ação do 
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Estado sobre a organização do espaço intraurbano”. Ainda, para o autor, nos últimos 

50 anos, o planejamento urbano foi consolidado através do plano diretor. Também 

se pode exemplificar leis de uso e ocupação do solo como uma forma de 

planejamento, por tentarem definir índices pensando em longo prazo. Fica assim, 

por conta dos gestores, a aplicação desses instrumentos. 

Para esclarecer o que é plano diretor, é preciso compreender o que é o 

Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), o qual “estabelece normas de ordem pública e 

interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 

da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”. Tem 

como um dos instrumentos de planejamento municipal, o plano diretor, que “é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana”.  

Para Duarte (2012, p. 24), “o planejamento urbano ganhou especial 

destaque no Brasil depois da aprovação da Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 1988, quando o município obteve autonomia e relevo no mapa 

administrativo brasileiro”. 

Planejamento e gestão são então, diferentes e complementares e o conceito 

ou definição do primeiro, varia em diferentes épocas. Ele é visto como inter ou 

multidisciplinar não como objeto apenas dos urbanistas, mas também de geógrafos, 

sociólogos, antropólogos, etc. Essa mesma ideia está associada à análise da 

mobilidade urbana, um tributo das cidades e que também é um dos instrumentos 

que constam nas diretrizes dos planos diretores. 

 

2.2 MOBILIDADE URBANA 

A mobilidade urbana tem relação direta com o cotidiano das pessoas e da 

cidade, estando relacionada aos deslocamentos e a qualidade com que os mesmos 

acontecem. É definida na Lei nº 12.587, que institui a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, como “condição em que se realizam os deslocamentos de 

pessoas e cargas no espaço urbano” (BRASIL, 2012).  

O Plano de Mobilidade (BRASIL, 2007) a define como: 
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[...] um atributo associado às pessoas e aos bens; corresponde às 
diferentes respostas dadas por indivíduos e agentes econômicos às suas 
necessidades de deslocamento, consideradas as dimensões do espaço 
urbano e a complexidade das atividades nele desenvolvidas”, ou, mais 
especificamente “a mobilidade urbana é um atributo das cidades e se refere 
à facilidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano. Tais 
deslocamentos são feitos através de veículos, vias e toda a infraestrutura 
(vias, calçadas, etc.)... É o resultado da interação entre os deslocamentos 
de pessoas e bens com a cidade" (BRASIL, 2007, p.41). 

Para Vasconcellos (2012, p.9), a mobilidade é formada por uma espécie de 

rede que influencia a forma de ocupação e organização do fluxo dessa mobilidade, 

formada pela interação de diferentes forças e interesses, tanto de indivíduos como 

organizações privadas e públicas. Ainda, tem como foco “não só o indivíduo, mas 

todo o sistema político e econômico, o Estado, o capital, a indústria e o comércio, os 

sistemas de transporte e trânsito, os processos migratórios e o valor da terra”. 

A preocupação com relação à mobilidade urbana não se dá apenas em nível 

de planejamento do meio físico urbano, mas envolve questões ambientais e sociais. 

Fatores como o aumento do tempo de deslocamento, elevação dos custos 

relacionados à mitigação dos problemas oriundos da mobilidade e os impactos 

ambientais dela decorrentes são exemplos destas questões (SILVA, 2014). 

Os governos têm feito esforços para minimizar os problemas de mobilidade 

urbana que a maior parte das cidades vem passando. Cabe ressaltar que esse não 

é um problema específico de metrópoles e grandes centros urbanos, mas também 

de cidades de menor porte (SILVA, 2014). 

 O deslocamento na cidade é fundamental para as pessoas, e a forma com a 

qual esse deslocamento é realizado, influencia diretamente no meio em que se vive. 

Estes acontecem diversificadamente, seja a pé, de bicicleta ou transporte coletivo, 

porém hoje, uma das formas mais utilizadas para realizá-lo é o automóvel. Segundo 

Silva (2014), quando eles surgiram, a ideia era de que seria um transporte mais 

limpo, pois substituíam os cavalos, que sujavam a cidade com seus excrementos.  

Certamente a maior expectativa era a do conforto e da inovação, entretanto, 

muitos anos depois, esses mesmos veículos que facilitaram a vida do homem em 

um primeiro momento, se tornaram protagonistas, embora não os maiores 

responsáveis, de uma crise ambiental e de muitos problemas urbanos vistos hoje em 

todo o mundo. 
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As atividades desenvolvidas pelo homem na cidade moderna, só podem 

acontecer devido ao deslocamento de pessoas e produtos, o que torna o transporte 

urbano “tão importante para a qualidade de vida da população quanto os serviços de 

abastecimento de água, coleta de esgoto, fornecimento de energia elétrica, 

iluminação pública, etc.” tornando a mobilidade então, um “elemento balizador do 

desenvolvimento urbano” (FERRAZ e TORRES, 2004, p.1).  

As cidades deveriam ser um espaço para pessoas. O fato de a dimensão 

humana ser esquecida no planejamento urbano, esquecimento este fortemente 

influenciado pelo modernismo e sua ideologia, é resultado do aumento do tráfego de 

automóveis, que se tornou um problema mais importante para ser resolvido. “O rumo 

dos acontecimentos não só reduziu as oportunidades para o pedestrianismo como 

forma de locomoção, mas também deixou sitiadas as funções cultural e social do 

espaço da cidade” (GEHL, 2013, p.3). 

Esses problemas sempre foram tratados de forma isolada, “como se os 

problemas urbanos não fossem problemas interligados e influenciáveis uns pelos 

outros, como trânsito, transporte, uso e ocupação do solo, habitação, etc.” (TERÁN, 

2013, p.13). Entretanto, é impossível não relacionar a crise ambiental à quantidade 

de veículos que circulam nas cidades, sem relacionar a poluição decorrente, com 

problemas de saúde causados à população.  

Uma cidade se forma através da estruturação dos caminhos, sejam eles 

ruas, trilhos ou calçadas, e também da convivência social, já que as calçadas 

possibilitam uma interação social diária e, podem até mesmo, tornar-se uma 

extensão das próprias casas, em cidades menores. Esses caminhos promovem uma 

articulação dos espaços à medida que ligam pontos de interesse, e quando esses 

caminhos foram projetados pensando apenas em priorizar os automóveis, 

influenciados por adaptar essa realidade pela facilidade de financiamento de um 

veículo ou para priorizar uma minoria, esquece que antes de tudo, somos pedestres 

(DUARTE, 2012). 

Os pedestres acabam disputando o espaço urbano com os veículos e até 

mesmo com bancas de jornal ou lojas e mesas de bares nas calçadas. As avenidas 

quando permitem trânsito rápido criam barreiras para os pedestres e reduzem a 

interação social. As pessoas veem o espaço, influenciadas pelo meio de transporte 

que utilizam, ou como afirma Terán (2013, p.17), “somos pedestres. Estamos 

motoristas, estamos passageiros”.  



28 

 

A maior parte dos meios de deslocamento utilizados hoje é fruto da 

revolução industrial. Esta trouxe inúmeros problemas na forma de organização das 

cidades e, o seu legado, embora tenha pontos positivos, acaba interferindo 

diretamente na qualidade de vida das pessoas. 

Priorizar as pessoas enquanto pedestres acentua a valorização e a melhoria 

na qualidade de vida pelos motivos já citados, mas também por proporcionar o 

incentivo de outras formas de deslocamento menos agressivas e poluentes. Estudar 

a mobilidade urbana dentro do contexto ambiental e social nos remete a 

sustentabilidade e a necessidade de entender a mobilidade urbana como algo 

multidisciplinar, já que é impossível caracterizá-la desconsiderando o todo que a 

compõe.  

A mobilidade urbana é essencialmente multidimensional, já que, por 

exemplo, o trânsito e o transporte de um local são definidos pelo uso do solo 

permitido pelo Plano Diretor Municipal. Entretanto, o trânsito e o uso do solo estão 

em função do transporte, e o uso do solo e o transporte são afetados pelo trânsito. 

Os três setores se complementam de forma que não se pode entender a mobilidade 

urbana, ignorando qualquer um desses pontos (TERÁN 2013). 

Existem problemas ambientais que tendem a continuar crescendo e são 

muito influenciados pelo número de veículos sendo inseridos no mercado, tais como 

a ampliação da pavimentação do solo para permitir deslocamentos e o aumento da 

emissão de gases do efeito estufa (SILVA, 2014). 

 Hoje, a mobilidade urbana resgata a ideia de que para além de um 

problema do sistema viário, é também uma estratégia de redução de passivos 

ambientais, pensando em questões sociais, ambientais e econômicas. 

No ano de 2012, foi criada a Lei de nº 12.587 (BRASIL, 2012), que Institui as 

diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana no Brasil, e que no seu Art. 4º, 

da Seção I, Das Definições, considera como mobilidade urbana: “condição em que 

se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano”. 

O Art. 7º, da Seção II, Dos Princípios, Diretrizes e Objetivos da Política 

Nacional da Mobilidade Urbana, define como objetivos para a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana:  
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I- reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;  
II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;  
III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se 
refere à acessibilidade e à mobilidade;  
IV - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos 
ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas 
cidades; e  
V - consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da 
construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana (BRASIL, 
2012). 

Apesar de sua importância, a Lei nº 12.587 chegou tarde se considerar a 

situação em que já se encontravam a grande maioria dos centros urbanos 

brasileiros. De certa forma, é a impossibilidade da negação da crise da mobilidade 

urbana que pressionou os dirigentes a buscarem solução, muito mais que a 

promulgação da Lei (GUIMARÃES, 2012). 

 

2.2.1 Mobilidade urbana sustentável  

Já foi alertado que se utiliza mais do que a Terra pode oferecer e, mesmo 

assim, pouco se faz para minimizar esse problema. Propor mudanças nos ambientes 

urbanos poderia trazer soluções ou melhorias constantes, não apenas imediatistas. 

O conceito de Mobilidade Urbana Sustentável busca alternativas neste sentido. 

Para Terán (2013, p.15) a mobilidade urbana sustentável pode ser definida 

como “resultado da interação de setores que se relacionam num processo dinâmico, 

que é a cidade”. É preciso ainda esclarecer que além da mobilidade, existem 

conceitos como sustentabilidade, meio ambiente ou qualidade de vida, que 

“emergem em decorrência das novas demandas surgidas a partir da implementação 

de um modelo de desenvolvimento que contém outros valores, outras práticas e 

outros comportamentos”. 

Renato Boaretto (apud GUIMARÃES, 2012, p.142) define a mobilidade 

urbana sustentável como: 
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[...] o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que 
visam proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, 
através da priorização dos modos não motorizados e coletivos de 
transportes, de forma efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente 
sustentável, baseado nas pessoas e não nos veículos. Renato Boaretto 
amplia o conceito nele inserido ao mesmo tempo a circulação, a economia e 
a sustentabilidade. O especialista acredita que a mobilidade urbana não 
pode ser entendida somente como o número de viagens que uma pessoa 
consegue realizar durante determinado período, mas a capacidade de fazer 
viagens necessárias para a realização de seus direitos básicos de cidadão, 
com o menos gasto de energia possível e menor impacto no ambiente, 
tornando-a ecologicamente sustentável.  

A discussão acerca da necessidade de pensar em mobilidade urbana 

sustentável é recente, embora as discussões a respeito da sustentabilidade já 

existam a mais tempo, evidenciadas em eventos como a Eco-92 seguida da Rio+20, 

ou de todas as notícias dadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) acerca 

da realidade ambiental do Planeta. Pensar na cidade como sustentável é uma forma 

de tentar minimizar toda essa crise, que embora esteja sendo foco de muitos 

estudos, é um problema que veio se agravando por anos, e hoje atinge também os 

centros urbanos com reflexos na mobilidade urbana. 

 

2.2.1.1  Índice de Mobilidade Urbana Sustentável – IMUS 

COSTA (2008) desenvolveu em sua tese o Índice de Mobilidade Urbana 

Sustentável (IMUS), e o define como uma ferramenta para diagnóstico e 

monitoramento da mobilidade urbana, através do uso de indicadores de 

sustentabilidade. É uma ferramenta de avaliação da mobilidade urbana sustentável e 

também pode auxiliar na tomada de decisão dos gestores. 

A autora definiu, por meio de estudos e análises realizadas em alguns 

municípios das cinco regiões brasileiras, que a mobilidade urbana sustentável possa 

ser analisada através de nove domínios, sendo: acessibilidade, aspectos ambientais, 

aspectos sociais, aspectos políticos, infraestrutura, modos não motorizados, 

planejamento integrado, tráfego e circulação urbana e sistemas de transporte 

urbano. Os domínios desdobram-se então em 37 temas e 87 indicadores (COSTA, 

2008).   

Cada um desses domínios se desdobra novamente para facilitar a análise. 

Esse índice é analisado de forma estatística e busca informações através de bancos 
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de dados ou informações que podem ser obtidas junto aos gestores das cidades. 

Permite que, caso não seja possível realizar a análise de alguma variável, em 

função da dificuldade em conseguir alguns dados, é possível excluir esta da análise, 

sem alterar o resultado final, já que o seu valor é redistribuído entre o conjunto de 

temas daquele domínio (COSTA, 2008). O índice traz escalas para que se possa 

avaliar cada um dos indicadores, aos quais é atribuído valor mínimo e máximo, de 0 

a 1.  

Ainda, de acordo com COSTA (2008), a ferramenta do IMUS pode ser 

aplicada em diversas cidades apenas com pequenas adaptações, até mesmo em 

cidades com porte diferente ou países diferentes, devido a sua “flexibilidade, 

possibilidade de adaptação para diferentes tipos de análise, imparcialidade de pesos 

e, principalmente, sua abrangência, incluindo temas de áreas diversas a mobilidade 

urbana” (COSTA, 2008, p.231).  

 

2.2.2  Mobilidade urbana e interdisciplinaridade 

A forma de produzir conhecimento varia de acordo com cada época e é 

influenciada por questões culturais, sociais e políticas de cada civilização ou região. 

A Grécia antiga foi marcada entre outras coisas, pelo início da filosofia, que 

significava uma forma de reprodução abstrata da realidade concreta do mundo 

circundante (SOUZA, 2012). 

Já a Idade Média foi marcada pela hegemonia da religiosidade. A produção 

do conhecimento ficou vinculada à religião por muitos anos, com pouco 

questionamento. O desenvolvimento científico acerca da explicação dos fenômenos 

da natureza e da sociedade ficou a cargo da dogmática cristã, que censurava o 

pensamento dos leigos que questionassem a autoridade da Igreja como instituição 

reguladora do funcionamento da sociedade (SOUZA, 2012).  

A Idade Média trouxe também a ruptura entre o saber e o fazer. Ruptura essa 

que não foi exatamente a primeira na história, já que ela estava presente na Idade 

Antiga, com a diferenciação de atividades entre os escravos e os cidadãos. 

Entretanto, a ruptura enquanto produção do conhecimento se deu na Idade Média, 

quando se sedimentou a existência de um grupo de pessoas que detinham um 
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conhecimento específico de determinadas atividades e ensinavam outras pessoas 

apenas a executarem este saber. 

Durante a Idade Moderna (séculos XV ao XVIII) ocorreu a diferenciação 

metodológica que elevou a razão a forma privilegiada de conhecimento, fato este 

que não é visto de maneira positiva, pois ao se priorizar a razão, podem-se 

desprezar dados da realidade, ignorar conhecimentos do senso comum, 

considerando-se apenas a teoria e a materialidade dos fatos. No empirismo, o 

conhecimento se limita a soma de dados, sem interpretação, sem o pensamento 

capaz de lhe dar um sentido (SOUZA, 2012). Dessa forma, não havia vínculo ou 

relação entre a teoria e a prática, pois elas poderiam ser entendidas de forma 

desvinculada. 

René Descartes e Isaac Newton foram os principais responsáveis pela ruptura 

com a ciência dogmática. Primeiro Descartes que, dentre suas contribuições, 

estabeleceu formas para o estudo e a pesquisa, o Método, rompendo com o ensino 

humanista e colocando em pauta a matemática, como modelo de ciência perfeita. 

Em seguida Newton trouxe princípios matemáticos de uma filosofia da natureza, 

demonstrando matematicamente que as leis físicas que se aplicavam na Terra 

também se aplicavam no Universo (SOUZA, 2012). 

 Nesse contexto, a contribuição das teorias de Descartes e Newton para a 

produção do conhecimento são ainda, a base da sociedade moderna, sendo essa 

um reflexo da própria modernidade. O cartesianismo traz a ideia de uma matriz de 

referência, ligada as Ciências Exatas, especificamente a Matemática. Serve como 

base para o entendimento do conhecimento, baseado na razão. Tudo deve ter 

sentido dentro de uma lógica matemática, assegurando a comodidade do saber 

seguro (RAMOS, 2008). O cartesianismo então se reduz à razão, e limita-se a 

explicações simplificadoras, que não permitem uma compreensão total de um 

fenômeno, sistema ou realidade. 

O pensamento científico dividiu o mundo em partes e levou cada uma destas 

partes a desenvolver instrumentos específicos para explicar fenômenos dentro da 

sua forma de abordagem. Em grande medida, foi esse reducionismo, essa abstração 

“que possibilitou a produção de um conhecimento que permitisse uma ação mais 

decisiva sobre o mundo” (RAYNAUT, 2004, p.25). Dessa forma, é importante 
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compreender o reducionismo não apenas como um problema no fazer ciência, mas 

de considerar a sua importante contribuição.  

Os fatos urbanos como um todo, e a mobilidade urbana em especial, por 

também serem campos do conhecimento científico, estão dentro deste contexto. As 

maiores pesquisas nessa área aconteceram devido a esse reducionismo, mas é 

necessário compreender ainda, que esse mesmo reducionismo esqueceu-se de 

conectar os grandes avanços tecnológicos que refletem nas cidades, as 

consequências que eles trariam.  

 

2.2.2.1  A modernidade e o sistema dos peritos 

 Para entender a modernidade, vinculada à produção de um conhecimento 

baseado no cartesianismo, se faz necessário compreender de que forma surge a 

figura dos peritos, vistos também como os homens da ciência, antecedidos pelos 

sábios da Idade Média. 

A modernidade pode ser entendida com uma base cultural e epistemológica, 

trazendo a descontinuidade, uma ruptura com o evolucionismo enquanto um estilo, 

costume de vida ou organização social, surgidas na Europa no século XVII e que se 

tornaram uma influência mundial (GIDDENS, 1991). Também, como o oposto da 

tradição, pois não é estática, se reinventa a cada geração. Beck (2010) ressalta que 

a modernização diz respeito aos processos de fabricação modernos e está contida 

na modernidade, que trata das transformações sócio culturais. 

Por muito tempo a natureza ficou esquecida pelas ciências sociais e 

Giddens (1991) propõe um resgate ao olhar para a natureza da própria 

modernidade, pois não está se caminhando para um período de pós-modernidade, 

mas se aproximando de um período no qual as consequências desta estão 

tornando-se mais radicalizadas e universalizadas.  

Giddens (1991) cita três características para definir as descontinuidades 

entre as instituições sociais modernas e ordens sociais tradicionais: o ritmo da 

mudança (como as mudanças ocorridas na tecnologia), escopo da mudança e a 

natureza intrínseca das instituições modernas e, nesse último, traz o exemplo da 

cidade, já que estas têm: 



34 

 

[...] uma continuidade especiosa com ordens sociais pré-existentes. [...] Os 
modernos assentamentos urbanos frequentemente incorporam os locais 
das cidades tradicionais, e isto faz parecer que meramente expandiram-se a 
partir delas. Na verdade, o urbanismo moderno é ordenado segundo 
princípios completamente diferente dos que estabeleceram a cidade pré-
moderna em relação ao campo nos períodos anteriores (GIDDENS, 1991 
p.16). 

As mudanças na tecnologia e nas indústrias automobilísticas ao longo dos 

anos e o objetivo dessas mudanças em querer sempre que a população compre 

meios de locomoção mais atualizados, por exemplo, pode ser um exemplo de 

descontinuidade, e representa uma tendência assustadora devido ao ritmo com que 

vem acontecendo. As cidades mais antigas tinham como prioridade os pedestres, e 

as cidades modernas têm como prioridade veículos e motocicletas.  

O conceito de desencaixe é entendido por Giddens (1991, p.29) como 

“deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e sua 

reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço”, e divide-se em 

dois tipos: as fichas simbólicas, basicamente o dinheiro e sistemas peritos. 

Os dois sistemas dependem de confiança, inserida nas instituições da 

modernidade e, não dotada de capacidades individuais, mas abstratas. A 

modernidade é uma abstração e o sistema movimenta para pensar e levar confiança 

a esses sistemas abstratos que a marcam, pois se confia nesse sistema por não se 

deter todas as informações. A confiança é um tipo de fé, cega, aonde a segurança 

que se obtém em resultados prováveis indica mais um compromisso com algo, do 

que com uma mera compreensão (GIDDENS, 1991). 

Pode ainda ser uma “crença na credibilidade de uma pessoa ou sistema, 

tendo em vista um dado conjunto de resultados ou eventos, em que essa crença 

expressa uma fé [...] na correção de princípios abstratos (conhecimento técnico)” 

(GIDDENS, 1991, p. 41).  O senso comum tende a ver o conhecimento dos peritos 

com confiança, fé ou crença em um sistema de especialistas, com excelência 

técnica ou competência profissional, responsáveis pela organização dos ambientes 

material e social.  

São exemplos de sistemas peritos, profissionais como advogados, arquitetos 

e médicos. Todos tem contato com eles em algum momento, sendo que o sistema 

no qual esse conhecimento é integrado influencia no cotidiano. Essa fé não é nos 

profissionais, embora competentes, mas no conhecimento perito específico que eles 
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detêm, e este conhecimento muitas vezes é desconhecido ou de difícil entendimento 

para o senso comum (GIDDENS, 1991). 

Os peritos, assim como os especialistas, muitas vezes fazem uso de uma 

linguagem técnica, de forma que o senso comum não consiga compreendê-lo 

claramente, o que ajuda a criar ainda mais confiança nesse sistema.  

Giddens (1991) associa a ideia de risco e perigo, como sendo inter-

relacionado, o risco pressupõe o perigo, que pode ser entendido como uma ameaça 

aos resultados que se deseja obter. Já risco e confiança estão ligados e o risco não 

está ligado apenas a uma questão de ação individual, mas existem ambientes de 

risco que podem afetar massas de indivíduos. 

A sociedade de risco é uma sociedade se confrontando com os problemas 

gerados pelo capitalismo. Os problemas da mobilidade urbana acontecem também 

pela produção em massa de automóveis, pelos gestores pensarem na cidade para 

veículos e não para pessoas. Existem ameaças que muitas vezes não são sequer 

visíveis, podendo se fazer a relação com a poluição gerada pelos automóveis, e que 

às vezes nem produzem os efeitos na vida dos afetados, mas para gerações futuras 

e que, algumas ameaças precisam de teorias, de experimentos ou então serem 

medidas pelas ciências, para que se tornem visíveis para a população (BECK, 

2010). 

Beck (1997) e Beck (2010) traz o conceito de modernização reflexiva, uma 

autodestruição criativa para a sociedade industrial que se tornou insustentável por 

causa do capitalismo e do desenvolvimento sem controle. Este conceito está ligado 

a auto confrontação, uma forma de repensar questões da velha sociedade industrial 

e assim, reinventar uma nova modernidade. Propõe uma nova maneira de fazer 

ciência, com o conhecimento aliado a aspectos culturais, a reflexividade. Na 

sociedade de risco, o conflito da distribuição dos benefícios pode ser encoberto pelo 

dos malefícios.   

Giddens (1991) traz ainda a reflexividade da vida social moderna, que está 

relacionada à geração de autoconhecimento disciplinado, não estabelece relação 

entre o conhecimento perito e ação, mas o conhecimento perito agrega-se ao objeto 

e assim, o altera. A reflexividade é assim, uma relação entre ação, consequências 

da ação, reelaboração das consequências e então, uma nova ação trazendo a tona 

objetividade e subjetividade. 
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Morin (2010, p.42) compreende a objetividade como “um processo crítico 

desenvolvido por uma comunidade/sociedade científica num jogo em que ela 

assume plenamente as regras. [...] é um consenso de pesquisadores”, enquanto a 

subjetividade está associada a uma interpretação individual, como algo subjetivo. 

O estudo de conceitos, teorias e descobertas, tanto da sociologia como das 

ciências sociais, nunca ficou centrado apenas naquilo que tratam, mas sempre olha 

além do objeto. Assim, veem reflexivamente seu objeto, pensando sociologicamente 

e por isso Giddens (1991) vê a modernização como essencialmente sociológica. 

No contexto de ver além do objeto, Latour (2004) e Callon (2004) trazem a 

teoria do ator e rede. Para eles, a rede implica em relações, conexões entre diversos 

atores, na qual nenhum desenvolve ou implica em uma importância maior que o 

outro, incluindo atores humanos e não humanos.  

Latour (2004) traz uma preocupação da filosofia política em possibilitar que o 

“lugar”, a natureza e os não humanos falem. É necessário vincular o mundo 

científico ao mundo real, não negando que existe uma relação entre eles, já que há 

arenas comuns que trazem as diferenças entre pesquisadores e assembleias. Dessa 

discussão surgem os porta-vozes, falando em nome dos outros, não em seu. Esses 

porta vozes são comparados aos cientistas, que falam pelos não humanos.  

Assim, os humanos não são mais os detentores exclusivos da fala, os únicos 

mestres. Aliando a discussão aos especialistas, “cada disciplina pode definir-se 

como um mecanismo complexo, para tornar os mundos capazes de escrever ou de 

falar, como uma alfabetização geral das entidades mudas” (LATOUR, 2004, p.127). 

 Essa teoria pode ser considerada para que se entenda a mobilidade urbana, 

tentando compreender quem são os atores que compõem essa rede, levando em 

conta que todos podem ser mediadores nessa situação.  

O conceito de simetria, na qual os atores têm as mesmas chances ou 

possibilidades de interferirem ou realizarem mediação, não são hierarquizados, 

nenhum ator é mais importante que o outro e os humanos não são mais importantes 

que os não humanos (LATOUR, 2004). 

Callon (2004) também traz a perspectiva de rede e da ideia da ciência linear, 

construída pela modernidade. Os iluminados pesquisam e deixam a pesquisa a 

disposição para ser construída. Eles constroem a ciência, que é replicada do mais 

simples para o mais complexo e replicada para a população. 
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A rede possibilita ir do local ao global, do micro ao macro. “você pode ser 

local, valorizar um patrimônio regional e pode, no mesmo movimento, participar da 

construção de uma rede mundial” (CALLON, 2004, p.77). A cooperação, o apoio em 

todos os pontos da rede é o que a torna forte. 

A noção de rede não implica em grandes divisões. Nela, os ajustes podem 

ser feitos:  

[...] localmente, gradualmente, ponto a ponto e as direções a serem 
seguidas, as vias a serem tomadas, emergem desses ajustes locais. [...] 
Representa uma terceira via, a que reconcilia modernização e tradição, a 
que torna compatíveis ação individual e projeto coletivo a que nos faz entrar 
em um mundo que partilhamos pacificamente com as coisas que criamos 
(CALLON, 2004, p.78). 

É necessário compreender se a mobilidade urbana é formada por uma rede 

e quais são os atores que a compõe. Pensando no carro ou em bicicletas, por 

exemplo, eles não poderiam ser entendidos como sujeitos, pois permitem às 

pessoas mudanças em seu cotidiano? Ou não poderiam ser compreendidos como 

objetos fabricados, mas também, como sujeitos, pois alteram e afetam as cidades? 

É necessário considerá-los como não humanos, que se inter-relacionam com 

pedestres, sistema de transporte, com espaços públicos e também fazem parte da 

sociedade, que ocupam lugar em uma rede. Estudar a mobilidade urbana através 

dos autores citados até aqui, contribui para a compreensão da relação das cidades 

com meios de transporte que fazem parte do cotidiano das pessoas. 

A fim de ampliar a discussão e levá-la ao sentido epistemológico, a próxima 

seção irá tratar essencialmente de conceitos de Leff e Morin, de modo a entender de 

que forma essa ciência pode ser feita, não como uma ruptura à produção do 

conhecimento moderno e científico, mas de maneira que consiga enxergar além do 

conhecimento fragmentado. 

 

2.2.2.2  A interdisciplinaridade, a complexidade e o diálogo de saberes 

É necessária a compreensão do que é interdisciplinaridade, teoria da 

complexidade e diálogo de saberes, para que se entenda como estudar 
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conhecimentos disciplinares ou fragmentados, de uma forma conjunta. Os autores 

que seguem, propõem novas formas de ver e produzir o conhecimento. 

Leff (2010) traz que com a globalização da degradação socioambiental, as 

disciplinas científicas precisaram rever seus valores e princípios ecológicos de forma 

que assegurassem a sustentabilidade do processo de desenvolvimento. Assim, 

surgiram novos enfoques metodológicos para entender os processos de ordem 

física, biológica, tecnológica e social, e estes são sistemas complexos e que 

continuam embasando a compreensão e ação através de modelos especialistas, 

disciplinares de conhecimento. 

A visão mecânica do cartesianismo legitimou uma falsa ideia de progresso 

da civilização, inserindo seu princípio inclusive na economia. Dessa forma, a 

natureza foi banida da esfera de produção, devido à racionalidade econômica, o que 

gerou destruição ecológica e a degradação do meio ambiente (LEFF, 2012, p. 175). 

Assim, o problema ambiental deixou de ser área de estudo de paradigmas científicos 

e disciplinares (LEFF, 2010). 

Para Leff (2010, p. 159) “o ambiente está integrado por processos, tanto de 

ordem física como social, dominados e excluídos pela racionalidade econômica 

dominante” e em contrapartida, mostra-se como uma nova forma produtiva, através 

da articulação da produtividade e inovação tecnológica e da organização cultural.  

O ambiente passa então a ser visto através de “categoria sociológica (e não 

biológica), relativa a uma racionalidade social, configurada por comportamentos, 

valores e saberes, bem como por novos potenciais produtivos” (LEFF, 2010, p. 160). 

Para compreender a complexidade da problemática ambiental e os 

processos que a caracterizam, surgiram questionamentos acerca da 

compartimentalização e fragmentação de um único saber disciplinar, já que este não 

foi capaz de resolver este problema. Entretanto, a inter e a transdisciplinaridade não 

buscam um modelo global de conhecimento, mas um saber ambiental que 

problematiza o conhecimento, reconhecendo as características das diferentes 

ciências (LEFF, 2010). 

O saber ambiental propõe a interdisciplinaridade como uma forma de 

integrar processos naturais e sociais de diferentes ordens e esferas. A essência 

desses processos “depende tanto das condições epistemológicas que fundamentam 

sua apreensão cognitiva, como das condições políticas que levam a sua expressão 

na ordem do real”. É então uma questão que vai além da ciência e dos saberes. A 
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ciência moderna fracionou e especializou o saber com o intuito de compreender 

mais profundamente o conhecimento das coisas. Porém, essa simplificação do 

mundo gerou a emergência da complexidade (LEFF, 2010, p.165). 

A interdisciplinaridade surgiu com o propósito de reorientar o conhecimento 
para reapreender a unidade da realidade e para solucionar os complexos 
problemas gerados pela homogeneização forçada que induz a racionalidade 
econômico-tecnológica dominante. Este projeto busca fundamentar-se num 
método capaz de fazer convergir os olhares dispersos dos saberes 
disciplinares sobre uma realidade homogênea, racional e funcional, 
eliminando as divisões estabelecidas pelas fronteiras dos territórios 
científicos, cancelando o espaço próprio de seus objetos de conhecimento, 
para reconstruir um mundo unitário (LEFF, 2010, p. 170). 

Surge também como uma forma de controle e solução da crise energética, 

recursos e valores que se manifestam na civilização tecnológica atual, e 

principalmente, como uma forma de como produzir saberes. Busca uma realidade 

multifacetada, porém homogênea, aonde estas “partes” conversem, dialoguem, se 

inter-relacionem, embasada nos diversos focos disciplinares. O conhecimento global 

que busca com a interdisciplinaridade, surge de um conjunto de características de 

visões parciais que se integram de maneira orgânica “como um código de objetos-

signos do saber” (LEFF, 2010, p. 171).  

Sobre o fato de uma disciplina olhar para outra e elas se articularem, 

conversarem de forma conjunta sobre um mesmo objeto, por exemplo, Leff (2010) 

questiona o fato de que ao trazer o olhar de uma disciplina para outra, pode gerar 

alguns problemas teóricos e produzir novos conceitos e metodologias de pesquisa, 

porém, é necessário que o conhecimento disciplinar de cada especialidade imponha 

condições do que pode ser repensado teoricamente, revisto na prática de pesquisa e 

entrelaçado na estrutura do conhecimento. Assim, o projeto da interdisciplinaridade 

busca a construção de novos objetos de conhecimento que abrem novas 

concepções e compreensões do mundo. 

A complexidade ambiental surge do diálogo entre conhecimentos e saberes, 

“da produção de novos entes e ordens híbridas que provêm da projeção metafísica 

do mundo e da intervenção tecnológica da vida” trazendo a tona a necessidade de 

articulação de ciências de modo a compreender a multicausalidade dos processos, a 

aleatoriedade e a probabilidade” (LEFF, 2010, p.175).  
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O diálogo de saberes é a junção de formas de conhecimento disciplinares, 

legitimados por suas especialidades que se hibridizam na “co-determinação de 

processos materiais” e propõe a “confrontação de verdades arraigadas em 

identidades e tradições” (LEFF, 2010, p.180 e 181). 

A interdisciplinaridade ambiental vai além da visão científica, acadêmica ou 

disciplinar do conhecimento tradicional e se abre a um diálogo de saberes, onde 

encontra com um conhecimento sistematizado das ciências e os saberes regulados 

pela cultura. O diálogo de saberes compreende uma passagem da 

interdisciplinaridade vista como uma forma de “retotalização sistêmica do 

conhecimento, a um saber marcado pela diversidade de saberes e pela 

diferenciação dos sentidos do ser” (LEFF, 2010, p. 184). 

A crise ambiental para Leff (2010) é um problema de conhecimento e nos 

leva a repensar o conhecimento do mundo, questionando o projeto epistemológico 

que buscou sempre unidade, uniformidade e homogeneidade e que vê um futuro 

que não leve em conta o tempo, história, diferença, diversidade e outridade ou 

alteridade. 

A solução para lidar com a crise segundo Leff (2010) é a complexidade 

ambiental, que surge como resposta à limitação do mundo e da natureza devido à 

unificação ideológica, tecnológica e econômica e insere uma nova forma de “reflexão 

sobre a natureza do ser, do saber e do conhecer, sobre a hibridação de 

conhecimentos na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade; sobre o diálogo de 

saberes e a inserção da subjetividade, dos valores e dos interesses nas tomadas de 

decisão e estratégias de apropriação da natureza” (LEFF, 2010, p.195). 

O avanço das ciências gerou especialidades que se encontram na fronteira 

entre disciplinas, trazendo a temática interdisciplinar, que surgiu devido à 

necessidade de se articular conhecimentos e também como uma ideologia do 

desenvolvimento das ciências e a articulação teórica (LEFF, 2010). 

“Fundada num princípio positivista do conhecimento, as práticas 

interdisciplinares desconhecem a existência dos objetos teóricos das ciências; a 

produção conceitual dissolve-se na formalização das interações e relações entre 

objetos empíricos” (LEFF, 2010, p. 37). Assim, os fenômenos não são 

compreendidos através do objeto teórico de uma disciplina científica, mas sim, da 

integração das partes que constituem um todo visível.  
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A interdisciplinaridade aparece como uma nova metodologia para produção 

e avanço do conhecimento e para solução de problemas práticos, não possuindo um 

objeto científico propriamente dito (LEFF, 2010). 

O conceito da teoria da complexidade pode ser compreendido através do 

paradigma complexo. Para compreendê-lo, é necessário considerar o paradigma 

simplificador, entendido como “um paradigma que põe ordem no universo, expulsa 

dele a desordem. A ordem se reduz a uma lei, a um princípio. A simplicidade vê o 

uno, ou o múltiplo. Ou o princípio da simplicidade separa o que está ligado 

(disjunção), ou unifica o que é diverso (redução)” (MORIN, 2005, p. 59). 

A complexidade é diferente da completude, e quem defende a complexidade 

pretende ter visões completas de um todo, já que não se pode isolar objetos uns nos 

outros e assim, tendo o sentido de caráter multidimensional da realidade como um 

todo (MORIN, 2005).  

Essa consciência da multidimensionalidade faz perceber que uma visão 

unidimensional, especializada é pobre, fragmentada. Ela precisa estar ligada a 

outras dimensões. O desejo à complexidade traz o anseio à completude, já que tudo 

é multidimensional. Entretanto, a consciência da complexidade traz a tona que não 

se pode “escapar da incerteza e que jamais poderemos ter um saber total: A 

totalidade é a não verdade” (MORIN, 2005, p.69).  

Apreender a totalidade não é algo fácil ou simples. Exige, antes de qualquer 

coisa, uma mudança no comportamento do pesquisador com relação ao objeto de 

estudo e forma de produzir ciência. É um saber complexo, que necessita de 

correlações, inter-relações e a consciência de que os objetos não existem sozinhos 

ou desconexos.  

Morin (2005, p.73 - 74) cita três princípios para pensar a complexidade. O 

primeiro é o dialógico, que “permite manter a dualidade no seio da unidade. Ele 

associa dois termos ao mesmo tempo complementares e antagônicos”. O segundo é 

o da recursão organizacional, que se caracteriza como uma “ruptura com a ideia 

linear de causa/efeito, de produto/produtor, de estrutura/superestrutura, já que tudo 

o que é produzido volta-se sobre o que produz num ciclo ele mesmo 

autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor”. O terceiro é o hologramático, e é 

uma ideia que:  
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[...] vai além do reducionismo que só vê as partes e do holismo que só vê o 
todo. É um pouco a ideia formulada por Pascal: “Não posso conceber o todo 
sem as partes e não posso conceber as partes sem o todo”. Esta ideia 
aparentemente paradoxal imobiliza o espírito linear. Mas, na lógica 
recursiva, sabe-se muito bem que o adquirido no conhecimento das partes 
volta-se sobre o todo. O que se aprende sobre as qualidades emergentes 
do todo, tudo que não existe sem organização, volta-se sobre as partes. 
Então, pode-se enriquecer o conhecimento das partes pelo todo e do todo 
pelas partes, num mesmo movimento produtor de conhecimentos (MORIN, 
2005, p. 75). 

O paradigma simplificador se baseia em disjunção e redução, vistas pelo 

autor como brutais e mutiladoras, dominando a cultura atual. No entanto, dá ideia de 

que o pensamento complexo segue princípios de disjunção, conjunção e implicação 

(MORIN, 2005). 

Junte a causa e o efeito, e o efeito voltar-se-á sobre a causa, por retroação, 
e o produto será também produtor. Você vai distinguir estas noções e juntá-
las ao mesmo tempo. Você vai juntar o Uno e o Múltiplo, você vai uni-los, 
mas o Uno não se dissolverá no Múltiplo e o Múltiplo fará ainda mais parte 
do Uno. O princípio da complexidade, de todo modo, se fundará sobre a 
predominância da conjunção complexa. Mas, ainda aí, creio profundamente 
que se trata de uma tarefa cultural, histórica, profunda e múltipla (MORIN, 
2005, p. 77). 

Ao falar de interdisciplinaridade, Morin (2004) traz totalidade e complexidade 

como palavras que convidam a discussão. O mundo real é um mundo total, 

resultado de interações entre os elementos que o compõem desconhecendo 

fronteira. Assim, essa totalidade do mundo, a unicidade, as relações entre esses 

elementos que o compõem representam uma das primeiras formas de construção da 

consciência do universo pelo pensamento e como surgiu a posição do homem nele 

(RAYNAUT, 2004). 

A interdisciplinaridade promove um diálogo entre disciplinas que tem como 

essência a sua especialidade e identidade tanto teórica quanto metodológica, de 

forma consciente dos limites e do recorte da realidade da qual investigam. Isso pede 

por parte dos pesquisadores, o respeito pela produção das outras disciplinas e a não 

hierarquização entre uma ou outra, sobre o objeto. Exige também uma postura que 

se permita aprender com outros e uma postura aberta. Esses são os maiores 

desafios para a colaboração interdisciplinar (RAYNAUT, 2004). 
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2.2.2.3  Mobilidade urbana como objeto de pesquisa interdisciplinar 

Muitos autores tratam a mobilidade urbana como um objetivo específico da 

sua área. Porém, há quem já perceba o erro que é considerar um sistema tão 

complexo somente do ponto de vista de um especialista.  

Leff (2012, p. 287) traz a necessidade de pensar em um padrão de 

desenvolvimento urbano sustentável, através do “reordenamento ecológico do 

território, a revisão das formas de assentamento, dos modos de produção e dos 

padrões de consumo”. 

Para Vasconcellos (2012), a mobilidade é compreendida como uma rede, 

formada pela “interação entre as diferentes forças e interesses dos indivíduos e das 

organizações privadas e públicas” e tem como foco “não só o indivíduo, mas todo o 

sistema político e econômico, o Estado, o capital, a indústria e o comércio, os 

sistemas de transporte e trânsito, os processos migratórios e o valor da terra” 

(VASCONCELLOS, 2012, p.9). 

Para Terán (2013), a mobilidade pode ser entendida como sistemas que 

interagem entre si, dando por resultado um atributo que é próprio da cidade e que 

chama de emergência, que para ele, é o mesmo que mobilidade urbana. Esse 

sistema integra circulação, transporte, habitação e uso do solo. 

Silva (2014), fala da mobilidade e acessibilidade vistas de forma conjunta ao 

tratar das relações urbanas. Para ele, mobilidade pode ser entendida como “a 

movimentação efetiva ou potencial de pessoas e coisas”, tendo como foco a 

infraestrutura e equipamentos, enquanto a acessibilidade se trata de uma forma das 

pessoas chegarem ao local que desejam e de fazer com que as coisas cheguem ao 

seu destino, tendo como ponto principal, a pessoa (SILVA, 2014, p.37). 

Estudar a mobilidade deve levar em conta o que entra e sai da cidade, bem 

como a movimentação de pessoas. Entretanto, muitos estudos avaliam somente a 

movimentação de pessoas. Não que a movimentação de pessoas seja algo simples, 

mas não pode ser definida como único objeto da mobilidade (SILVA, 2014, p.55). 

Pensar em meio ambiente urbano implica em uma visão de conjunto, 

sistêmica e interdisciplinar. “Não se pode esquecer que nesse meio ambiente 

peculiar existe sistemas e subsistemas, forças opostas e convergentes, redes de 

seres vivos e não vivos, acondicionamento e estímulos” (SILVA, 2014, p.53). 
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Percebendo de que forma essa interação se dá, fica claro que compreender 

a mobilidade urbana de um ponto de vista apenas disciplinar é um tanto quanto 

errôneo, já que, se ela se dá através da interação desses diversos fatores, como 

explicá-la apenas do ponto de vista de um arquiteto, um geógrafo, um sociólogo ou 

engenheiro de transportes? Esse entendimento parece claro, deveria se dar de 

forma conjunta. 

Grotta (2005), traz a discussão da sociologia ser um dos pontos fortes para 

compreender a mobilidade urbana. O autor insere a ideia de Vasconcellos (1998) 

que fala sobre a “antropologia do movimento” ou “ritmos sociais” e analisa a 

dimensão de estudar a mobilidade urbana quando se reduz o foco metodológico 

apenas para uma questão, já que a realidade não se reduz da mesma forma que a 

delimitação do problema.  

De fato, a partir de Castells e Lojkine, 'a análise do urbano não é mais 
concebida como uma análise disciplinar [...], trabalha-se no campo da 
Ciência Social e mobiliza-se o conjunto de determinações necessárias para 
a construção de um objeto concreto independentemente de divisões 
interdisciplinares’ (Gonçalves, 1989:71 apud GROTTA, 2005, p.117).  

BARROS (2014, p.48) faz uma análise sobre a mobilidade urbana através de 

uma visão sistêmica, relacionada a um sistema. Para ela, entender “a cidade como 

uma entidade ou um todo em que as articulações se processam e as partes se 

organizam”, faz compreender a cidade como um sistema, que não pode ser 

compreendido sem as relações de interdependência de um todo. Essa visão “se 

contrapõe ao viés analítico”. 

A visão relacional/sistêmica surge na ciência após a revolução científica, na 
altura do século XVII, como uma espécie de oposição ao pensamento 
reducionista-mecanicista remanescente da física clássica (Capra, 2012 – 
obra original de 1982). Para os campos disciplinares, a visão sistêmica 
implica ainda relacionar saberes, articulando disciplinas e procurando as 
conexões entre elas. No âmbito urbano corresponde a olhar o objeto 
‘cidade’ a partir de um conjunto de perspectivas que, invariavelmente, 
devem ser articuladas.  (BARROS, 2014, p. 48) 

A autora traz ainda a discussão de Morin (2003), que fala dos “saberes 

separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas, e, por outro lado, 

realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, 
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multidimensionais, transnacionais, globais, planetários” afirmando que assim, 

“tornam-se invisíveis: i) os conjuntos complexos; ii) as interações e retroações entre 

partes e todo; iii) as entidades multidimensionais; iv) os problemas essenciais” 

(Morin, 2003, apud BARROS, 2014 p.49). 

Pensar em sistemas ou complexidade faz refletir sobre articulação de 

saberes e disciplinas, compreendendo o objeto como articulado e interdependente. 

Segundo Medeiros (2013, apud BARROS, 2014 p. 49), “a ênfase nas partes, 

analítica, de decomposição, é chamada de mecanicista, reducionista ou atomística. 

A ênfase no todo, por sua vez, é dita como holística, organísmica ou ecológica”. 

Para BARROS (2014, p.49) “a cidade, a mobilidade e a caminhabilidade 

devem ser compreendidas como integrantes de vários campos que se articulam”. 

Enquanto que para elementos que fazem parte da cidade, trazendo como exemplo a 

forma urbana, é necessário estudar as relações, pois nelas cabem às perspectivas 

para se entender o fenômeno. 

 Trazendo a ideia da aplicação do pensamento sistêmico no estudo da 

mobilidade urbana, ressalta a necessidade do pesquisador estar aberto a uma 

mudança de paradigma. 

A discussão a respeito de partes e todo, a considerar as relações, deve 
também ser confrontada com a compreensão das disciplinas que se 
aproximam ao terem por foco determinado objeto. Segundo Morin (2003), 
um dos problemas contemporâneos reside na falta de comunicação entre as 
matérias e campos, o que compromete a própria percepção da realidade: o 
retalhamento das disciplinas torna impossível apreender ‘o que é tecido 
junto’, isto é, o complexo, segundo o sentido original do termo (BARROS, 
2014, p.53). 

De acordo com Terán (2013, p. 15), a visão tradicional tratou de forma 

isolada os problemas urbanos, como se fossem problemas que se relacionam com 

duas ou três variáveis. O autor cita Jane Jacobs (2009), falando que “são problemas 

de complexidade organizada, mas como se fossem de simplicidade elementar”. 

É impossível reduzir uma multidimensionalidade, como a mobilidade urbana, 

a explicações simples ou fórmulas simplificadas, mas é necessário contextualizar, 

ampliando o foco de estudo, percebendo que há relações com outros elementos 

desse sistema, tendo como foco não apenas elementos, mas as relações, 
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considerando relações causais recursivas no lugar de relações causais lineares 

(TERÁN, 2013).  

Para Terán (2013, p.35 - 36), “o paradigma tradicional produz uma visão 

insuficiente e mutiladora”. Daí surge a necessidade de enfrentar um desafio 

complexo e multidimensional para entender a mobilidade urbana. Afirma ainda que, 

na tentativa de “aprisionar o real em um sistema de pensamento”, se esqueceu “que 

o real é irredutível à ideia, ao pensamento ou a qualquer outro tipo de 

racionalização, motivo por que o conhecimento geral sempre foi e sempre será 

simplificador”. 

Para o autor, a integração de conhecimentos não é impossível e esse 

desafio não é difícil de ser realizado. Ainda, afirma que “deve-se ater ao seu sentido 

etimológico, que sugere que a aprendizagem põe o saber em círculo. Trata-se de 

en-ciclo-pedar, ou seja, articular as visões desunidas do saber, num ciclo ativo, 

articular o saber de forma circular” (Morin, 2003 p.31 apud TERÁN, 2013, p.36). 

A mobilidade urbana entendida através de uma visão tradicional coloca a 

mobilidade no foco, mas como um objeto isolado, enquanto a visão sistêmica faz 

com que o foco se amplie ao contexto ou entorno entendido como a cidade. Assim, 

“é possível observar a mobilidade interagindo com outros sistemas e redes de 

sistemas” (TERÁN, 2013, p.46). 

A necessidade de estudar a mobilidade urbana através de um viés diferente 

do disciplinar fica cada dia mais evidente. Os problemas trazidos em decorrência de 

entendê-la somente com uma visão que não se insere em um contexto macro, se 

tornam maiores a cada dia. 

O Plano de Mobilidade dispõe que “as cidades brasileiras vivem um 

momento de crise da mobilidade urbana, que exige uma mudança de paradigma, 

talvez mais radical do que outras políticas setoriais” (BRASIL, 2007, p. 21), 

reforçando ainda mais a ideia da insustentabilidade desse panorama.  

Assim, fica evidente que há uma necessidade real de pensar na mobilidade 

urbana de outra maneira, que valorize o todo, o contexto, a cidade ou rede, todos os 

conceitos trazidos ao longo da discussão e que evocam a não disciplinaridade. 
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2.2.3 Políticas públicas voltadas à mobilidade urbana 

O Estatuto da Cidade foi criado no ano de 2001, denominado assim pela Lei 

nº 10.257, em seu Art.1º “estabelece normas de ordem pública e interesse social 

que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e 

do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (BRASIL, 2001). 

 Quanto aos instrumentos para aplicação da lei, em nível de planejamento 

municipal, o primeiro item é o Plano Diretor. Este deve ser aprovado através de uma 

lei municipal e “é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana” (Art. 40, Lei nº 10.257, BRASIL, 2001), e ainda que, 

§ 1
o
 O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento 

municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o 
orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. 
§ 2

o
 O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo. 

§ 3
o
 A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada 

dez anos. 
§ 4

o
 No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua 

implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: 
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da 
população e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade; 
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações 
produzidos. 

O plano diretor era obrigatório entre outros itens, para cidades com mais de 

20 mil habitantes e o mesmo não dispõe de nenhuma informação pertinente à 

mobilidade urbana, exigido pela lei nº 10.257 (BRASIL, 2001). 

A Constituição de 1988 certificou ao Governo Federal a função de 

estabelecer diretrizes para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, a qual 

incluía o transporte (VASCONCELLOS, 2012).  

No ano de 2003 criou-se o Ministério das Cidades, que ficou responsável 

pelas atividades voltadas ao transporte público, trânsito, habitação e 

desenvolvimento urbano. Especificamente no “transporte urbano, destacam-se a 

criação da Secretaria Nacional de Mobilidade e Transporte Urbano e a transferência 

do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) do Ministério da Justiça para o 

Ministério das Cidades” (VASCONCELLOS, 2012, p.125). 
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No ano de 2004, o Ministério das Cidades, através da SeMOB (Secretaria 

Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana) lançou o Caderno MCidades (BRASIL, 

2004, p.14), no qual a cartilha de nº6, trouxe a Política Nacional de Mobilidade 

Urbana Sustentável. Esse caderno expôs a ideia da mobilidade urbana sustentável 

como sendo um eixo da política de desenvolvimento urbano, trazendo a mobilidade 

centrada nas pessoas que transitam na cidade. Partindo da ideia de uma visão 

integrada de mobilidade no espaço urbano, devem ser considerados os seguintes 

aspectos (BRASIL, 2004): 

[...] a promoção de formas de racionalização, integração e 
complementaridade de ações entre os entes federados na organização do 
espaço urbano e dos sistemas integrados de transporte; o fortalecimento 
institucional, do planejamento e da gestão local da mobilidade urbana; o 
reconhecimento da importância de uma gestão democrática e participativa 
das cidades no sentido de propiciar formas de inclusão social e espacial; a 
garantia de maior nível de integração e compromisso entre as políticas de 
transporte, circulação, habitação e uso do solo; a promoção de condições 
para as desejáveis parcerias entre os setores público e privado, que 
possam responder pelos investimentos necessários para suprir as carências 
existentes nos sistemas de transportes e pactuar mecanismos que 
assegurem a própria melhoria da qualidade urbana; a priorização de ações 
que contribuam para o aumento da inclusão social, da qualidade de vida e 
da solidariedade nas cidades brasileiras. (BRASIL, 2004, p.15) 

No ano de 2007 surge o PlanMob (BRASIL, 2007), que é denominado como 

um Caderno de Referência para a Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana:  

O Guia PlanMob é uma contribuição do Ministério das Cidades para 
estimular e orientar os municípios no processo de elaboração dos Planos 
Diretores de Transporte e da Mobilidade, obrigatórios para as cidades com 
mais de 500 mil habitantes, fundamental para as com mais de 100 mil 
habitantes e importantíssimo para todos os municípios brasileiros. (BRASIL, 
2007, p.5) 

Dessa forma, os planos voltados à mobilidade urbana eram de caráter 

obrigatório apenas aos grandes centros urbanos, o que acarretou em desinteresse 

dos gestores de centros menores.  
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2.2.3.1 Política Nacional de Mobilidade Urbana  

O ano de 2011 talvez seja o ano mais significativo para esse tema. A 

aprovação da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), no dia 

03 de Janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana como sendo um instrumento da política de desenvolvimento urbano, 

objetivando “a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da 

acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município” 

(BRASIL, 2012), e também, de “contribuir para o acesso universal à cidade, o 

fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos 

princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do 

planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana” 

(Art. 2º Lei nº 12.587, BRASIL, 2012). 

 A mobilidade urbana não é pensada apenas para pessoas, mas também 

para cargas. É importante lembrar que as cidades precisam ser mantidas através de 

produtos e alimentos, e que estes também se deslocam dentro da malha urbana. O 

acesso universal à cidade deve ser entendido como o espaço urbano que possa ser 

utilizado ou vivido de forma igual entre todos. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana fundamenta-se nos princípios: 

I - acessibilidade universal; II - desenvolvimento sustentável das cidades, 
nas dimensões socioeconômicas e ambientais; III - equidade no acesso dos 
cidadãos ao transporte público coletivo; IV - eficiência, eficácia e efetividade 
na prestação dos serviços de transporte urbano; V - gestão democrática e 
controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana; VI - segurança nos deslocamentos das pessoas; VII - 
justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes 
modos e serviços; VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, 
vias e logradouros; e IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação 
urbana. (Art 5º, Lei nº 12.587, BRASIL, 2012) 

Nota-se claramente, uma prioridade do pedestre nos princípios da legislação 

e um reforço na ideia de que a cidade deve ser ocupada ou transitada por todos de 

forma igualitária. A acessibilidade universal implica que todos os cidadãos tenham o 

direito de circular pela cidade, apesar de suas dificuldades de locomoção. Falar em 

desenvolvimento sustentável implica considerar aspectos econômicos, sociais e 

ambientais, de forma também igualitária, sem que nenhum prevaleça sobre o outro.  
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A Política Nacional de Mobilidade Urbana - Lei nº 12.587 (BRASIL, 2012) é 

orientada pelas seguintes diretrizes: 

I - integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas 
políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão 
do uso do solo no âmbito dos entes federativos; II - prioridade dos modos de 
transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de 
transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado; III - 
integração entre os modos e serviços de transporte urbano; IV - mitigação 
dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de 
pessoas e cargas na cidade; V - incentivo ao desenvolvimento científico-
tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes; VI - 
priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do 
território e indutores do desenvolvimento urbano integrado; e VII - 
integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com 
outros países sobre a linha divisória internacional. (Art 6º, Lei nº 12.587, 
BRASIL, 2012) 

Para SILVA (2014, p.275) os artigos I e II, da lei nº 12.587 trazem a ideia de 

uma possível reversão da priorização do transporte privado sobre o público. Vê 

como ponto positivo também, a integração entre uso do solo e transporte urbano, 

porém, para ele, “tais aberturas não são sustentadas por mecanismos concretos de 

incentivos, positivos e negativos, que possam transformá-las em políticas públicas 

efetivas”. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana, tem como objetivos: 

I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; II - promover o 
acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; III - proporcionar 
melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à 
acessibilidade e à mobilidade; IV - promover o desenvolvimento sustentável 
com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos 
deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e V - consolidar a gestão 
democrática como instrumento e garantia da construção contínua do 
aprimoramento da mobilidade urbana (Art 7º, BRASIL, 2012). 

Percebe-se que muitos dos objetivos da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana estavam inserindo intenções da Política Nacional de Mobilidade Urbana 

Sustentável, como a preocupação com a desigualdade e inclusão social, a 

preocupação com uma gestão democrática e participativa, preocupação com a 

qualidade do espaço urbano e obviamente, questões de mobilidade urbana, como 

transporte coletivo e acessibilidade. 
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Quanto aos serviços de transporte público coletivo, o art. 8o  da Lei nº 

12.587 (BRASIL, 2012) traz que a política tarifária do serviço de transporte público 

coletivo é orientada pelas seguintes diretrizes: 

I - promoção da equidade no acesso aos serviços;  
II - melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços;  

III - ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade de acordo 
com o plano diretor municipal, regional e metropolitano;  

IV - contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da 
operação dos serviços;  

V - simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para o 
usuário e publicidade do processo de revisão;  

VI - modicidade da tarifa para o usuário;  

VII - integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos e das 
redes de transporte público e privado nas cidades;  

VIII - articulação interinstitucional dos órgãos gestores dos entes federativos 
por meio de consórcios públicos; e  

IX - estabelecimento e publicidade de parâmetros de qualidade e 
quantidade na prestação dos serviços de transporte público coletivo. 

A preocupação não se dá apenas pelo fato do município dispor de um 

transporte coletivo, mas está diretamente relacionada a qualidade desse transporte 

e as conexões que ele faz entre toda a cidade, permitindo que atinja a todos de 

forma equilibrada. Há também a preocupação com o custo desse transporte e com a 

clareza do serviço oferecido, no sentido de leitura e legibilidade à população.  

O art. 15 da Lei nº 12.587 (BRASIL, 2012), fala sobre a participação da 

sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana e que deverá ser assegurada pelos seguintes instrumentos: 

I - órgãos colegiados com a participação de representantes do Poder 
Executivo, da sociedade civil e dos operadores dos serviços;  

II - ouvidorias nas instituições responsáveis pela gestão do Sistema 
Nacional de Mobilidade Urbana ou nos órgãos com atribuições análogas;  

III - audiências e consultas públicas; e  

IV - procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da 
satisfação dos cidadãos e dos usuários e de prestação de contas públicas.  

Fica evidente a participação da sociedade não apenas no uso desse 

transporte, mas como atores ou agentes, participando diretamente das decisões e 
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tendo direito de avaliar o serviço prestado. A Política Nacional de Mobilidade Urbana 

traz atribuições específicas do município (Art. 18 da Lei nº 12.587, BRASIL, 2012):  

I - planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como 
promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano;  
II - prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de 
transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial;  
III - capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política de 
mobilidade urbana do Município.  

Quanto às atribuições do município, vale ressaltar, principalmente, o item 

três, que instiga a criação algum setor específico para tratar de mobilidade urbana.  

O art. 24 da Lei nº 12.587 (BRASIL, 2012) traz especificamente sobre o 

Plano de Mobilidade Urbana como o instrumento de efetivação da Política Nacional 

de Mobilidade Urbana e que deverá contemplar os princípios, os objetivos e as 

diretrizes já citados e também:  

I - os serviços de transporte público coletivo;  
II - a circulação viária;  
III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;  
IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de 
mobilidade;  
V - a integração dos modos de transporte público e destes com os privados 
e os não motorizados;  
VI - a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura 
viária;  
VII - os polos geradores de viagens;  
VIII - as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou 
onerosos;  
IX - as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;  
X - os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público 
coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e  
XI - a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de 
Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587, BRASIL, 2012) 

determina a obrigatoriedade do Plano de Mobilidade Urbana para municípios com 

mais de 20.000 habitantes e que estes devem ser integrados aos respectivos Planos 

Diretores no prazo máximo de três anos de vigência da Lei. 

Para Vasconcellos (2012) este é um ponto importante, já que vinculados aos 

Planos Diretores, podem ser exigidos pela população, que também pode participar 

ativamente no seu planejamento e aplicação.   
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Ainda de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana - Lei nº 

12.587 (BRASIL, 2012), os municípios que não dispõem de um sistema de 

transporte coletivo ou individual, devem ter como prioridade os transportes não 

motorizados e infraestrutura priorizando deslocamentos a pé e de bicicleta. Por fim, 

afirma que os municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade no prazo 

máximo de vigência da Lei, ficarão impedidos de receber recursos orçamentários 

destinados à mobilidade urbana até que atendam a legislação. A lei entrou em vigor 

100 dias após a sua publicação, que se deu no dia 03 de Janeiro de 2012. 

 

2.2.3.2 Código de Trânsito Brasileiro 

O artigo 1º da Lei nº 9.503 (BRASIL, 1997), define trânsito como “a utilização 

das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou 

não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou 

descarga”. Ou seja, a definição de trânsito se aproxima diretamente da mobilidade 

urbana. Ainda, o mesmo artigo se aproxima mais do conceito de mobilidade urbana, 

quando traz que: 

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever 
dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a 
estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas 
destinadas a assegurar esse direito. 
 § 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito 
respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por 
danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na 
execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam 
o exercício do direito do trânsito seguro. 
 § 5º Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional 
de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída 
a preservação da saúde e do meio-ambiente (grifos meus). 

Já o parágrafo segundo do artigo 24, da mesma lei, traz que compete aos 

órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, “planejar, projetar, 

regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover 

o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas”.   

Quanto ao trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos, a 

lei traz que somente pode ocorrer para adentrar ou sair de imóveis ou áreas de 

estacionamento - Parágrafo V, art. 29, Lei nº 9.503 (BRASIL, 1997). 
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Ainda, o inciso II, do artigo 29, elucida que “respeitadas as normas de 

circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos 

de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os 

motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”. 

A lei ainda traz em diversos artigos, a necessidade de respeito ao pedestre e 

ciclista como algo essencial no trânsito, às distâncias que devem ser respeitadas 

deles quando da ultrapassagem, quanto à segurança, etc. 

É importante ressaltar que mesmo uma legislação que priorize apenas o 

trânsito, tome como prioritário os pedestres e ciclistas acima de meios motorizados 

de deslocamento.  

Quanto ao transporte coletivo: 

Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de 
passageiros, deverão satisfazer, além das exigências previstas neste 
Código, às condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e 
conforto estabelecidos pelo poder competente para autorizar, permitir ou 
conceder a exploração dessa atividade. (Art. 107, Lei nº 9.503, BRASIL, 
1997). 

Existe então, uma preocupação com segurança, higiene e conforto do 

transporte coletivo de pessoas. Sabe-se ainda, que esse tipo de transporte otimiza 

os deslocamentos, pois permite que diversas pessoas possam se deslocar pela 

cidade em um mesmo meio de transporte. Isso faz que com haja uma redução de 

problemas ambientais que a grande quantidade de veículos circulando nas cidades 

causa. Ainda, promove uma redução do número de automóveis, uma preocupação 

menor com vias para veículos individuais e uma forma de olhar para as pessoas 

enquanto pedestres. 

 

2.3 MOBILIDADE URBANA E O TRANSPORTE COLETIVO 

O sistema de mobilidade urbana envolve fluxos, caminhamentos, distâncias 

percorridas para os mais diversos fins, como escola, trabalho, passeio ou 

supermercado. Esse sistema envolve mais do que apenas deslocamentos, envolve 

tempo, qualidade dos espaços onde se transita com qualquer meio de deslocamento 

optado, energia, recursos naturais, etc. Quanto mais uma cidade é planejada para 
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carros, por exemplo, mais ela deve investir em um sistema de infraestrutura que 

priorize carros. 

O automóvel desempenha um papel fundamental no sistema de transporte 

atualmente, facilitando os deslocamentos, permitindo diversas formas de roteiros na 

malha urbana, flexibilidade de horários ou até mesmo assumindo um status aos 

seus donos (SCARLATO, 1999).  

Porém, esse importante papel desempenhado pelo automóvel se relativiza 
quando se consideram as enormes possibilidades de o poder público 
oferecer aos moradores das cidades boas alternativas de transporte 
coletivo. Como hoje as políticas públicas oscilam entre o descaso e a opção 
por soluções paliativas, o automóvel tornou-se mais do que um mero 
símbolo de status social ou de simples comodismo individualista 
(SCARLATO, 1999, p. 36).  

Jacobs (2009, p.6) traz o exemplo dos automóveis como sendo 

considerados sempre os vilões e como o grande problema das cidades, “mas os 

efeitos nocivos dos automóveis são menos a causa do que um sintoma de nossa 

incompetência no desenvolvimento urbano”. Não é fácil compatibilizar automóveis e 

cidades, porque não há um entendimento de “como projetar cidades funcionais e 

saudáveis – com ou sem automóveis”. Há quem acredite que, caso se resolvam os 

problemas relacionados ao trânsito, os maiores problemas da cidade estariam 

também resolvidos. Para ela ainda, as cidades tem preocupações econômicas e 

sociais mais difíceis que os automóveis. 

Tanto a estruturação espacial quanto a ordenação dos meios de transportes 
públicos não são tão simples e espontâneas, estando permeadas por 
interesses diferenciados dos agentes urbanos. Com isso não há, portanto, 
uma situação favorável que permita fluir a circulação de maneira adequada, 
já que há inúmeros problemas nos sistemas de transporte público e uma 
grande presença do automóvel particular, implicando na mobilidade e 
acessibilidade de muitas pessoas, principalmente, das que possuem uma 
renda menor (PEREIRA, 2006, p.42). 

 

Embora algumas cidades brasileiras tenham procurado por soluções para 

engarrafamentos, não existe de fato uma solução que priorize o transporte coletivo, 

e por sua vez, acaba obrigando as pessoas a adquirirem seu próprio meio de 

transporte, agravando o problema existente. Dessa forma, pensar que apenas o 
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automóvel é um dos vilões para o transporte urbano é errado, já que se deve levar 

em conta a maneira como ele é usado e pensar de forma direta na qualidade de vida 

das pessoas que circulam pela cidade (SCARLATO, 1999). 

Para inverter essa lógica individualista, as políticas públicas devem seguir o 
princípio de privilegiar o transporte público e o não motorizado em 
detrimento do transporte motorizado individual. Para isso, são necessárias 
medidas de compensação pelas externalidades produzidas pelos usuários 
de motos e automóveis, onerando principalmente o uso e a propriedade 
desse tipo de transporte (taxação da gasolina, propriedade e seguro dos 
veículos, assim como o uso do espaço urbano) (CARVALHO, 2016, p. 17). 

O número de veículos no Brasil é alarmante. De acordo com dados do 

Denatran, em abril de 2016, existiam 91.752.33 de veículos em todo o país. De 

acordo com o IBGE (2016), a estimativa de população para o país neste mesmo ano 

é de 205.988.722 habitantes, o que corresponde a uma média aritmética simples de 

um veículo para cada 2,24 pessoas.  

Se fosse possível imaginar todos esses veículos circulando ao mesmo 

tempo, certamente as cidades tornar-se-iam um grande caos, aonde haveria muitos 

veículos disputando o espaço urbano com pedestres, ciclistas, etc. “Especialmente 

em décadas recentes, muitas áreas urbanas pelo mundo tiveram que se esforçar 

para criar melhores condições para pedestres e para a vida urbana, dando menor 

prioridade ao tráfego de automóveis” (GEHL, 2013, p.4). 

Pensar no transporte coletivo como solução para os problemas urbanos de 

tráfego ainda é um problema, já que o governo vê as grandes montadoras de 

veículos “como símbolos de progresso e desenvolvimento”, fazendo então com que 

a solução mais prática para o aumento do número de veículos e consequentemente 

dos problemas que geram, seja o aumento de vias, túneis, avenidas, etc. 

(SCARLATO, 1999, p.38). 

“Dificilmente poderemos pensar em qualquer solução para a questão 

ambiental urbana, quanto às consequências advindas do uso do automóvel, sem 

que o poder público dê prioridade para o transporte coletivo” (SCARLATO, 1999, 

p.38).  

Ele é considerado de grande valia, pois transporta várias pessoas em um 

único veículo. Representa um aspecto social e democrático, por ser um meio 

motorizado seguro e acessível também as pessoas de baixa renda, as pessoas que 
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não podem ou não querem dirigir. Outra questão importante, é que sua utilização 

proporciona uma ocupação e uso racional do solo urbano, tornando as cidades mais 

humanas (FERRAZ e TORRES, 2004). 

Ainda, os autores defendem que “a operação do transporte público urbano 

deve ser realizada por empresas privadas e o planejamento e a gestão 

(regulamentação, administração, fiscalização e programação da operação), pelo 

poder público” (FERRAZ e TORRES, 2004, p.5). O governo municipal deve ficar 

responsável pela gestão e planejamento, pois esse tipo de transporte influencia na 

qualidade de vida, ocupação e uso do colo, atividades comerciais, etc. 

Assim, as atividades de planejamento e gestão são vitais para garantir a 
qualidade e eficiência do serviço de transporte público urbano, bem como o 
menor impacto negativo possível sobre o meio ambiente (natural e 
construído) e o trânsito (congestionamento e acidentes), a ocupação e o 
uso racional do solo, a fixação de valores justos para as tarifas: nem 
elevados, que prejudiquem os usuários, nem baixos, que prejudicam a 
qualidade e a sustentabilidade econômica do sistema, etc. (FERRAZ e 
TORRES, 2004, p.6). 

Um dos maiores problemas do transporte urbano é que ele necessita de 

espaço, de circulação e estacionamento. Quanto maior o espaço destinado aos 

meios de circulação, menor o destinado aos espaços públicos, construções e 

interação ou convívio social. Assim, há um aumento na área urbana consolidada e 

que muitas vezes gera problemas relacionados à permeabilidade do solo.  

“O sistema de vias e tráfego que nele é organizado podem afetar muito a 

qualidade da vida das pessoas, prejudicando suas relações diárias e destruindo o 

patrimônio histórico e arquitetônico” (VASCONCELLOS, 2013, p. 120). Pensar a 

mobilidade urbana é pensar diretamente na qualidade de vida das pessoas que 

residem em uma cidade. 

A mobilidade horizontal é uma das vilãs do efeito estufa, sendo responsável 

por quase um quarto da emissão “além de gerar outras formas de poluição: 

impermeabilização do solo [...]; acidentes, estresse; peso nos cofres públicos seja 

em investimentos em mobilidade, ou em subsídios, ou em gastos com a saúde para 

tratar doenças causadas pela poluição” (SILVA, 2014, p.290). 

O Plano de Mobilidade (BRASIL, 2007), traz índices comparativos com 

relação aos meios de transporte. Obviamente que a bicicleta é o meio de transporte 
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mais limpo que temos. Entretanto, é necessário observar a diferença entre energia, 

poluição, custo total e área de via entre ônibus, carros e motos. O ônibus é o meio 

de transporte que menos polui e menos ocupa espaço nesse comparativo, conforme 

pode ser verificado na Tabela 1. A partir daí, surgiu o interesse em estudar a 

mobilidade urbana nesse viés. 

 

Tabela 1: Índice comparativo entre modo de deslocamento 

MODO 
ÍNDICES POR PASSAGEIRO - KM 

ENERGIA
1
 POLUIÇÃO

2
 CUSTO TOTAL

3
 ÁREA DE VIA 

Ônibus 1,0 1,0 1,0 1,0 

Moto 1,9 14,0 3,9 4,2 

Auto 4,5 6,4 8,0 6,4 

Bicicleta 0 0 0,1 1,1 

Fonte: BRASIL, 2007. Editado pela autora 

 

Ainda de acordo com a Tabela 1, é possível perceber que os deslocamentos 

que se realizam de bicicleta se tornam menos poluentes ou onerosos, sem falar na 

melhoria de qualidade de vida agregada nesse transporte.  

É necessário pensar em alternativas para que as pessoas deixem de fazer 

uso de um transporte egoísta, como um automóvel, e passem a fazer uso de formas 

de locomoção que além de tudo, permitam uma qualidade de vida melhor, seja 

através de uma pequena caminhada até o ponto de ônibus mais próximo, ou 

utilizando uma bicicleta para realizar os deslocamentos e também, reduzindo os 

problemas ambientais causados pela decisão de utilizar um veículo para se deslocar 

sozinho. 

É nesse sentido que o transporte coletivo aparece como uma solução 

ambiental, social e econômica no cenário mundial. Vários países vêm realizando 

campanhas para promover o uso de meios de deslocamento menos egoístas e 

ambientalmente sustentáveis, como o caso da cidade de Munique. A Figura 1 

mostra uma campanha feita pelo Departamento de Trânsito de Munique, no ano de 

                                            

 

 
1
 Base calculada em gramas equivalentes de petróleo (diesel e gasolina). 

2
 Monóxido de carbono (CO), Hidrocarbonetos (HC), Óxidos de Nitrogênio (NOx) e Material 

Particulado (MP). 
3
 Custos totais (fixos e variáveis). Fonte: “Panorama da Mobilidade no Brasil, ANTP, 2006” e SeMob. 
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2001, para conscientizar a população sobre o espaço que 60 pessoas ocupam no 

trânsito, utilizando três formas diferentes de deslocamento. 

 
Figura 1: Pôster do departamento de trânsito de Munique 
Fonte: http://s2.glbimg.com/ _7964870390966214980_n.jpg 

 

Paris também vem realizando estudos para deslocar os veículos do seu 

grande centro. É papel da municipalidade permitir que a população tenha opções de 

deslocamento com qualidade. Quando não se possibilita que a população possa 

utilizar de um meio de transporte coletivo ou de ciclovias adequadas, não se dá a 

oportunidade de optar por um sistema que não seja um carro, por exemplo.  

É possível através dela perceber claramente, o motivo de tantas cidades no 

mundo sofrerem tanto com a falta de planejamento voltado à mobilidade urbana, já 

que, a partir da revolução industrial, as cidades vêm sendo planejadas para carros, 

não para pessoas, e esse é o maior desafio de pensar em mobilidade urbana na 

atualidade.  

“A percepção geral é que essas condições permanecerão por muito tempo, 

pois as políticas de incentivo à produção, venda e utilização de veículos privados 

prevalecem sobre as medidas de estímulo ao uso do transporte público e do 

transporte não motorizado” (CARVALHO, 2016, p. 7). 

Mascaró (2005) afirma que restringido ao máximo o deslocamento 

motorizado, através da redução dos espaços destinados aos automóveis, é a melhor 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix1_jnh4jLAhVGlJAKHRqWAZkQjRwIBw&url=http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2014/08/grupo-testa-ocupacao-de-carros-onibus-e-bicicleta-em-rua-de-vitoria.html&psig=AFQjCNGvTqls20A1Yk4uaKgUcrNQWnFTCg&ust=1456116690769088
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maneira de construir espaços que promovam a convivência e que tenham como 

prioridade transportes não motorizados. 

Para tanto, é importante compreender de que forma o sistema coletivo vem 

ocorrendo nas cidades, para que se tenham subsídios para propostas e soluções 

aos grandes problemas que os deslocamentos vêm causando nas cidades e na 

qualidade de vida de seus habitantes. 

  

2.3.1 Raios de influência do transporte coletivo 

A distância percorrida de um ponto de origem até a parada do ponto de 

ônibus é determinante na escolha desse tipo de transporte. Alguns autores 

classificam os pontos de ônibus como parte dos equipamentos urbanos ou 

comunitários da cidade. 

Ferraz e Torres (2004) sugerem padrões de qualidade para o transporte 

público por ônibus e caracterizam uma distância de caminhada no início e no fim da 

viagem correspondente a 300 metros, como sendo uma boa distância para ser 

considerada no que tange as paradas do transporte coletivo. Ainda, classificam entre 

300 e 500 metros como regular, e acima de 500 metros de distância, como ruim. 

Pitts (2004) traz a medida de 500 metros como sendo o raio de influência 

dos pontos de ônibus. É importante observar essa distância percorrida pelo 

pedestre, para que o mesmo não necessite de um deslocamento tão longo até a 

parada ou ponto de ônibus, o que muitas vezes acaba tornando-se um empecilho 

para o uso desse tipo de transporte. 
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa se caracteriza por ser qualitativa e quantitativa. A pesquisa 

qualitativa foi realizada através da pesquisa bibliográfica e documental, da 

caracterização da infraestrutura viária, dos tipos de via e do transporte coletivo. A 

pesquisa quantitativa foi realizada através da entrevista para verificar qual o perfil do 

usuário do transporte coletivo bem como, o grau de satisfação do mesmo com 

relação a esse tipo de transporte. 

 

3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 

Para alcançar o objetivo a que se propõe essa pesquisa, foram realizadas 

pesquisas bibliográficas acerca de: 1) espaço urbano 2) mobilidade urbana 3) 

interdisciplinaridade, 4) políticas públicas brasileiras de mobilidade urbana e 5) 

transporte urbano coletivo. Esta etapa do procedimento metodológico deu subsídio 

para a realização de entrevista estruturada a ser aplicada para avaliar o grau de 

satisfação do usuário do transporte urbano coletivo e de um melhor entendimento 

acerca do tema da pesquisa.   

Foi realizada também pesquisa documental, junto à Prefeitura Municipal de 

São Miguel do Oeste, para subsidiar a discussão da entrevista estruturada. Foram 

analisados mapas, relatórios, documentos oficiais e outros documentos que possam 

ser cedidos pela Prefeitura e que estejam relacionados com o sistema de transporte 

urbano coletivo de modo a tentar compreender se houve ou não, uma evolução ao 

longo dos anos, desse tipo de transporte no município.  

Os mapas não apresentam uma precisão de medidas, mas são suficientes 

para a compreensão do sistema e de como o mesmo se comporta. Eles 

correspondem ao levantamento realizado para a elaboração do Plano Diretor do ano 

de 2011 e não sofrem atualizações constantes para disponibilização. Dessa forma, 

novos loteamentos não aparecem nas cartografias. Essa situação pode ser 

constatada ainda, na conferência in loco do mesmo.  

A coleta de dados se deu ainda através de uma caracterização do espaço 

urbano e do transporte coletivo. Foi realizado também levantamento de campo na 
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Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste, de modo a buscar subsídios para o 

melhor entendimento do sistema viário no município. 

  

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, TIPOS DE VIAS E 
TRANSPORTE COLETIVO 

Para realizar a caracterização da infraestrutura viária do município bem 

como dos tipos de via, foi necessária uma análise documental, realizada no Plano 

Diretor do Município de São Miguel do Oeste, buscando mapas que facilitariam o 

entendimento e a visualização de determinadas classificações e tipologias, bem 

como da caracterização e particularidade de cada um dos tipos de vias classificados 

no Plano Diretor. Essa cartografia e o Plano Diretor, por se tratarem de uma 

legislação, encontram-se disponíveis no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal.  

Para a caracterização do transporte coletivo, foi necessária a busca por 

cartografia que indicasse onde passam as linhas urbanas do transporte coletivo na 

malha viária, bem como a locação dos pontos de ônibus, caracterizados por abrigos 

ou paradas de ônibus. O levantamento dessas informações foi realizado por técnicos 

da Prefeitura e o arquivo foi disponibilizado pela empresa que realiza o trabalho 

graficação e desenho de alguns dos projetos da Prefeitura Municipal de São Miguel 

do Oeste. Como esse é então um serviço terceirizado, foi necessário que essa 

empresa repassasse esta cartografia. Foi necessário compreender de que forma o 

transporte coletivo acontece na malha urbana e se atende de forma igual, bem 

como, compreender a partir da delimitação de um raio de abrangência de cada 

ponto ou parada de ônibus, compreendendo a necessidade de haver um 

caminhamento máximo possibilitando a segurança e também comodidade, do 

usuário. 

 

3.3 ENTREVISTA 

A entrevista fez parte da coleta de dados e teve um roteiro, com questões 

elaboradas a partir do referencial teórico que levantou os pontos para serem 

discutidos e/ou respondidos e foi do tipo survey. “Num survey [...] o analista tem a 

sua frente somente dados obtidos por meio do formulário, e sabe que não pode 
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captar as experiências dos vários entrevistadores que o aplicaram” (GIL, 2002, 

p.141). A princípio, a entrevista coletou dados de forma quantitativa, pois era 

estruturada, entretanto, a análise desses dados se deu de forma não apenas 

quantitativa, mas também qualitativa.  

Para analisar o grau de satisfação, foram realizados estudos e levantamento 

acerca de trabalhos que procuraram analisar a mobilidade urbana. Optou-se por se 

trabalhar com base em teses, dissertações e/ou artigos publicados recentemente. 

Analisou-se o questionário aplicado em dois trabalhos selecionados, para que a 

partir deles, fosse elaborado um questionário próprio. Essa análise levou em conta 

as questões que havia em comum e que fosse relevante para essa pesquisa, tendo 

em vista a particularidade do local.  

Cellos (2012) analisou a qualidade do transporte público urbano, tendo 

como foco a percepção de usuários idosos. Entre uma das considerações da 

pesquisa, foram avaliados não apenas o transporte, como também todo o apoio que 

deve ser dado, como pontos de ônibus e sistemas de informação. Santos (2012) 

realizou um estudo em sua dissertação quanto à acessibilidade e nível do serviço 

prestado no transporte coletivo público urbano na cidade de Santiago – RS. Esse 

trabalho foi escolhido, pois a cidade analisada possui pouco menos de 10.000 

habitantes do que a cidade ser investigada e também utilizou de questionário para 

compreender a percepção do usuário quanto ao serviço de transporte coletivo.  

Também é necessário levar em conta que existe um método de análise de 

mobilidade urbana reconhecido mundialmente, o IMUS – Índice de Mobilidade 

Urbana Sustentável, desenvolvido por Costa (2008). Embora não seja o foco de tal 

trabalho, é necessário considerar a importância da tese no sentido de que essa criou 

parâmetros para analisar a mobilidade urbana, com variáveis que não podem ser 

desconsideradas quando se estuda tal tema.  

O IMUS trabalha com a ideia de que a mobilidade urbana sustentável 

possa ser analisada através de 9 domínios, sendo: acessibilidade, aspectos 

ambientais, aspectos sociais, aspectos políticos, infraestrutura, modos não 

motorizados, planejamento integrado, tráfego e circulação urbana e sistemas de 

transporte urbano (COSTA, 2008). Cada um desses domínios apresenta diversas 

variáveis, que podem ser analisadas através de banco de dados e informações 
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disponibilizadas pelos municípios e analisadas através de levantamentos e 

cartografias. 

 

3.3.1 Pré-teste 

Para que se verificasse que a survey desenvolvida nessa etapa tenha um 

subsídio em um instrumento já conhecido, optou-se pela verificação do questionário 

com relação às variáveis do índice. Isso foi necessário para verificar se ao menos o 

domínio referente ao transporte urbano poderia ser contemplado para uma análise 

menos técnica e mais subjetiva da percepção do usuário que utiliza quase que 

diariamente desse serviço. Nessa verificação notou-se que de uma forma subjetiva, 

outros domínios estarão presentes na survey que foi aplicada posteriormente. 

O questionário do tipo survey foi enviado para análise de quatro 

profissionais/especialistas ligados à área de pesquisa, sendo três deles arquitetos e 

urbanistas e um geógrafo. Após sugestões e correções dos mesmos, o questionário 

foi aplicado em três turmas com aulas no Centro Tecnológico da Unoesc, campus de 

São Miguel do Oeste e alguns funcionários do mesmo campus. Todos os 

respondentes são usuários do transporte coletivo, totalizando uma amostra de 22, 

sendo o questionário aplicado nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 2016. Para análise 

dos dados, utilizou-se o programa SPSS. 

As correções dos especialistas foram de extrema importância, já que 

permitiram menos aberturas para interpretações errôneas e melhoria de questões 

que pareciam não atender a necessidade de compreender o grau de satisfação do 

usuário do transporte coletivo da cidade. 

As respostas foram na escala Likert de 1 a 5, sendo 1 a pior situação e 5 a 

melhor. O primeiro bloco das perguntas (questão 1 a 12) eram questões mais 

relacionadas à pessoa, opções e particularidades com relação à mobilidade urbana 

e tem como objetivo conhecer o perfil do usuário. O segundo bloco, questões 13 a 

34, eram perguntas relacionadas especificamente a mobilidade urbana com foco no 

transporte coletivo e ao grau de satisfação do usuário. As duas últimas questões, de 

numero 35 e 36, eram questões abertas, aonde as pessoas que quisessem, 

poderiam descrever uma opinião sobre a mobilidade urbana ou transporte coletivo e 

demonstrar se sabem dos horários das lotações.  
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O questionário para a validação do pré-teste foi aplicado a 22 usuários do 

transporte coletivo, no mês de fevereiro de 2016, todos estudantes da então quinta 

fase do curso de Arquitetura e Urbanismo. 

Foi necessário todo esse processo, para que, quando da aplicação desse 

questionário aos usuários do transporte coletivo, o mesmo não apresentasse erros 

ou tivesse sua eficácia questionada. 

Assim, foi realizado esse pré-teste antes das entrevistas, como uma forma 

de “avaliação dos instrumentos enquanto tais, visando garantir que meçam 

exatamente o que pretendem medir” (GIL, 2002, p. 119) e então, a validação do 

instrumento de coleta de dados.  

 

3.3.2 Entrevista 

Quanto à aplicação do questionário para a validação, percebeu-se que 

realizar uma análise fatorial com uma amostra pequena faz com que o estudo 

perdesse a relevância e os resultados não fossem tão próximos da realidade, já que 

a análise fica comprometida. Hair (2009, p.109) traz que “o menor valor absoluto de 

amostra deve ser de 50 observações” e que o ideal, deveria ser de ter pelo menos 

cinco variáveis para cada fator.  

Dessa forma, optou-se por trabalhar com uma amostra de 100 pessoas. O 

questionário foi aplicado em alguns pontos de ônibus da cidade, em dias alternados 

do mês. Todos os respondentes são usuários do transporte coletivo, totalizando uma 

amostra de 100 pessoas, sendo o questionário aplicado entre os dias 02 de 

Setembro de 2016 ao dia 27 de Outubro de 2016. Para análise dos dados, foi 

utilizado o programa SPSS. 

 

3.3.3 Análise dos dados obtidos na entrevista 

As questões de 1 a 34 foram analisadas de forma quantitativa, através da 

análise de frequência, auxiliado pelo programa SPSS e se dividem em duas etapas: 

a primeira etapa, compreendendo as questões de 1 a 12, se deu para compreender 

o perfil dos respondentes, através de análise de frequência, média e desvio padrão, 

dependendo da questão. A segunda etapa analisou as variáveis de percepção das 
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questões 13 a 34, analisando frequência, média e desvio padrão. As duas questões 

discursivas (35 e 36) foram analisadas em conjunto com a discussão do resultado do 

questionário. Elas fizeram parte do mesmo já que muitas vezes as discussões sobre 

como se pensar na cidade ficaram baseadas somente em dados e não tem como 

foco quem realmente utiliza desse sistema diariamente.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

São Miguel do Oeste está situada no Extremo Oeste de Santa Catarina, 

região da Associação dos Municípios do Extremo Oeste Catarinense (AMEOSC), 

localizada a 121 km de Chapecó e a 720 km da capital, Florianópolis. Faz divisa ao 

sul com o município de Descanso; ao leste com os municípios de Barra Bonita, 

Romelândia e Flor do Sertão; a oeste com Bandeirante e Paraíso e ao norte com os 

municípios de Guaraciaba e Anchieta (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Localização do município São Miguel do Oeste (SMO) no Brasil, no Estado e suas 

divisas.  
Fonte: a autora 

 

Os principais acessos ao município se dão pela BR 282, BR 163 e BR 386 

(Figura 3). Emancipada no ano de 1954, conta atualmente com uma população 

estimada em 38.984, de acordo com dados do IBGE (2015). 
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Figura 3: Mapa dos principais acessos ao município 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste. Modificado por: DAIPRAI, 2009  
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4.1 BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE 

A colonização de Vila Oeste, hoje o município de São Miguel do Oeste, teve 

seu marco inicial então, no ano de 1940, mas anteriormente a essa data, ocorreram 

alguns acontecimentos que De Bona (2004) considera importantes:  

O primeiro é a passagem da Coluna Prestes, em 1924 e 1925, que ficou 
conhecida pelas manifestações contra os privilégios e a corrupção no 
círculo dos detentores do poder, e também com o assassinato do jornalista 
Crispim Mira, por fazer um jornalismo crítico. O segundo fato foi à passagem 
do Governador do estado, Adolfo Konder, com uma comitiva de 20 pessoas, 
em Maio de 1929, pelo mesmo pique onde passou a Coluna Prestes 
(BONA, 2004, pág. 39).  

Os primeiros colonizados da então Vila Oeste (Fotografia 1), eram oriundos 

de Caxias do Sul e para chegar até a vila, era necessário que cruzassem a balsa do 

rio Uruguai, na atual cidade de Mondai. Em 23 de Março de 1940, adentraram na 

mata, seguindo o antigo pique da Coluna Prestes, passando pela linha Famoso e 

pela linha Canela Furada, chegando a uma nascente de água, hoje do lajeado 

Guamerim, escolhendo esse local para ser a sede da Vila Oeste (BONA, 2004). 

 

 
Fotografia 1: O início da colonização da Vila Oeste 

Fonte: http://www.smo.com.br/smoeste/vilaoeste.jpg 

 

O processo de colonização aconteceu a partir da perspectiva de lucros que a 

região poderia gerar, através da comercialização de terras férteis e da madeira, 

http://www.smo.com.br/smoeste/vilaoeste.jpg
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encontradas em grande quantidade na região (Fotografia 2). Para a construção e 

abertura das primeiras estradas, os colonizadores contaram com a chegada dos 

caboclos, que se deslocaram devido à propaganda que os colonizadores faziam, de 

que o local contava com área fértil e mata abundante, coberta por riquezas naturais 

(BONA, 2004). 

Já acostumados a lidar com a terra, os imigrantes colonizadores levaram a 

experiência com o trabalho agrícola, obtida no Rio Grande do Sul, para a Vila Oeste. 

Desenvolveram a policultura em pequenas propriedades, que foi a base para o 

sustento familiar e que se estendeu até o fim dos anos 60, início dos anos 70 com a 

venda do excedente produzido (SPENASSATO, 2008). 

 

 
Fotografia 2: As casas, ruas e a organização espacial da Vila Oeste 

Fonte: http://www.smo.com.br/smoeste/vilaoeste2.jpg 

 

Os colonizadores trabalhavam em mutirão para construção de escolas, 

igrejas, casas e nas tarefas agrícolas, plantio e colheita. Em 1943, a cidade passou 

por uma dificuldade devido à seca na região. Os madeireiros que estavam se 

instalando não tinham como transportar a madeira e o único moinho da Vila parou 

pela falta de água. Para conseguir moer o milho e o trigo, era necessário recorrer ao 

moinho da cidade de Iporã do Oeste. As águas do Rio Uruguai, na cidade de 

Mondai, que servia para o transporte de alimentos e de novos imigrantes ficaram tão 

baixas que a cidade acabou estagnando (SPENASSATO, 2008).   

http://www.smo.com.br/smoeste/vilaoeste2.jpg
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Em 1946, a quantidade de chuva foi enorme e, com ela retomou-se o 

desenvolvimento da cidade. O problema é que com a chuva, houve o surto da febre 

tifoide, que por falta de assistência médica e medicamentos, acabou vitimando 

inúmeras pessoas (BONA 2004). 

Por motivos de segurança nacional, através do Decreto – lei nº. 5.812, de 21 

de Setembro de 1943 (BRASIL, 1943), o então Presidente da República, Getúlio 

Vargas, criou o Território Federal do Iguaçu, ao qual passou a pertencer o oeste de 

Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, e teve como capital, Laranjeiras do Sul 

(SPENASSATO, 2008). 

Logo após a criação do Território Federal do Iguaçu, uma comissão de 

vilaoestinos dirigiu-se a Laranjeiras do Sul, e conseguiu do Governador Frederico 

Trotta verba para a construção de escolas na Vila Oeste, e em outras cidades da 

região. Com o objetivo de eliminar o contrabando de pneus e pinhões na região 

oeste catarinense para a Argentina e eliminar o refúgio de criminosos, o Governador 

do Território resolveu criar a 5ª Delegacia Regional de Polícia, que encontrou na Vila 

Oeste, as melhores condições para instalação, devido ser a mais central da região 

(SPENASSATTO, 2008). Delegacia que se mantém no município até hoje. 

Eliminada a epidemia da febre tifoide, a Vila ganhou um novo impulso de 

desenvolvimento. Em 1949, fundou-se a Sociedades Amigos de Vila Oeste, que 

tinha como objetivo promover a criação do distrito de São Miguel do Oeste, que 

ocorreu em 23 de Maio de 1950 (SPENASSATO, 2008). 

A região recebia diariamente, caravanas de colonos oriundos do Rio Grande 

do Sul, mas não oferecia as mínimas condições para uma vida confortável. Faltavam 

estradas, escolas, médicos, remédios, comida, etc. Em 1952, o deputado estadual 

Lenoir Vargas Ferreira, por solicitação de São Miguel do Oeste, propôs emenda à 

Constituição Catarinense possibilitando que municípios que distanciassem até 90 km 

da fronteira poderiam se emancipar independente do número de moradores do 

distrito e sem necessidade de comprovação de renda (SPENASSATO, 2008).  

Com a aprovação, em 1953, modificou-se a concepção dos municípios 

originais. Assim, ocorreu o desmembramento territorial de Chapecó. A mesma 

oportunidade acabou também se estendendo aos demais municípios 

(SPENASSATO, 2008). O nome do município se deu assim, como uma junção da 

antiga Vila Oeste, com o nome do padroeiro do município, São Miguel Arcanjo.  
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4.1.1 Aspectos da urbanização do município de São Miguel do Oeste 

O processo de urbanização do município se deu a partir da chegada dos 

colonizadores que, chegaram à região com o intuito de extração e exportação de 

madeiras. A empresa madeireira Barth, Benetti & Cia, administrada por Olímpio Dal 

Magro, foi uma das precursoras e ele, o responsável, pela estrutura de malha urbana 

que é encontrada hoje, no município (BONA, 2004). 

No ano de 1944, após a empresa havia loteado o terreno da sede da 

mesma, deu-se o início da “abertura da Avenida Getúlio Vargas, com a largura de 25 

metros, fixando em 20 metros a largura das ruas” (BONA, 2044, p.27). Essa decisão 

aconteceu por Olímpio Dal Magro e contrariava a opinião dos diretores da empresa, 

que tinham como ideia, as medidas de 15 e 11 metros, respectivamente.  

Essa decisão do administrador por vias mais largas se deu em função de 

suas viagens, principalmente a capital do estado, Florianópolis, e que tem como 

característica na área central, ruas com larguras muito estreitas. Ainda, questionou o 

fato de muitas dessas vias serem de mão única. O mesmo defendeu sua posição e 

conseguiu manter a sua proposta inicial. Ainda, reforçou sua ideia dizendo que: 

“Daqui a 50 anos, quando isto aqui for cidade, nós não estaremos aqui para ouvir as 

críticas. Agora a terra é barata, mas no futuro vai valer muito e aí será tarde” (BONA, 

2004, p. 27). 

O município deve muito a essa decisão tomada nos seus primórdios, tanto 

pela largura das vias como pelo traçado adotado. O formato da malha urbana pode 

ser definido como fechado ortogonal, se compreendido a partir dos conceitos de 

Mascaró (1994). Esse formato facilita e permite o melhor aproveitamento e 

distribuição das quadras e lotes, principalmente se adaptado de forma ideal às 

curvas de nível. Infelizmente, não há informação quanto ao respeito à declividade ou 

não, quando do lançamento da malha urbana. 

A cidade mantém até hoje grande parte do traçado original, principalmente 

na área central e nas ruas principais dos bairros, as quais apresentam infraestrutura 

de larguras de vias amplas e com áreas verdes, resultado e reflexo de um 

planejamento inicial pensado em vias que permitissem também, melhor fluxo e 

circulação. 
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4.1.2 São Miguel do Oeste e os meios de transporte 

Assim como a maior parte das cidades brasileiras, os números que o 

DENATRAN apresenta com relação ao número de frota de veículos é elevado para o 

município. Tendo uma população estimada em 39.390 pessoas, a frota de veículos 

corresponde a um total de 32.657 no ano de 2015 (DENATRAN, 2015), conforme 

pode ser verificado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Número de veículos em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina e no Brasil.  

Variável São Miguel do Oeste Santa Catarina Brasil 

Automóveis 17.707 2.655.083 49.822.708 

Caminhões 1.118 146.819 2.645.992 

Caminhões-trator 437 48.607 593.892 

Caminhonetes 3.049 336.393 6.588.813 

Caminhonetas 958 145.120 2.098.233 

Micro-ônibus 75 11.422 375.274 

Motocicletas 5.177 815.722 20.216.193 

Motonetas 2.327 254.299 3.833.159 

Ônibus 113 18.702 590.657 

Tratores 10 2.996 30.371 

Utilitários 234 40.155 637.211 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2015. Elaborado pela autora. 

 

 Em abril de 2016, de acordo com dados do DENATRAN, o número de 

automóveis está em 17.841 veículos, o que representa um aumento pequeno, em 

números absolutos, mas expressivo levando em conta o porte do município. 

Caracteriza que em 4 meses, houve um aumento de 134 veículos circulando na 

malha urbana do município. 

 Com relação ao número de automóveis no ano de 2015, representado na 

Tabela 2, corresponde a um número de 17.707, o que equivale a uma média de 0,45 

automóveis por habitante no município de São Miguel do Oeste.  

É preciso considerar que a maior parte dos meios de transporte utiliza 

queima de combustível ou gás (Gráfico 1). Mais de 50% da frota de veículos que 

circulam no município, fazem uso do álcool ou gasolina para seu funcionamento, o 

que agrava problemas como efeito estufa, aquecimento global, crise ambiental, etc. 
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Ainda, com relação aos principais poluidores no que tange aos combustíveis, o uso 

de álcool, gasolina e diesel correspondem juntos, a 96% do total. 

 

 
Gráfico 1: Tipo de combustível dos veículos no município 

Fonte: DENATRAN (Abril de 2016), editado pela autora 

 

Quanto à quantidade de veículos que o município de São Miguel do Oeste 

tem, é alarmante o crescimento com que esses números aparecem. Em 15 anos 

(Gráfico 2), esse número dobrou e teve, consequentemente, uma malha urbana com 

maior pavimentação asfáltica, maior número de vagas para estacionamento desses 

veículos e uma redução dos passeios públicos para que o sistema viário pudesse 

absorver esse crescente.  

Aliando esse panorama a redução de IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados) para compra de veículos novos, que acabou fazendo com que a 

população tivesse interesse e se sentisse convidada a adquirir um veículo próprio 

em condições e preços mais acessíveis, como uma alternativa para facilitar seus 

deslocamentos, seja para estudar, passear ou trabalhar.  

Em contrapartida, não houve nenhum interesse ou incentivo para que a 

população se sentisse interessada ou motivada para utilizar de meios de transporte 

menos ou nada poluentes ou até mesmo, de um transporte coletivo urbano.. 
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Gráfico 2: Número de veículos no município ao longo dos anos 

Fonte: IBGE (2016), editado pela autora 

 

Ao que parece somente crianças e adolescentes não possuem um tipo de 

veículo motorizado no município no ano de 2016. Questões voltadas ao tipo de uso 

de veículo ou ao tipo de combustível que o mesmo utiliza, referem-se também a 

questões sócio-histórico-culturais, já que muitos pensam apenas na facilidade 

momentânea ou imediata e também, no status que um veículo pode proporcionar. 

Para muitos, é vergonhoso utilizar de uma bicicleta, ir a pé ou utilizar de um 

transporte coletivo.   

É necessária uma mudança também de pensamentos, uma quebra de 

paradigmas, aonde se consiga fazer com que as pessoas optem por soluções que 

também seriam ambientalmente sustentáveis.  

Há uma necessidade também, de que sejam adotadas políticas públicas que 

possam vir a promover uma conscientização ou incentivo, para promover o uso de 
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veículos que não dependam de combustíveis poluentes ou de recursos não 

renováveis. 

 

4.2 PLANO DIRETOR DE SÃO MIGUEL DO OESTE E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
VOLTADAS A MOBILIDADE URBANA 

No ano de 2004, o município teve seu primeiro Plano Diretor de 

Desenvolvimento Territorial, e sua elaboração se deu como uma exigência do 

Estatuto da Cidade, citado anteriormente. O primeiro Plano Diretor passou por 

revisão e como consequência, uma reelaboração. No ano de 2011, ocorreu a 

aprovação da Lei Complementar nº002/2011, denominada como Lei do Plano Diretor 

Municipal de São Miguel do Oeste. Ambos os Planos Diretores tiveram sua 

elaboração de forma participativa, atendendo a exigência também do Estatuto da 

Cidade. 

A elaboração do Plano Diretor no ano de 2011 se deu por um grupo de 

profissionais ligados à área de Arquitetura e Urbanismo e a Universidade do Oeste 

de Santa Catarina. A elaboração contou com a participação dos diversos atores que 

compõe essa rede, como a própria população, através de audiências realizadas por 

bairros e grupos de interesses diversos.  

Entrando especificamente no que tange a mobilidade urbana, o Plano Diretor 

(2011) traz em seu artigo 19, item II (p. 9) que o Programa de Mobilidade faz parte 

dos Programas da Política de Estruturação Espacial, e diz em seu art. 20 que: “Os 

programas [...] implantar-se-ão a partir da ação articulada e integrada entre os 

órgãos e entidades da administração municipal envolvidos com a especificidade do 

programa ou do projeto a ser desenvolvido” (SÃO MIGUEL DO OESTE, 2011, p. 8).  

Ainda, traz no artigo 23 (SÃO MIGUEL DO OESTE, 2011, p.9), que:  

O Programa de Mobilidade buscará desenvolver um conjunto de políticas de 
transporte e circulação para proporcionar o acesso amplo e democrático ao 
espaço urbano, através da priorização das pessoas com implantação e 
melhoramento dos equipamentos de circulação inclusivas e ambientalmente 
sustentáveis.  

Quanto às formas de implantação do Programa de Mobilidade, o Plano 

Diretor Municipal traz: 
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I – Implantação do Plano municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbanas;  

II - Integração das vias de circulação coletoras;  

III - Viabilizar ao pedestre a mobilidade segura;  

IV - Incrementar o uso de transporte não motorizado;  

V- Proporcionar mobilidade às pessoas com deficiência e restrições de 
mobilidade;  

VI – Implantação de um sistema de ciclovias integrado às vias arteriais e 
coletoras, assim como ao sistema de áreas verdes, praças e parques, 
quando forem implantados;  

VII – Implantação do anel viário.  

Parágrafo Único. O poder Executivo baixará ato que tratará da 
padronização dos passeios (Art. 24, SÃO MIGUEL DO OESTE, 2011, p. 9 e 
10). 

Levando em consideração os objetivos e diretrizes das Políticas Nacionais 

de Mobilidade Urbana, e levando em consideração que o Plano Diretor é anterior a 

uma delas, o Programa de Mobilidade proposto pelo município consegue contemplar 

as questões relativas à transporte urbano coletivo, priorização de pedestres.  

Porém, ainda é preciso evoluir em aspectos como passeios públicos, 

acessibilidade e também em possibilidades de circulação sustentável, que pode ser 

entendido como meios de transporte alternativos, como as ciclovias. Estas, 

vinculadas a áreas verdes, parques e praças priorizam o ser humano e demonstram 

uma preocupação com a qualidade de vida da população migueloestina.  

A implantação do anel viário surge como uma oportunidade de redução da 

circulação de veículos pesados da área urbana, o que possivelmente poderia vir a 

reduzir o tráfego, principalmente na área central. 

O artigo 52 dispõe sobre as atribuições do Conselho de Planejamento 

Municipal de São Miguel do Oeste. Uma delas é “Assessorar o Poder Executivo 

Municipal na elaboração e implantação das políticas habitacional, de saneamento e 

de mobilidade do Município” (SÃO MIGUEL DO OESTE, 2011, p.18). 

 No entanto, não é possível inferir se o Conselho é falho nesse ponto. 

Embora ele reúna autoridades de diversos órgãos e instituições do município e 

representantes da sociedade civil, sua contribuição se reduz apenas a solucionar 

problemas existentes em edificações irregulares e problemas pontuais, atuando 

muito pouco em prol da mobilidade urbana, 

Um dos anexos do Plano Diretor é o Anexo VII (SÃO MIGUEL DO OESTE, 

2011, p.75), denominado como Plano de Ações. Este documento, em seu item 1.2 

trata da mobilidade urbana. O anexo traz situações e casos específicos, que 
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possivelmente tenham sido reivindicados pela população quando das audiências 

públicas.  

São itens tratando de abrigos para transporte coletivo, pontes de ligação 

entre comunidades, alargamento e pavimentação de ruas específicas, etc. Alguns 

destes itens são importantes no escopo do presente trabalho, tais como: Ampliar 

transporte coletivo; Anel viário com acostamento e redutor de velocidade; 

Construção de Ciclovias; Construir terminal urbano no centro; Implantar trânsito 

inteligente, com passarelas, sinaleiras, fluxo; Bairro São Gotardo – ligação entre os 

bairros São Gotardo e São Jorge.  

Nota-se a preocupação com a ligação entre bairros que, embora vizinhos na 

malha urbana, não possuem conexão direta entre eles, dificultando a mobilidade 

urbana. Essa ligação se daria pela rua Florianópolis, discutida posteriormente, pois 

permitiria uma ligação direta na malha urbana, no sentido Leste-Oeste. 

O Art. 198 (SÃO MIGUEL DO OESTE, 2011, p.55) traz um prazo de “2 (dois) 

anos, para que o Poder Executivo Municipal elabore e encaminhe ao Poder 

Legislativo, os projetos de lei necessários à implantação do Plano de Mobilidade 

Urbana”, e talvez essa tenha sido a falha mais grave da municipalidade, já que não 

propôs até então, a implantação de um Plano de Mobilidade Urbana.  

Muito se discute acerca do sistema de estacionamento rotativo como sendo 

uma solução para a mobilidade urbana, mas pouco se fala em pedestres, qualidade 

de vida, formas de inserção das pequenas áreas verdes representadas por canteiros 

centrais entre as vagas de estacionamento no contexto urbano para que a 

população tenha vontade de manter esses espaços, ou de incentivo a transportes 

menos poluentes. 

Ainda, considerando o prazo de dois anos estipulado a partir da aprovação 

da Lei, que é o Plano Diretor, previa-se que este fosse implantado então, até o dia 

22 de Dezembro de 2013. O constatado no presente trabalho é que além de quase 3 

anos de atraso, pouco ou quase nada vem sendo realizado para que esse prazo não 

se torne ainda maior. 

Se for considerado o prazo estipulado pela Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, o prazo também já teria esgotado, já que a lei passou a valer no dia 12 de 

abril de 2012 e o prazo final seria então, no dia 12 de abril de 2016. De qualquer 

forma, este prazo expirou pelas duas legislações citadas, e essa situação acarreta 

em prejuízos com relação a verbas destinadas pelo governo federal ao município. 
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Silva (2014) afirma que o motivo de muitas cidades de médio e pequeno 

porte não terem tido interesse em implantar um Plano de Mobilidade deve-se ao 

pouco ou nenhum aporte de recursos por parte do governo federal em municípios de 

menor porte:  

[...] os municípios com menos de 500 mil habitantes recebem, em média, 
poucos recursos. De todos os 5.527 municípios abaixo de 500 mil 
habitantes, apenas 163 receberam investimentos. Desses, metade recebeu 
investimentos menores do que 160 mil reais entre 2006 e 2010, o que 
configura valores muito baixos, em se tratando de investimentos em 
transporte urbano (Ipea, 2012, p.5 apud SILVA, 2014, p.280). 

Para o autor, a obtenção dos recursos federais para os projetos em 

mobilidade urbana é mais uma questão política do que de qualidade dos projetos. O 

fato das cidades menores receberem um recurso tão pequeno também implica na 

municipalidade optar, ao invés de gastar com projetos executivos que tem um custo 

alto e que podem não ser contemplados, por projetos que tenham mais visibilidade 

para a população. “Há assim, uma explicação de ordem política e histórica para a 

alegada falta de projetos, com a qual o Ministério das Cidades critica as 

administrações municipais e justifica-se pela não aplicação de recursos 

orçamentários supostamente disponíveis” (SILVA, 2014, p.280). 

É fato que, independente dos motivos que levaram a não elaboração de um 

Plano de Mobilidade Urbana no município, o prejuízo sempre recai sobre a 

população que necessita se locomover dentro da cidade para os mais diversos fins, 

e que sofre com a falta de planejamento.  

 

4.3 ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E OS TIPOS DE VIA DO MUNICÍPIO 
DE SÃO MIGUEL DO OESTE 

O Plano Diretor caracteriza oito tipos de via na malha urbana do município: 

estrutural, estrutural projetada, arterial, arterial prevista, coletora, coletora prevista, 

local e local projetada (Figura 4). 

O Código de Trânsito Brasileiro define via como sendo uma superfície por 

onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o 

acostamento, ilhas e canteiro central. Podem ser classificadas de diversas formas, a 

primeira delas sendo quanto a natureza rural ou urbana (Lei nº 9.503, BRASIL, 
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1997). Os tipos de vias do sistema viário do município de São Miguel do Oeste 

(Tabela 3 e Figura 4) classificam-se como: 

 

Tabela 3: Tipos de vias do Município de São Miguel do Oeste.  

Tipo de via Definição Dimensões 

Estruturais 

Rodovias estaduais e 
federais que transpondo o 

município suportam e 
orientam o tráfego de 

passagem e de interesse 
regional; 

A ser definida pelos órgãos federais e estaduais 
competente. 

Arteriais 
Rodovias que interligam os 
diferentes setores e zonas 

da área urbana; 

32,00m (trinta e dois metros), sendo: 
a) 14,00m de caixa (4 faixas de circulação com 3,50m 

cada) com canteiro central de 2,00m; 
b) 2,50m de acostamento para cada lado; 

c) 2,50m de ciclovia em um dos lados; 
d) 1,25m de canteiro para cada lado; 
d) 3,00m de passeio para cada lado. 

 

Coletoras 

Promovem a ligação entre 
os bairros e o centro, 

distribuindo o tráfego na 
cidade; 

25,00 m (vinte e cinco metros), sendo: 
a) 7,00m de caixa (2 faixas de circulação com 3,50m 

cada); 
b) 2,50m de acostamento em um dos lados e 5,00m no 

outro; 
c) 2,50m de ciclovia em um dos lados; 
d) 1,00m de canteiro para cada lado. 
d) 3,00m de passeio para cada lado. 

Locais 
Possibilitam o acesso 

direto aos lotes e 
edificações; 

14,00 m (quatorze metros), sendo: 
a) 6,00m de caixa (2 faixas de circulação com 3,00m 

cada); 
b) 2,00m de acostamento para cada lado; 

c) 2,00m de passeio para cada lado. 

Especiais 

São as vias locais que 
acabam em praça de 

retorno, por não existir a 
possibilidade de 

continuidade. 

14,00 m (quatorze metros), sendo: 
a) 6,00m de caixa (2 faixas de circulação com 3,00m 

cada); 
b) 2,00m de acostamento para cada lado; 

c) 2,00m de passeio para cada lado. 

Rurais 
Estradas municipais que se 

situam fora do perímetro 
urbano. 

12,00 m (doze metros) 

Vias para 
pedestres 

Vias ou conjunto de vias 
destinadas à circulação 
prioritária de pedestres; 

4,00 m (quatro metros) 

Ciclovia 
Vias ou conjunto de vias 

destinadas à circulação de 
bicicletas e afins 

- 

Fonte: Prefeitura Municipal de SMOeste, elaborada pela autora 
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Figura 4: Mapa do sistema viário do município com os pontos e paradas de ônibus 

Fonte: Prefeitura Municipal de SMOeste, editado pela autora 
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Cada tipo de via tem uma característica própria, e estas devem ser seguidas 

inclusive, quando da criação de novos loteamentos. Voltando a discussão das 

ciclovias, é importante considerar que as vias arteriais e coletoras preveem as 

ciclovias em sua estrutura, com largura de 2,50m, em um dos lados da via. No 

entanto, não existe ciclovia na cidade, em nenhuma dessas vias.  

Pela estrutura de muitas dessas vias, é possível prever que a ciclovia não 

tem espaço físico para ser efetivada, haja vista que a caixa viária da rua, ocupa uma 

largura considerável. 

Caso ela fosse efetivamente construída, permitiria que as pessoas 

pudessem circular por praticamente toda a malha urbana, com um transporte que 

possibilitasse não apenas uma redução do número de veículos circulando, mas 

também, na melhoria da qualidade de vida das pessoas da cidade. 

Entretanto, o município que teve seu início nos anos 40, possui uma malha 

extremamente racional, decorrente também do urbanismo modernista que se 

instaurava no país. Esse tipo de malha quadriculada acaba não favorecendo a 

topografia de algumas ruas, o que prejudicaria a implantação de uma ciclovia em 

alguns pontos. Isso acaba também dificultando a própria circulação de pedestres, 

que acabam se sentindo desmotivados para circular a pé no município, em 

determinadas ruas. 

Uma característica importante do sistema viário do município, é que a 

mesma é cortada pela BR 282, no sentido norte-sul (via vermelha contínua no mapa 

da Figura 4). Esta via é denominada como Willy Barth (Fotografia 3 e Fotografia 4) e 

é uma via com característica de fluxo rápido a intenso, com presença de veículos de 

grande porte e, nem mesmo os radares eletrônicos implantados ao longo de sua 

extensão, conseguem reduzir o alto número de acidentes. Ela se caracteriza como 

uma via estrutural com 4 pistas e possui canteiro central, sendo que parte dela era 

de responsabilidade do município e outra, da Polícia Rodoviária Federal.  

Atualmente, os radares foram retirados da via, devido a problemas com a 

empresa que prestava esse serviço e a prefeitura. O número de acidentes aumentou 

de forma considerável, haja vista que sem os radares, implantados justamente para 

substituir as lombadas físicas, acabam não impedindo o excesso de velocidade. 
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Fotografia 3: Rua Willy Barth 
Fonte: a autora (20/11/2016) 

 
Fotografia 4: Rua Willy Barth 
Fonte: a autora (20/11/2016) 

No entanto, hoje, após acordo, a via fica sob responsabilidade do Governo 

Federal e é fiscalizada pela PRF. É a via com o maior número de acidentes e não 

possui nenhum tipo de estrutura que permita que os pedestres a atravessem com 

segurança. A via em diversos momentos, não tem passeio público estruturado 

(Fotografia 3), o que faz com que muitas pessoas circulem sob a via. 
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Fato é que essa via não permite a circulação de pedestres nem mesmo nos 

passeios (Fotografia 3), já que estes são praticamente inexistentes na mesma. Outro 

problema acaba sendo o comércio que se instala ao longo dessa via, já que ela não 

possui em sua estrutura estacionamentos. Por ser uma das ruas mais antigas do 

município, ela acaba inviabilizando, até mesmo, estacionamentos para o comércio 

dentro do lote da edificação.  

Essa via é uma das principais no município e ao mesmo tempo, acaba 

sendo um dos maiores problemas que ele possui, no sentido de como torná-la 

menos perigosa, como reduzir a velocidade de circulação dos veículos, haja vista a 

enorme quantidade de moradias e comércio inseridas ao longo de sua extensão, de 

como promover a segurança dos pedestres que circulam por ela e que precisam 

realizar a travessia diversas vezes por dia. 

Outro tipo de via caracterizado pelo Plano Diretor Municipal são as vias 

arteriais. Entre elas, destacam-se a Rua Waldemar Rangrab (Fotografia 5) que se 

transforma em Santos Dumont (Fotografia 7) quando insere-se ao centro da malha 

urbana. A rua Waldemar Rangrab assim como a Willy Barth, são vias de acesso ao 

município, para quem chega pela BR 282 ou BR 386.  

 
 

 

Fotografia 5: Rua Waldemar Rangrab 
Fonte: a autora (20/11/2016) 
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Fotografia 6: Waldemar Rangrab 

Fonte: a autora (20/11/2016) 

As vias arteriais são as mais dotadas de infraestrutura no que tange a 

circulação de pedestres. A Rua Waldemar Rangrab (Fotografia 6) tem como 

característica o passeio público com áreas verdes na sua lateral, sendo muito 

utilizada pela população, principalmente em dias mais quentes, que aproveitam do 

espaço que ela oferece para caminhadas ou passeio de bicicleta.  

Ao longo desta, estão instaladas algumas indústrias do município, que 

recebem ainda um grande fluxo diário de trabalhadores. Inclusive, um dos frigoríficos 

do município, que tem sua entrada para esta via, disponibiliza de ônibus próprio para 

deslocamento dos funcionários.  

O que diferencia essa via da Willy Barth, é que o fluxo de veículos mais 

pesados acaba ficando quase que essencialmente na Willy Barth, seja pelo fato de 

não precisar entrar na cidade, ou simplesmente, por essa via ter apenas uma pista. 

Em nível de urbanismo, essa via permite uma diversidade de usos (fotografia 6), 

permitindo a circulação em segurança de pedestres, veículos e até mesmo ciclistas, 

pois a via apresenta acostamento em ambos os lados.  

A Rua Santos Dumont (Fotografia 7) também é definida como arterial. Ela 

concentra grande parte do comércio municipal e possui passeio pavimentado e 

acessível quase que em toda sua extensão, embora em alguns momentos, sua 

declividade natural impeça a mesma. Como já dito, ela é uma das ruas que 

concentra o maior número de comércio em sua extensão. 
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De acordo com Lynch (2011, p. 52), as vias representam os principais 

elementos estruturadores da percepção ambiental para o pedestre, pois através 

delas são estruturados também outros elementos da cidade. Caracterizam-se por 

serem “canais de circulação ao longo dos quais o observador se locomove de modo 

habitual, ocasional ou potencial. Podem ser ruas, alamedas, linhas de trânsito, 

canais ferrovias”.   

Esses caminhos tornam-se ainda mais importantes quando conseguem 

concentrar um tipo especial de usos, como as ruas comerciais, qualidades espaciais 

diferenciadas por serem muito estreitas ou largas, pela quantidade de vegetação, 

pela continuidade, por permitirem visuais para outras partes da cidade ou por serem 

visíveis e apresentar origem e destino claros (LYNCH, 2011). Ainda, sobre a 

identidade dos caminhos, que quando esta não acontece, a imagem da cidade como 

um todo fica afetada. 

Entendendo esse conceito, pode-se perceber que esses caminhos 

estruturados acontecem no município, principalmente na área central, devido à forte 

presença de comércio nessas ruas, que fica ainda mais marcante, na rua Santos 

Dumont. 

Como já mencionado, esta rua é a extensão da Waldemar Rangrab, e possui 

canteiros centrais ao longo inseridos em meio aos estacionamentos, permitindo 

espaços de permeabilidade e tornando o caminhar mais agradável ou menos 

monótono. São pequenos, mas significativos espaços verdes que se mantém na 

maior parte da área central do município, e que promove certa legibilidade ao 

espaço urbano, desde a década de 80.  

Inserindo essa clareza ou legibilidade pelos pequenos espaços verdes ao 

longo dessa via e na área central do município, Lynch (2011, p.3) trabalha com estes 

conceitos entendidos como a “facilidade com que suas partes podem ser 

reconhecidas e organizadas num modelo coerente. [...] Uma cidade legível seria 

aquela cujos bairros, marcos ou vias fossem facilmente reconhecíveis e agrupados 

num modelo geral”. A clareza ou legibilidade não diz respeito aos números de ruas 

ou sistemas, mas a aspectos visuais da cidade. Assim como para os animais, é 

fundamental que as pessoas consigam estruturar e identificar o ambiente no qual se 

deslocam. Espaços legíveis oferecem segurança e permitem uma experiência 

urbana reforçada, explorando o potencial visual das cidades e toda a sua 

complexidade. 
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As vagas de estacionamento ao longo de toda essa via acontecem no 

sentido oblíquo, em ambos os lados, o que promove um aumento do número de 

vagas de forma expressiva, principalmente por essa ser a área de maior movimento 

de veículos dentro da malha urbana.  

  

 
Fotografia 7: Rua Santos Dumont 

Fonte: a autora (20/11/2016) 

O município apresenta um grande número de rótulas ou rotatórias na área 

central, uma solução encontrada para facilitar o fluxo de veículos. Enquanto a rótula 

organiza, o semáforo ordena. As rotatórias tem relação com a teoria da 

complexidade de Morin (2005). Uma solução interessante em conjunto com estas, foi 

o respeito com relação às faixas de pedestres que, recuadas da esquina, 

possibilitam uma visibilidade melhor ao motorista e uma segurança maior ao 

pedestre, conforme pode ser verificado na Fotografia 8. 

Para Lynch (2011), as esquinas são importantes para a estrutura da cidade, 

pois elas acabam representando uma decisão, uma escolha do usuário. Como nesse 

ponto a atenção do observador fica redobrada, quando inseridos elementos nestes, 

estes tendem a ser mais bem notados e utilizados.  

Essa solução de recuar a faixa permite que o usuário circule mais 

tranquilamente, permitindo melhor acessibilidade e auxiliando no fluxo de veículos. 
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Fotografia 8: Faixas de segurança na área central do município 

Fonte: a autora (20/11/2016) 

Outros exemplos de ruas arteriais são XV de Novembro (Fotografia 9, 

Fotografia 10, Fotografia 11 e Fotografia 12) e a Marcílio Dias (Fotografia 12 e 

Fotografia 13). Ambas cortam a malha urbana no sentido norte e sul, sendo uma 

importante ligação direta de um lado da cidade ao outro.  

A Rua XV de Novembro representa uma das vias de maior fluxo do 

município, pois possui em alguns trechos, importantes atividades de comércio 

inseridas em seu contexto. 

 

 
Fotografia 9: Rua XV de Novembro 

Fonte: a autora (20/11/2016) 

 



89 

 

 Apresenta em alguns trechos uma característica de vias mais largas, com 

estacionamentos no sentido oblíquo implantados nos dois lados da via (Fotografia 

10 e Fotografia 11), enquanto em outros, estacionamentos paralelos (Fotografia 9 e 

Fotografia 12). Essa rua promove a ligação entre duas vias arteriais: a Waldemar 

Rangrab e a Dom Pedro II. 

 

 
Fotografia 10: Rua XV de Novembro 

Fonte: a autora (20/11/2016) 

 
Fotografia 11: Rua XV de Novembro  

Fonte: a autora (20/11/2016) 
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Fotografia 12: Rua XV de Novembro 

Fonte: a autora (20/11/2016) 

A Rua Marcílio Dias (Fotografia 13 e Fotografia 14) ainda é uma das ruas de 

maior movimentação do transporte coletivo urbano no município. Ela também 

promove essa ligação norte e sul na malha urbana, ligando diversos bairros e 

concentra alguns equipamentos e comércio em sua extensão.  

 

 
Fotografia 13: Rua Marcílio Dias 

Fonte: a autora (20/11/2016) 
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Fotografia 14: Rua Marcílio Dias 

Fonte: a autora (20/11/2016) 

Outra via arterial que desempenha um papel fundamental para flexibilizar o 

deslocamento, é a Rua Florianópolis (Fotografia 15). Ela poderia desempenhar 

melhor esse papel, caso ligasse efetivamente a rua Willy Barth, pois permitiria uma 

ligação no sentindo leste e oeste. O que se tem hoje é apenas uma previsão de 

ligação dessas vias.  

 

 
Fotografia 15: Rua Florianópolis 

Fonte: a autora (20/11/2016) 
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Apesar de promoverem importantes ligações na malha urbana infelizmente, 

estas não possuem ciclovia, conforme indicado nas características das vias na 

Tabela 3. Embora as vias arteriais tenham como característica o canteiro central, 

essa é uma característica exclusiva da Avenida Salgado Filho (Fotografia 16). Uma 

parte desta via caracteriza-se por ser arterial enquanto a outra, coletora. 

Ela apresenta ao longo de sua extensão, canteiros centrais, passeio 

pavimentado em alguns trechos, quatro vias para veículos e acostamento. 

 

 
Fotografia 16: Avenida Salgado Filho 

Fonte: a autora (20/11/2016)  

Quanto a vias coletoras, tem-se destaque também para a Avenida Getúlio 

Vargas (Fotografia 17 e Fotografia 18). Embora não seja característico desse tipo de 

via possuir canteiro central, esta é a terceira e última via do município que apresenta 

canteiro central. Ela promove a ligação direta ao bairro Agostini, o qual contempla a 

maioria das escolas de ensino técnico e universidade da cidade. 

Também, neste bairro aconteceram nos últimos anos, a criação de uma 

grande quantidade de loteamentos, o que caracteriza em um aumento de pessoas 

morando e circulando por ele, precisando deslocar-se dele para outras áreas. 
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Fotografia 17: Avenida Getúlio Vargas 

Fonte: a autora (20/11/2016) 

 
Fotografia 18: Avenida Getúlio Vargas 

Fonte: a autora (20/11/2016) 

A maior parte das vias coletoras, conforme pode ser verificado no mapa da 

Figura 4, possuem projeção de um prolongamento futuro, o que demonstra que hoje, 

elas não promovem a ligação a qual se destinam, pela sua inexistência. Entretanto, 

é importante considerar que este planejamento de expansão, existe.  

Outro tipo de via são as locais. Elas possuem características bem distintas 

de acordo com seu local de inserção. Em boa parte, ela se caracteriza por ser a 

menor caixa viária das vias da área urbana, destinando-se apenas a promover o 
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acesso ao lote. Em algumas delas há inclusive, problemas para estacionamento, 

pois, caso dois veículos estacionem de forma paralela em cada lado da rua, 

impossibilita a passagem de dois carros circulando simultaneamente ao lado. São 

exemplos de vias locais, inseridas na área central do município as ruas ilustradas. 

 

 
Fotografia 19: Exemplo de via local – Rua La Salle 

Fonte: a autora (20/11/2016) 

 
Fotografia 20: Exemplo de via local – Rua Chuí  

Fonte: a autora (20/11/2016) 
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Fotografia 21: Exemplo de via local – Rua Santo Molin 

Fonte: a autora (20/11/2016) 

 
Fotografia 22: Exemplo de via local – Rua Rui Barbosa 

Fonte: a autora (20/11/2016) 

As vias para pedestres e ciclovias, são inexistentes, o que demonstra que o 

princípio básico da mobilidade urbana enquanto promotora de cidades caminháveis 

e que priorizem meios de locomoção não motorizados, não acontecem na cidade. 

Observou-se que os tipos de via, na teoria, possuem características 

interessantes de promoção de passeios e canteiros, canteiros centrais e ciclovia, 

porém, estas não são características efetivadas. Caso fossem, tornariam a cidade 

mais caminhável e interessante do ponto de vista da mobilidade, permitindo que a 

população circulasse mais a pé, que pudessem utilizar bicicletas para 
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deslocamentos não tão distantes, já que as vias arteriais e coletoras ter como 

característica permitir essa premissa. 

Fica evidente então, que o que falta ao sistema viário do município não é 

planejamento, mas a gestão do mesmo quanto à efetivação ao que se propõe. 

 

4.4 O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL 
DO OESTE 

O município conta com um sistema de transporte coletivo que funciona de 

Segunda a Sexta-feira durante todo o dia e aos Sábados, somente pela manhã. A 

concessão desse serviço pertence à empresa Extremoeste Tur, que oferece serviços 

de meia passagem a alunos, gratuidade aos idosos e mantém parceria com algumas 

empresas, como forma de redução do valor do passe a seus funcionários.  

A empresa assumiu o transporte coletivo no município a partir do ano de 

2004, e, até então, o município era atendido por apenas duas linhas, que 

transitavam nas ruas Willy Barth e Waldemar Rangrab, duas vias estruturais. 

Atualmente, o transporte coletivo conta com seis linhas, representadas por 

diferentes cores nos mapas das figuras 5 e 6, e que circulam por toda a malha 

urbana. Ainda através da análise deste último mapa em uma visão rápida, verifica-se 

que nas seis linhas existem paradas ou pontos de ônibus em quantidades 

adequadas, de forma com que o usuário não precise deslocar-se por longas 

distâncias para conseguir utilizar o transporte coletivo. 

Algumas vias recebem um fluxo maior de veículos deste tipo de transporte e, 

como pode ser verificado nas figuras 5 e 6, são ruas que tem melhor infraestrutura 

de tráfego e largura de vias. Entretanto, verifica-se que em boa parte dessas linhas 

não existe uma qualidade com relação ao passeio público, reflexo do fato do 

proprietário ser o responsável pela execução do passeio em frente ao seu lote, e 

que acarreta numa não padronização ou em uma falta de passeio com 

características que possibilitem acessibilidade. 

Quanto aos horários, cada linha circula entre seis a dez vezes por dia 

nesses trajetos, mas todos circulam pelo menos no início e fim da manhã, início e 

fim da tarde e início e fim da noite. Olhando rapidamente os mapas da  Figura 5 e 

Figura 6, pode parecer que o transporte coletivo permite circular por toda a cidade. 

Entretanto, quando se observa os mapas das Figura 7 e Figura 8, é nítido que 
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existem diversas manchas na malha urbana que não estão inseridas ou que não são 

contempladas pelo sistema de transporte coletivo.  

 
Figura 5: Mapa das linhas de transporte coletivo 

Fonte: Prefeitura Municipal de SMOeste, editado pela autora 
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Figura 6: Mapa das linhas do transporte com os pontos e paradas de ônibus 

Fonte: Prefeitura Municipal de SMOeste, editado pela autora 
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Outra característica do transporte coletivo é que existem poucas paradas de 

ônibus guarnecidas com característica física de abrigo (Fotografia 23, Fotografia 24 

e Fotografia 25). A grande maioria se dá apenas pela locação de uma placa, 

sinalizando uma parada (Fotografia 27). Quanto à quantidade de cada uma, existem 

25 pontos de ônibus com abrigos e 43 paradas. 

O município não conta com um terminal urbano municipal que atenda 

somente o transporte coletivo, utilizando-se assim, do terminal urbano rodoviário, 

situado no centro da cidade.  

 

 
Fotografia 23: Ponto de ônibus – Abrigo 

Fonte: a autora (06/06/2016) 

 

Nota-se ainda, que mesmo nos pontos com abrigo, não há informação 

quanto aos horários das viagens nas linhas. Em contato com a empresa, nem 

mesmo ela soube passar essa informação. Apenas os motoristas do transporte 

coletivo a detém e estes divulgam aos usuários através da distribuição de panfletos, 

o que dificulta ainda mais o uso desse tipo de veículo, já que apenas as pessoas 

que o utilizam com frequência sabem dos horários. A agência da empresa também 

disponibiliza essa informação, via contato telefônico. 
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Fotografia 24: Abrigo localizado em frente ao Cemitério Municipal e ao terminal rodoviário 

Fonte: a autora (06/06/2016) 
 

 
Fotografia 25: Ponto de ônibus em frente a escola Senai 

Fonte: a autora (06/06/2016) 

 

Pode ser verificado que alguns pontos dotados de abrigo sequer permitem 

acessibilidade ou oferecem boas condições de uso. A própria população acaba 

depredando os mesmos, pois mal consegue utilizá-lo (Fotografia 26). Ou também, 
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estes acabam nem recebendo manutenção por parte do município, o que pode 

resultar nessa falta de cuidado. 

 

 
Fotografia 26: Abrigo localizado na Rua Columbia, bairro Jardim Peperi 

Fonte: a autora (06/06/2016) 

 

 
Fotografia 27: Ponto de ônibus – parada  

Fonte: a autora (06/06/2016) 
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Figura 7: Mapa dos raios de abrangência dos pontos e das paradas de ônibus – imagem 

satélite 
Fonte: Prefeitura Municipal de SMOeste, editado pela autora 
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Figura 8: Mapa dos Raios de abrangência dos pontos e das paradas de ônibus 

Fonte: Prefeitura Municipal de SMOeste, editado pela autora 
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Os mapas das Figura 7 e Figura 8 mostram o raio de abrangência do 

transporte coletivo no município, a partir dos pontos ou paradas de ônibus, e 

corresponde a caminhabilidade dos usuários desse tipo de transporte. Considerou-

se um raio de 300 metros, definido como uma boa caminhabilidade para Ferraz e 

Torres (2004) e está dentro dos 500 metros ideais definidos por Pitts (2004).  

Fica perceptível que alguns bairros, como os bairros Salete, São Luiz, 

Sagrado Coração de Jesus, São Gotardo e Progresso, possuem esse sistema 

apenas em suas bordas, mais próximas de ruas arteriais. Não obstante, a grande 

maioria dos bairros apresenta apenas paradas de ônibus, não um ponto, dotado de 

infraestrutura e conforto para que utilizem do transporte, como pode ser verificado 

na Fotografia 27. Ainda, pode ser observado que diversos locais estão abrangidos 

por mais de um ponto e parada, principalmente na área central. 

Nota-se, em comparativo com o mapa da figura 9, que os bairros Sagrado 

Coração de Jesus, Salete e São Jorge, uma parte do São Gotardo, Andreatta, 

Jardim Peperi e São Jorge, não são atendidos de forma total pelo transporte 

coletivo. 

O sistema circula apenas em vias principais e está inserido de forma mais 

densa na área urbana central. Obviamente, pois nessa área localizam-se comércios 

e algumas empresas, sendo também, passagem para as instituições de ensino do 

município, no fluxo bairro x centro. 

Quanto à acessibilidade e as calçadas, ao longo dessas vias, no ano de 

2015, a PMSMO, após ser notificada pelo Ministério Público Estadual, notificou toda 

a população devido à obrigatoriedade da pavimentação dos passeios públicos em 

frente ao seu lote. Embora o passeio caracterize-se como um espaço público, ele é 

de responsabilidade do proprietário. 

Houve uma padronização de largura de passeio e de piso tátil e rebaixo de 

meio fio, mas não houve uma padronização quanto ao tipo de material utilizado, o 

que configura em uma falta de legibilidade e padronização. Isso não diz respeito 

necessariamente à beleza dos passeios, mas a usabilidade, haja vista que a 

diferença de materiais acaba dificultando o trajeto de pessoas portadoras de 

deficiências, sejam elas físicas ou visuais. 

É preciso saber se o sistema vem sendo suficiente do ponto de vista do 

usuário para a demanda que se coloca, verificando o grau de satisfação com o 

serviço oferecido. 
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4.5 ANÁLISE DO GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE 
COLETIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE 

Como forma de analisar o grau de satisfação do usuário do transporte coletivo 

no município, optou-se pela aplicação de um questionário do tipo survey aos 

usuários do mesmo. Este foi dividido em duas partes: a primeira, com questões de 1 

a 12, tem como objetivo compreender o perfil do usuário deste tipo de transporte.  

A segunda analisa o grau de satisfação do usuário do transporte coletivo com 

relação ao serviço prestado, na de escala de Likert, questões 13 a 34. Essa segunda 

parte contempla ainda, as questões 35 e 36, respostas discursivas que tem como 

objetivo compreender se efetivamente os usuários tem conhecimento dos horários 

das linhas e sugestão para melhoria do transporte coletivo urbano no município. 

Todas as questões foram analisadas a partir da análise de frequência, pela 

necessidade de compreender quais as variáveis que mais se repetiam, através de 

seus valores e terão resultados apresentados através de gráficos. 

 

4.5.1 Perfil dos entrevistados da pesquisa de campo 

Para caracterizar o perfil dos entrevistados, a questão 1 (Gráfico 3) diz 

respeito a idade dos participantes, que apresentaram uma média de 24,72 e um 

desvio padrão de 13,4533. A média corresponde ao ponto médio da classe na tabela 

de frequência de idade, isso significa que a media de idade dos respondes é de 

24,72 anos. O desvio padrão corresponde a uma medida de variabilidade, leva em 

consideração a totalidade dos valores de uma variável, fazendo uma ponderação da 

distância dos pontos médios de cada classe para a média e a frequência de valores 

(GUIMARÃES, 2008). 

Nota-se um predomínio de respostas por adolescentes entre 15 e 17 anos no 

uso desse tipo de transporte. Isso demonstra que a maior parte dos usuários do 

transporte coletivo é jovem e que podem estar utilizando esse serviço, talvez até por 

não possuírem outra opção para deslocamento. Esse valor se mantém constante 

entre os 18 e 27 anos, idade de estudantes do ensino superior. Houve um pequeno 

aumento nas faixas etárias de 30, 37 e 38 anos. 
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Gráfico 3: Idade dos respondentes 
Fonte: a autora 

 

A questão 2 (Gráfico 4) diz respeito ao sexo dos entrevistados e mostra que 

as mulheres representam um maior e expressivo número de respondentes. Num 

universo de uma amostra de 100 pessoas, há uma diferença de em torno de 50% 

entre os dois sexos, já que 65 respondentes eram mulheres, e apenas 35 homens. 

 

 
Gráfico 4: Sexo dos respondentes 

Fonte: a autora 

 

A questão 3 (Gráfico 5)  trata da profissão dos entrevistados, que declararam 

26 profissões diferentes. É necessário considerar o fato de que apenas funcionários 
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e estudantes fazem uso desse tipo de serviço e que, os estudantes representam 

exatamente 50% dos usuários da amostra. Uma segunda profissão que representou 

um número expressivo, de 11 pessoas, é de auxiliares ou assessores 

administrativos. 

Com relação ao restante da amostra, nota-se uma diversidade de profissões. 

Pode-se dizer que o sistema tem um público alvo predominante de estudantes e o 

restante dos usuários pertence a um universo misto e bastante variado. 

 

 
Gráfico 5: Profissão dos respondentes 

Fonte: A autora 

 

O questionário, através das questões 4a e 4b, procurou compreender de que 

bairro os respondentes saem e para qual bairro vão, ou vice-versa. Esse trajeto de 

onde sai e para onde vai é subjetivo, e dependeu do ponto de vista de cada usuário 

respondente, ou de qual seria o destino naquele momento.  

Através da análise dos Gráfico 6 e Gráfico 7 em conjunto, chegou-se em um 

gráfico final, o Gráfico 8, no qual foram associadas as informações coletadas nas 

duas questões. Nota-se claramente um predomínio dos bairros Agostini, seguido 

pelo Centro, São Jorge, Estrela e Jardim Peperi. 
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Gráfico 6: Bairro origem 

Fonte: A autora 

 

 
Gráfico 7: Bairro destino 

Fonte: A autora 
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Gráfico 8: Bairros – geral 

Fonte: A autora 

 

O alto número tanto no destino de ida ou volta, para o bairro Agostini, fica 

claro pelo fato do mesmo ter inserido em seu interior duas instituições de ensino, a 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina e o SENAI – Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial. O primeiro contempla ensino superior e poucos cursos 

técnicos enquanto o segundo oferece serviço de ensino médio e técnico.  

O SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial também se 

encontra no início do bairro Agostini, o que também acarreta em um grande fluxo de 

pessoas a esse destino. Ainda, existe próximo ao SENAC, uma escola de ensino 

técnico, o que também movimenta as linhas de transporte coletivo urbano. 

De acordo com dados do IBGE (2010), o bairro que apresenta maior 

densidade demográfica é o bairro Sagrado Coração, seguido pelo Centro, São Luiz, 

Andreatta, São Jorge, Agostini, Jardim Peperi, Salete, Cohab, São Sebastião, São 

Gotardo, Progresso, Santa Rita e Estrela, respectivamente, conforme pode ser 

observado na Tabela 4. 
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Figura 9: Mapa da população por bairro e dos pontos e paradas de ônibus 
Fonte: Prefeitura Municipal de SMOeste. IBGE (2010) editado pela autora 
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A média de densidade demográfica do município é de 155,012 hab/km² 

(IBGE, 2010). Comparando a Tabela 4 com o Gráfico 8, onde estão listados os 

bairros que foram mais citados, não há a mesma lógica de uso do transporte coletivo 

com a densidade demográfica do mesmo. O mapa da Figura 9, mostra a relação da 

população por bairro no município, de acordo com os dados do IBGE (2010).  

Se compararmos o número de habitantes por bairro, seria ideal que o sistema 

atingisse de forma mais regular os bairros que têm o maior número de habitantes. O 

centro consegue dar conta da demanda, pois conforme já analisado, o sistema todo 

acontece em torno da área central da cidade. O bairro Agostini também consegue 

ser atingido de forma ideal, pois precisa suprir a demanda das instituições de ensino. 

Entretanto, bairros como São Jorge, Jardim Peperi e São Luiz, embora sejam 

atendidos pelo transporte, possuem horários determinados de passagem, apenas 

em início de turno ou final. Não existem muitas alternativas de uso. 

O sistema precisa não apenas levar em conta o trajeto, mas também, precisa 

permitir que a população possa ter possibilidades de uso, que não seja engessado 

em horários apenas destinados a estudo ou trabalho. 

 

Tabela 4: Densidade demográfica por bairro no município 

Bairro 
População 

Residente 

Área do bairro 

km² 

Densidade demográfica  

hab/km² 

Centro 6.632 27,089 244,82 

Estrela 947 20,755 45,62 

São Sebastião 1.116 8,964 124,49 

Agostini 2.072 12,885 160,80 

Salete 1.789 12,767 140,12 

Andreatta 1.643 6,825 240,73 

Cohab 1.022 15,162 67,40 

São Luiz 2.125 8,797 241,55 

Sagrado Coração 1.694 3,708 456,85 

São Gotardo 1.814 15,593 116,33 

Jardim Peperi 2.057 13,288 154,80 

São Jorge 2.604 13,617 191,23 

Progresso 1.221 20,821 58,64 

Santa Rita 1.586 32,643 48,58 

Fonte: IBGE, 2010. Elaborado pela autora 
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A questão 5 (Gráfico 9) diz respeito a escolaridade dos respondentes. Há um 

predomínio na amostra, de pessoas com ensino superior incompleto, resultado 

também do fato da grande maioria deslocar-se para o bairro Agostini devido as 

instituições de ensino médio e superior. O fato da escolaridade também está 

relacionado com a idade média da amostra, predominantemente de estudantes do 

ensino médio.  

  

 
Gráfico 9: Escolaridade dos respondentes 

Fonte: A autora 

 

Na questão 6 (Gráfico 10), analisa-se a renda familiar dos usuários desse 

tipo de transporte. Essa renda demonstra que, embora muitas pessoas vinculem os 

usuários do transporte coletivo a pessoas com baixa renda, 55% dos respondentes 

vivem com um salário que varia de 2 a 5 salários mínimos. Fazem parte então, de 

famílias que tem condições econômicas para permitir outro tipo de deslocamento 

diário, até mesmo com um custo maior.  
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tipo de transporte, eles não teriam habilitação para algum outro meio de 

deslocamento motorizado. 

 

 
Gráfico 10: Renda familiar – salários mínimo 

Fonte: A autora 

 

Levando em conta o público respondente, a questão 7 (Gráfico 11) mostra 

que a maioria destes utiliza do transporte coletivo entre 4 e 5 vezes na semana. 

Esse gráfico tem relação direta com o Gráfico 9 e com o Gráfico 12, e reforça uma 

predominância de utilização desse transporte para fins de estudos e trabalho, e 

ainda, com o público predominante de usuários do transporte coletivo, os 

estudantes.  

Isso fica evidente quando, de todos os respondentes, nenhum utilizou desse 

tipo de transporte no final de semana. Esse fato pode estar relacionado também, ao 

fato de que nos finais de semana, os horários das linhas do transporte coletivo não 

são os mesmos que ao longo da semana. Não há possibilidade de as pessoas 

utilizarem esse serviço no Sábado a tarde e no Domingo, pois esse tipo de serviço 

sequer funciona. 
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Gráfico 11: Frequência que utiliza o transporte público na semana 

Fonte: A autora 

 

A questão 8 (Gráfico 12) precisou compreender qual é de fato, a finalidade 

do deslocamento dos respondentes da pesquisa. As atividades de trabalho e/ou 

estudo juntas correspondem a 94% dos usuários deste tipo de serviço, fato que está 

relacionado, de forma direta, com o perfil dos respondentes. 

 

 
Gráfico 12: Finalidade do deslocamento 

Fonte: A autora 
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A questão 9 (Gráfico 13) demonstra que há uma grande maioria que tem 

apenas carro como meio de deslocamento, correspondendo a 61%. Em conjunto 

com outros tipos de meios de locomoção, como moto ou bicicleta, esse valor chega 

a 76%, conforme por ser verificado no Gráfico 13 e reforçado pelo Gráfico 14, aonde 

as pessoas demonstram uma preferência por carros como outra opção para o 

transporte. Fica evidente que todos possuem outro meio para realizar 

deslocamentos, quando não possuem mais do que um.  

 Quando os respondentes afirmam ter mais de uma opção de meio de 

locomoção, fica claro que, dos 4 grupos criados com dois meios de locomoção, 

todos incluem o carro. Esse fato reitera os índices crescentes de automóveis por 

habitante no Brasil e no mundo. 

 

 
Gráfico 13: Possui outros meios de locomoção 

Fonte: A autora 

 

A questão 10 (Gráfico 14) procura compreender qual o meio de locomoção 

utilizado pela amostra, quando não utilizam o transporte coletivo. Do total, 43% 

utilizam somente carros como primeira forma de deslocamento. Se somadas as 

variáveis que envolvem carros, o número chega a 73% do total de respostas. 
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Gráfico 14: Meio de locomoção utiliza, quando não utiliza o transporte coletivo 

Fonte: A autora 

 

É necessário considerar o fato de que todas as pessoas possuem uma 

forma básica de deslocamento básico, o andar ou, o deslocamento a pé. De todas 

as respostas, apenas 17% a consideraram como uma opção. É necessário que haja 

algum estímulo ou incentivo para que as pessoas retomem a vontade de circular a 

pé pela cidade, tornar a cidade mais atrativa, com possibilidade de permitir o 

caminhamento. O caminhar nas cidades estimula não só a economia de recursos 

não renováveis, mas permite cidades mais vivas e com melhor qualidade de vida a 

sua população. 

É preciso pensar na mobilidade urbana não apenas como algum meio 

motorizado para permitir os deslocamentos, mas sim, como uma forma de permitir 

que ele ocorra priorizando os pedestres. 

Com relação à distância (Gráfico 15) que os usuários precisam percorrer 

para que possam chegar ao ponto ou parada de ônibus, a maior parte dos 

respondentes ou 89% deles, afirma que dispõe de pontos de ônibus próximos a sua 

casa, onde a distância máxima percorrida é de até 4 quadras, conforme mostra a 

questão 11, ilustrada no Gráfico 15.  
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Entretanto, considerando um caminhamento máximo de 300 metros a ser 

percorrido pelo usuário para chegar ao ponto de ônibus e também, uma dimensão 

de 100 metros para as quadras no município de São Miguel do Oeste, é possível 

afirmar que o transporte coletivo atende, de forma ideal, a 74% da população do 

município. 

 

 
Gráfico 15: Distância do ponto de ônibus mais próximo de sua casa 

Fonte: A autora 

 

A questão 12 (Gráfico 16) busca saber quantas pessoas já se envolveram 

em acidentes de trânsito no município e permite compreender questões como 

segurança das vias, o estado das mesmas bem como sinalizações, haja vista que 

essas questões podem ser responsáveis por acidentes. 

Dessa forma, de acordo com o Gráfico 16, é possível compreender que a 

maioria dos respondentes nunca se envolveu em nenhum tipo de acidente. Dos 

respondentes que se envolveram em acidentes, 19% foram ou motoristas ou 

passageiros.  

Levando em consideração o saldo positivo de poucos envolvidos em 

acidentes é possível dizer então, que o município dispõe de um sistema viário bom, 

ao menos no que tange a sinalização, soluções para cruzamentos através do grande 
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uso de rótulas e alguns semáforos, haja vista que 72% da amostra nunca sofreu 

nenhum tipo de acidente. 

 

 
Gráfico 16: Envolvimento em acidente de trânsito 

Fonte: A autora 

  

 É possível traçar assim perfil para os respondentes. Pode-se dizer que o 

público usuário do transporte coletivo urbano no município é um público 

predominantemente de mulheres estudantes jovens, que utiliza o transporte para 

fins de trabalho e principalmente, para estudo. Estes tem uma renda familiar média 

de 2 a 5 salários mínimos e utilizam esse tipo de transporte em torno de 4 a 5 vezes 

por semana.  

 A maioria deles dispõe de outros meios de locomoção, principalmente carros, 

mais do que motos. Também, possuem pontos de ônibus próximo a sua residência, 

de até três quadras de distância e nunca se envolveu em nenhum tipo de acidente 

de trânsito. Pode-se assim, compreender como esse tipo de usuário, classifica o 

transporte que utiliza. 
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4.5.2 Grau de satisfação do usuário do transporte coletivo 

As questões de 13 a 34 dizem respeito à percepção do usuário com relação 

a qualidade do transporte coletivo, e também foi analisada através da frequência, 

trazendo a média e desvio padrão. As respostas se deram através da Escala de 

Likert, numa escala ordinal de 1 a 5, sendo 1 classificado com péssimo, 2 como 

ruim, 3 como regular, 4 como bom e 5 como ótimo sendo. 

As questões compreendem as seguintes situações para análise: 

13) Preço da passagem em relação ao serviço prestado 

14) Preço em relação a outras opções de transporte 

15) Duração da viagem até o destino 

16) Duração da viagem para o retorno 

17) Conforto quanto à qualidade do ônibus (bancos, barras de apoio,...) 

18) Pontualidade (cumprir horários de saída e chegada) 

19) Segurança (assaltos, furtos) dentro dos veículos 

20) Informações sobre horários e os trajetos de ônibus  

21) Sinalização dos pontos de ônibus 

22) Transporte coletivo permite circular por toda a cidade 

23) Números de pontos de ônibus na cidade 

24) Estrutura dos pontos de ônibus (bancos, iluminação,..) 

25) Atendimento de motoristas e cobradores 

26) Acessibilidade dos ônibus (portadores de deficiências, idosos,...) 

27) Acessibilidade dos pontos de ônibus (portadores de deficiências, 

idosos,..) 

28) Qualidade do passeio (estrutura, pavimentação,...) 

29) Horário dos ônibus nas linhas 

30) Lotação – número de pessoas no ônibus 

31) Estado de conservação do ônibus 

32) Estado de conservação das vias em que o ônibus trafega 

33) Distância entre os pontos 

34) Acessibilidade do passeio até o ponto de ônibus (portadores de 

deficiências, idosos, ...) 
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Na Tabela 5 as respostas foram contabilizadas em porcentagem, pois diz 

respeito ao percentual de resposta para cada variável. Essa forma facilita a 

visualização das respostas, pois fica inviável analisar cada questionário de forma 

independente. 

 

 Tabela 5: Grau de satisfação do usuário 

  Classes - Frequência (%) 
Média 

Desvio 

Padrão Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

P.13 1,0 15,0 48,0 19,0 7,0 3,26 0,83630 

P.14 1,0 10,0 46,0 39,0 4,0 3,35 0,75712 

P.15 1,0 11,0 33,0 48,0 8,0 3,50 0,83485 

P.16 1,0 10,0 31,0 50,0 8,0 3,54 0,82168 

P.17 1,0 15,0 41,0 31,0 12,0 3,38 0,91872 

P.18 - 12,0 27,0 48,0 13,0 3,62 0,86199 

P.19 - 3,0 14,0 53,0 30,0 4,10 0,74536 

P.20 4,0 18,0 38,0 34,0 6,0 3,20 0,94281 

P.21 4,0 17,0 48,0 28,0 3,0 3,09 0,85393 

P.22 4,0 22,0 33,0 31,0 10,0 3,21 1,02784 

P.23 3,0 20,0 47,0 29,0 1,0 3,05 0,80873 

P.24 7,0 42,0 31,0 17,0 3,0 2,67 0,94340 

P.25 1,0 6,0 25,0 51,0 17,0 3,77 0,83913 

P.26 9,0 24,0 32,0 30,0 5,0 2,98 1,05390 

P.27 8,0 34,0 35,0 22,0 1,0 2,74 0,92791 

P.28 7,0 21,0 48,0 22,0 2,0 2,91 0,88877 

P.29 3,0 19,0 47,0 28,0 3,0 3,09 0,84202 

P.30 5,0 8,0 46,0 37,0 4,0 3,27 0,86287 

P.31 5,0 10,0 32,0 44,0 9,0 3,42 0,96588 

P.32 10,0 32,0 35,0 22,0 1,0 2,72 0,95431 

P.33 2,0 21,0 46,0 27,0 4,0 3,10 0,84686 

P.34 13,0 30,0 43,0 13,0 1,0 2,59 0,91115 

Fonte: A autora 

 

Analisando de forma geral, é possível perceber que a grande maioria das 

respostas se mantém entre regular, com pouca tendência para o bom. Isso indica 

que o transporte coletivo não está tão bom, e que muitas melhorias deveriam ou 

poderiam acontecer.  

  A média possibilita compreender a resposta do grupo como um todo, 

demonstrando que o grau de satisfação da grande maioria dos respondentes com 
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relação a todas as variáveis, gira em torno de 3,0. Demonstra então, que o 

transporte coletivo urbano no município não está tão ruim, mas está longe de um 

ideal. 

 A questão 24 elucida a pior variável analisada, classificada como ruim. Ela diz 

respeito a estrutura dos pontos de ônibus (bancos, iluminação..). Essa situação fica 

clara quando da análise da qualidade dos pontos e paradas, já mostrados nesta 

discussão quando existem diversas paradas de ônibus sem estrutura física de abrigo 

ou sequer placa de informação. Essa situação é reforçada, quando da análise das 

respostas discursivas trazidas para o questionário. Dos 100 respondentes, 17 

trazem como sugestão para a melhoria do transporte urbano coletivo, alguma 

relação com a qualidade dos pontos de ônibus. Essa deveria ser uma questão 

prioritária para fomentar o uso do transporte coletivo no município. 

 Outro fator marcante é o desconhecimento dos usuários, dos horários do 

transporte coletivo urbano. A grande maioria das pessoas não sabe de quanto em 

quanto tempo o transporte coletivo passa na linha que costuma utilizar, o que fica 

reforçado pela diversidade de respostas na questão 35, o que poderia ficar 

esclarecido caso houvesse uma estrutura melhor dos pontos de ônibus. 

 As questões 15, 16, 18, 19, 25 e 31 foram variáveis classificadas como bom 

pelos usuários. As questões 15 e 16 dizem respeito a duração da viagem de destino 

e retorno, o que caracteriza a duração da viagem como algo que não cause 

transtorno aos usuários. Com relação a essa situação, houve reclamações na 

resposta discursiva, com relação à impontualidade e atraso da chegada do ônibus 

nos pontos e parada, o que diferente da maioria dos respondentes, que 

classificaram como boa a pontualidade, de acordo com a questão 18. 

 A questão 19 diz respeito a segurança dentro dos veículos, o que demonstra 

que não devem acontecer assaltos ou furtos dentro dos mesmos. O atendimento dos 

motoristas e cobradores também é algo considerado bom para os usuários. Outro 

fator positivo é o estado de conservação dos ônibus. Essas são questões que não 

causam tanta preocupação com relação a esse tipo de transporte, mas que 

poderiam ser potencializadas. 

 Os respondentes consideraram como regular as variáveis 13, 14, 17, 20, 21, 

22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34. Essas são questões que requerem uma 

atenção especial, pois representam o maior grupo de variáveis. As questões 13 e 14 
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dizem respeito ao preço da passagem com relação ao serviço prestado e com 

relação a outras opções de transporte, o que indica que o custo é considerado alto 

pelo serviço que é oferecido e que outras opções de transporte ficam com um valor 

aproximado a essa opção. Atualmente, o valor da passagem corresponde a um valor 

de R$ 3,00. Esse valor se reduz a meia passagem para estudantes. 

 A questão 17 traz sobre o conforto quando à qualidade do ônibus (bancos, 

barra de apoio lateral, barras de apoio superior,..). É necessário que se tenha mais 

atenção ao conforto do usuário. As questões 20, 21 e 23, dizem respeito a 

informações sobre horários e os trajetos de ônibus, a sinalização dos pontos de 

ônibus e o número de pontos de ônibus na cidade, obstáculos para o uso desse 

transporte.  

 Pode ser verificado no mapa 03, que existe um grande número de paradas e 

pontos de ônibus na cidade, porém, como as paradas só tem uma placa de 

indicação, sem pontos físicos, as pessoas não os reconhecem como parte desse 

sistema.  

 A questão 22 trata sobre o transporte coletivo circular por toda a cidade. Nota-

se que, assim como observado no mapa da Figura 9, o transporte coletivo apresenta 

manchas não contempladas por esse sistema e que reflete na pergunta dos 

respondentes. Uma moradora informou ainda, na questão discursiva, que o 

transporte não circula no bairro que mora. 

 A acessibilidade dos ônibus, acessibilidade dos pontos de ônibus para 

portadores de deficiências, idosos, etc.. e acessibilidade do passeio até o ponto de 

ônibus foram tratadas nas questões 26, 27 e 34, e mostram uma preocupação com 

os usuários, pela limitação que esse não cumprimento acarreta. É preciso que o 

transporte permita a todas as pessoas circularem e se deslocarem pela cidade. 

 A qualidade do passeio, em termos de estrutura e pavimentação ter sido 

considerada regular na questão 28, pode estar incluída na acessibilidade e 

demonstra que existe a necessidade de melhorar a qualidade desse atributo. 

 Voltando ao horário dos ônibus nas linhas, a questão 29 foi classificada como 

regular para os usuários. Existe então, uma necessidade de que o ônibus circule 

com maior frequência nas linhas e que também, a distância entre os pontos seja 

menor, como demonstrou a questão 33. 
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 A lotação diz respeito ao número de pessoas, trazida na questão 30. Esse 

fato deve ocorrer em horários de pico, principalmente na linha que leva até o bairro 

Agostini, em função das aulas. A questão 32 diz respeito ao estado de conservação 

das vias em que o ônibus trafega e mostra a necessidade de manutenção nas vias 

do município.  

 Analisando as questões 24, 26, 27, 28, 33 e 34, que tratam das estruturas dos 

pontos de ônibus, acessibilidade dos pontos e dos ônibus, qualidade do passeio, 

distância entre os pontos e acessibilidade do passeio até o ponto de ônibus. É 

possível perceber que, em todas as variáveis há uma tendência de predomínio de 

respostas ruins e regulares, o que demonstra uma insatisfação com relação a 

estrutura das paradas ou pontos de ônibus, bem como da acessibilidade dos 

mesmos.  

 A questão 35 procura compreender qual o conhecimento do usuário quanto 

ao horário dos ônibus na linha, pedindo a cada quanto tempo passa um ônibus. 

Nota-se claramente que não há um conhecimento quanto ao horário desse 

transporte, gerando respostas diversas com horários bastante diferenciados entre 

elas. Isso também se deve ao fato de que em alguns bairros, o transporte coletivo 

circula menos vezes do que em outros, ou também, pelo fato do centro receber mais 

linhas que passam por ele. 

 Já a questão 36, pede alguma sugestão para melhoria do transporte urbano 

coletivo. Nota-se como predominância a sugestão para as melhoras dos abrigos, 

paradas e informações quanto aos horários. 

 Assim, o transporte coletivo abrange o município como um todo, entretanto, 

no que tange a qualidade do mesmo e a infraestrutura que oferece para o usuário, é 

preciso que sejam adequadas ou melhoradas para o uso. Essa melhoria poderia 

inclusive, contribuir para o aumento de usuários desse tipo de transporte. 

  

4.6 SUGESTÕES PARA O PLANO DE MOBILIDADE 

Por fim, como objetivo de contribuição dessa discussão para o futuro Plano 

de Mobilidade do município de São Miguel do Oeste, nota-se que não há um 

contentamento com relação ao transporte coletivo do mesmo, o que implica na 
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escolha de opção por outros meios de transporte mais rápidos e que não impliquem 

numa demanda de muito uso de tempo.  

Para possibilitar que a população do município crie uma consciência da 

mobilidade como um atributo que permita uma melhor qualidade de vida da 

população e uma maior caminhabilidade dos habitantes na mesma, é necessário 

que se repense nos passeios públicos. Pensá-los de forma a tornar-se convidativo 

para a população, de forma a tornar a cidade uma cidade caminhável. Essa é a 

premissa básica de um plano de mobilidade, pois o caminhar não custa, não gera 

nenhum tipo de poluente e auxilia na melhoria da qualidade de vida. 

A arborização, quando aliada à caminhabilidade, torna-se um elemento 

importante para a qualidade de vida da população, e para incentivar ou promover o 

desejo pelo caminhar. 

Obrigar a população a ser responsabilizada pela pavimentação do passeio 

público em frente as suas residências, permitindo tipos de pisos tão diferentes, 

implica em uma falta de padronização e, consequentemente, numa péssima 

qualidade dos mesmos. É necessário que se padronize de forma igual, não 

permitindo tantas possibilidades. 

SPECK (2016) traz conceitos como caminhabilidade e cidades caminháveis, 

analisadas sob o ponto de vista de cidades americanas, relacionando a falta de 

caminhabilidade a problemas como obesidade, problemas de criminalidade, falta de 

vida nos espaços públicos. Discute sobre a Teoria Geral da Caminhabilidade, 

afirmando que uma caminhada adequada precisa ser proveitosa, segura, confortável 

e interessante.  

Traz ainda, dez passos para que as cidades proporcionem a 

caminhabilidade: pôr o automóvel em seu lugar, mesclar os usos, adequar o 

estacionamento, deixar o sistema de transportes fluir, proteger o pedestre, acolher 

as bicicletas, criar bons espaços, plantar árvores, criar faces de ruas agradáveis e 

singulares e eleger as prioridades (SPECK, 2016). São passos interessantes para 

serem pensados no plano de mobilidade, tendo como prioridade o pedestre, visto 

como o maior responsável pela vitalidade urbana. 

A segunda prioridade deveria ser a ciclovia, como uma alternativa ainda 

considerada barata e que oferece inúmeros benefícios à população como a melhoria 

na qualidade de vida e também, como mitigadora de parte dos problemas 

ambientais. As ciclofaixas podem ser importantes aliadas nessa prioridade. 
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A terceira solução seria então, criar campanhas para o incentivo ao uso do 

transporte coletivo, sobre o uso de um transporte individual, que não seja a bicicleta. 

É evidente a necessidade de mais pontos de ônibus e de uma infraestrutura 

adequada a eles, aonde seja possível saber sobre a divulgação de linhas e horários, 

que permita ao pedestre esperar pelo próximo ônibus com segurança e conforto. Do 

contrário, o município irá continuar discutindo como resolver o problema do 

estacionamento de veículos e motos na área central do município, através do 

estacionamento rotativo e ainda, reduzindo o número de canteiros verdes nas 

esquinas e meio das quadras, para aumentar o número de vagas de 

estacionamento.  

É importante que se pense no sistema do transporte coletivo urbano, 

atrelado às áreas de expansão imediata, determinadas pelo Plano Diretor, 

permitindo e possibilitando que os novos loteamentos também possam usufruir 

desse serviço. Há uma tendência de crescimento para bairros em específico, como 

Agostini e Estrela. Assim, seria importante que esses bairros tivessem em seu 

planejamento, algo relacionado não apenas a expansão física ou territorial, mas 

também, a expansão do sistema. 

Obviamente que pensar no sistema levando em conta a expansão não é 

algo fácil, mas poderiam ser criadas linhas que pudessem ter continuidade, levando 

em conta algumas vias estruturais ou arteriais. 

O Bairro Agostini merece uma atenção diferenciada no que tange a esse 

sistema. Aliando o crescimento de novos loteamentos ao elevado número de 

usuários do transporte coletivo, a criação de linhas com maior regularidade de 

horários permitiria um melhoria na qualidade do fluxo de deslocamento desse bairro. 

É preciso pensar em um setor específico que trabalhasse a mobilidade 

urbana, de forma multidisciplinar e articulada, com diferentes profissionais e que 

também fosse próximo à população. Poderia ser pensado também, em um Conselho 

Municipal de Mobilidade Urbana para, ao menos, esse atributo não continuar sendo 

pensado ao acaso ou para solucionar problemas de forma imediata, que certamente 

causarão problemas ainda maiores no futuro. 

Atualmente, o município realizou a retirada dos canteiros com a intenção de 

que cada um, dará lugar a 1,5 de estacionamento. Além de criar um problema de 

incentivo ao uso dos veículos, acabam se reduzindo espaços verdes inseridos no 



126 

 

contexto urbano. Esses espaços poderiam ser utilizados como prolongamentos dos 

passeios, recebendo intervenções e auxiliando na vitalidade urbana da área central. 

O problema de mobilidade urbana que o município enfrenta é fruto de uma 

questão sócio-histórico-cultural, o qual poderia ser resolvido com políticas públicas 

que valorizassem os pedestres e ciclistas, e que também, tivesse como prioridade 

para deslocamentos mais longos, o uso do transporte coletivo urbano com 

qualidade. É necessário conscientizar a população de que não há uma necessidade 

de abrir mão do transporte coletivo, somente porque já tem condições de optar por 

um meio próprio de deslocamento. 

O controle de qualidade com relação ao transporte coletivo urbano também 

poderia contribuir para redução de problemas relacionados à infraestrutura do 

sistema e, consequentemente, com a perda ou redução no número de usuários.  

Pensar na mobilidade urbana somente como pavimentação de vias e 

aumento do número de estacionamentos, é somente uma forma de “convidar” a 

população a comprar ainda mais carros e motos, e colocá-los circular em um 

sistema viário que já está tornando-se insuficiente para essa quantidade. Se o 

número de veículos no município continuarem no crescente que vem tendo, essa 

situação irá torna-se insustentável.  

É preciso ainda, pensar na pesquisa como um importante instrumento de 

planejamento e gestão das cidades. É dela que partem, ou deveriam partir estudos 

sem interesses políticos ou econômicos, priorizando a população e a melhoria na 

qualidade de vida destes. Cidades que promovam encontros, que permitam 

caminhadas e lazer, que sejam continuidade das casas e, consequentemente, 

cidades com vitalidade.  
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CONCLUSÃO 

A interdisciplinaridade não apenas nesse objeto de estudo, mas em tudo o 

que diz respeito à cidade se faz necessário, pois ela se constrói a partir da 

subjetividade das pessoas e não apenas de um determinismo teórico. Ela se 

reconstrói a cada geração e implica em estudar relações, integrar contextos de 

estudos diferentes, em separar o todo para conseguir aprofundar o entendimento do 

objeto e em discutir todas essas partes em conjunto.  

Embora pareça óbvio que a mobilidade urbana faça parte de um contexto 

amplo, grande parte dos estudos realizados acerca dessa temática ignoram o fato 

de que o objeto tem um caráter mais abrangente que apenas o disciplinar. Isso fica 

evidente quando se buscam subsídios teóricos para gerar discussões acerca do 

tema e também, subsídios de análise que poderiam servir como base para o 

levantamento acerca dessa pesquisa. 

O sistema de produção de conhecimento baseado na disciplinaridade não é 

a melhor forma de compreender o fenômeno da mobilidade. Entretanto, se a 

pesquisa não reduzir o seu objeto, fica impossível analisá-la de forma mais 

profunda. O que não pode, é ignorar o todo. Também não se pode negar que, 

embora o cartesianismo tenha fracionado as áreas do saber, ele permitiu grandes 

avanços na ciência e tecnologia. 

O que os autores estudados e a pesquisa realizada trouxeram, é que existe 

um grande problema em estudar o objeto de forma fracionado, já que por mais que 

tente se conectar peças separadas, não se consegue ter uma visão do todo, das 

relações. É possível perceber que pensar a mobilidade urbana através de uma visão 

interdisciplinar exige uma aceitação à mudança de um paradigma imposto pela 

forma de se fazer ciência até então. Exige inclusive, uma ruptura na maneira de 

compreender o mundo e os fenômenos e na forma de se produzir ciência e fazer 

pesquisa. 

A mobilidade urbana vista através de um viés interdisciplinar implica em 

entendê-la não apenas como o deslocamento a que ela condiz, mas também, a 

qualidade do tipo de transporte utilizado. 

O problema da mobilidade urbana passa, antes de políticas públicas, por 

questões sócio-histórico-culturais, onde muitas pessoas veem o fato de utilizar de 
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um transporte coletivo como algo vergonhoso, onde se tem a necessidade de cada 

pessoa de uma residência ter um carro próprio, em cidades planejadas para veículos 

e não para pedestres.  

As políticas públicas aparecem como uma solução temporária para 

problemas relativos à mobilidade urbana se não forem pensadas em longo prazo. 

Pensar apenas na situação das cidades de hoje é pouco, é necessário pensar para 

que, dê alguma forma, se consiga evitar problemas e prejuízos ainda maiores no 

futuro. Afinal de contas, porque pensar em soluções apenas quando as situações se 

encontram caóticas? As políticas públicas, principalmente as voltadas à mobilidade 

urbana, tem a obrigação de mitigar os problemas que estão visíveis, mas 

principalmente, de tentar auxiliar para que cidades que ainda não estejam tão 

vitimadas pela falta de qualidade da mobilidade, passem por graves problemas no 

futuro simplesmente porque não houve ações de planejamento e gestão.  

É necessário pensar as cidades sob a perspectiva de caminhabilidade ou 

cidades caminháveis, priorizando pedestres, pensando na qualidade de vida da 

população, valorizando e incentivando o uso de formas de locomoção não 

motorizadas e, quando houver essa necessidade no cotidiano, de um sistema de 

transporte coletivo, permitindo que muitas pessoas se desloquem em um único 

veículo. Não é a defesa de que as pessoas não precisem ter um carro próprio e sim, 

de um uso consciente e racional. 

Estudar mobilidade urbana em uma cidade de menor porte é um desafio, 

pois muito se questiona o fato de cidades com esse porte não apresentarem 

problemas, haja vista a dimensão física do seu território ou o número de habitantes. 

Entretanto, a história nos mostra que todas as cidades sofrem com problemas 

voltados a esse atributo e que, não é necessário que este se torne insustentável 

para propor soluções ou começar a pensar em alternativas para impedir que o 

problema aconteça. Há um longo caminho a ser percorrido para a conscientização 

da população e dos gestores quanto a essa situação. 

São Miguel do Oeste é conhecida como cidade polo do extremo oeste 

catarinense e no que tange a mobilidade urbana, acaba recebendo um grande 

número de veículos diariamente em seu sistema viário, seja por comércio, saúde ou 

lazer. Pensar em mobilidade urbana voltada à escala do pedestre permitiria que não 

apenas a população se sentisse convidada a circular mais pela cidade, mas 
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também, as pessoas que se deslocam à cidade apenas com uma finalidade e já 

retornam as suas cidades de origem. 

O Plano Diretor do município de São Miguel do Oeste, embora traga a 

obrigatoriedade do Programa de Mobilidade Urbana até um determinado prazo, e 

este não tenha sido implantado até então, bem como, pelo não cumprimento do que 

trazia a Política Nacional de Mobilidade Urbana, não implica necessariamente em 

um prejuízo para o município.  

O Plano Diretor prevê algumas diretrizes para a valorização de meios de 

transporte ambientalmente sustentáveis, pela criação da ciclovia, a qual também não 

foi implantada no município. O Programa de Mobilidade viria como um grande 

incentivador para que a mobilidade urbana não fosse mais definida ao acaso, ou 

com soluções apenas imediatistas, mas em longo prazo.  

Com relação à infraestrutura viária, o município dispõe de vias que cortam a 

malha urbana no sentido leste-oeste e sentido norte-sul, como forma de ligação e 

integração da malha urbana como um todo. Cada via tem uma característica própria, 

com destaque para as vias estruturais, que são importantes para desafogar o tráfego 

no município e também, por concentrar grandes equipamentos e comércio em sua 

extensão. As vias arteriais promovem a ligação dos bairros com o centro da cidade, 

sendo importantes para os deslocamentos voltados a trabalho e estudo. 

O município dispõe ainda de transporte coletivo, que atinge quase que a 

malha urbana como um todo. Alguns bairros não são contemplados de forma total 

pelo transporte, o que pode impossibilitar ou ser um empecilho para o uso. O público 

usuário desse tipo de transporte é formado essencialmente por mulheres, que o 

utilizam para fins de estudo, o que acarreta ainda, no fato Bairro Agostini ser um dos 

destinos principais dos usuários, por nele estar localizada boa parte das instituições 

do ensino do município. 

Há um descontentamento do usuário com relação à falta de infraestrutura 

dos pontos e paradas de ônibus, o que também pode promover o não uso do 

transporte coletivo por muitas pessoas.   

É necessário compreendê-la através da infraestrutura do sistema viário, que 

corresponde aos tipos de via, a qualidade dos passeios disponíveis para circulação 

de pedestres e ciclistas, a acessibilidade que permite etc. Também, pensar nas 

possibilidades de tipos de transporte, tão egoístas atualmente, reflexo de um 



130 

 

urbanismo modernista que esqueceu a importância das pessoas e priorizou o 

automóvel, muito influenciado pela revolução industrial. 

A mobilidade urbana vem sendo um dos maiores problemas que as cidades 

têm enfrentado e certamente, significam um problema para os gestores, pois 

soluções para essa situação não se dão de forma rápida e com baixo custo. Implica 

também no rompimento de valores instituídos na sociedade, que valoriza tanto 

meios de deslocamentos egoístas, como carros, por exemplo, e não de meios de 

locomoção coletivos ou que minimizem impactos ao meio urbano.   
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ANEXO A - Índice de Mobilidade Urbana Sustentável 
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Figura 10: Hierarquia de domínios e temas do IMUS 
Fonte: COSTA (2008)  
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APÊNDICE A - Questionário de Pesquisa 
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INFORMAÇÕES Data: 
1. Idade: 2. Sexo:  4a. Bairro origem: 

3. Profissão:  4b. Bairro destino: 
 

5. ESCOLARIDADE  
(  ) Até 5ª série 
do fundamental 

(  ) 6ª a 9ª série 
do fundamental 

(  ) Ensino médio 
incompleto 

(  ) Ensino 
médio completo 

(  ) Superior 
incompleto 

(  ) Superior 
completo 

 

6. RENDA FAMILIAR – salários mínimo 
(  ) 1 salário mínimo (  ) 1 a 2  (  ) 2 a 5  (  ) 5 a 10  (  ) Mais de 10 
 

7. QUAL A FREQUÊNCIA QUE UTILIZA O TRANSPORTE PÚBLICO NA SEMANA 
(  ) 1 vez  (  ) 2 a 3 vezes  (  ) 4 a 5 vezes  (  ) Todos os dias (  ) Finais de semana 
 

8. QUAL A FINALIDADE DO DESLOCAMENTO 
(  ) Trabalho (  ) Estudo (  ) Passeio (  ) Visita (  ) Outros 
 

9. POSSUI OUTRO MEIO DE LOCOMOÇÃO (pode marcar quantos itens forem necessários) 
(  ) Carro (  ) Moto (  ) Bicicleta (  ) Outros - 
 

10. QUANDO NÃO UTILIZA O TRANSPORTE COLETIVO, QUAL MEIO DE LOCOMOÇÃO UTILIZA? 
(  ) Carro (  ) Moto (  ) Bicicleta (  ) A pé (  ) Outros 
 

11. QUAL A DISTÂNCIA DO PONTO DE ÔNIBUS MAIS PRÓXIMO DA SUA CASA? 
(  ) 1 quadra (  ) 2 quadras (  ) 3 quadras (  ) 4 quadras (  ) 5 quadras ou mais 
 

12. JÁ SE ENVOLVEU EM ALGUM ACIDENTE DE TRÂNSITO? 
(  ) Sim, como pedestre (  ) Sim, como motorista (  ) Sim, como passageiro (  ) Sim, como ciclista (  ) Não 
 

QUANTO AO TRANSPORTE COLETIVO 

 Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

13. Preço da passagem em relação ao serviço prestado      
14. Preço em relação a outras opções de transporte      
15. Duração da viagem até o destino      
16. Duração da viagem para o retorno      
17. Conforto quanto à qualidade do ônibus (bancos, barras de apoio,...)      
18. Pontualidade (cumprir horários de saída e chegada)      
19. Segurança (assaltos, furtos) dentro dos veículos      
20. Informações sobre horários e os trajetos de ônibus       
21. Sinalização dos pontos de ônibus      
22. Transporte coletivo permite circular por toda a cidade      
23. Números de pontos de ônibus na cidade      
24. Estrutura dos pontos de ônibus (bancos, iluminação,..)      
25. Atendimento de motoristas e cobradores      
26. Acessibilidade dos ônibus (portadores de deficiências, idosos,...)      
27. Acessibilidade dos pontos de ônibus (portadores de deficiências, idosos,..)      
28. Qualidade do passeio (estrutura, pavimentação,...)      
29. Horário dos ônibus nas linhas      
30. Lotação – número de pessoas no ônibus      
31. Estado de conservação do ônibus      
32. Estado de conservação das vias em que o ônibus trafega      
33. Distância entre os pontos      
34. Acessibilidade do passeio até o ponto de ônibus (portadores de 
deficiências, idosos, ...) 

     

35. Quanto ao horário dos ônibus nas linhas, de quanto em quanto tempo passa um ônibus? 
___________________________________________________________________________ 
36. Sugestão para a melhoria do transporte urbano coletivo? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B -  Respostas discursivas questão 35 
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35- Quanto ao horário dos ônibus nas linhas, de quanto em quanto tempo passa um ônibus? 

Questionário 1 4 em 4 hora para mais. 

Questionário 2 2h. 

Questionário 3 – 

Questionário 4 4 em 4 horas (péssimo). 

Questionário 5 1 a 2 horas 

Questionário 6 20 min a 30 min 

Questionário 7 – 

Questionário 8 Passa em média 6 vezes por dia 

Questionário 9 4 em 4 horas 

Questionário 10 Aproximadamente 4 horas 

Questionário 11 -  

Questionário 12 Poderia passar a cada hora 

Questionário 13 De 3 em 3 horas 

Questionário 14 - 

Questionário 15 - 

Questionário 16 Não sei 

Questionário 17 1h e 30min 

Questionário 18 5 a 6 horas 

Questionário 19 Não tenho conhecimento 

Questionário 20 Não sei 

Questionário 21 30 em 30 minutos 

Questionário 22 Somente nos horários de início e término das aulas (07:00 – 12:20 – 12:50 – 
18:00 – 18:20 – 10:35) 

Questionário 23 1h e 30min 

Questionário 24 De 5 em 5 horas 

Questionário 25 1h30min mais ou menos 

Questionário 26 - 

Questionário 27 - 

Questionário 28 Apenas no horário de pico 

Questionário 29 - 

Questionário 30 Pela manhã, meio dia e a tarde 

Questionário 31 Não sei 

Questionário 32 O horário é ruim, pois como só tem esta empresa, eles fazem os horários que 
lhes convém 

Questionário 33 - 

Questionário 34 - 

Questionário 35 Não sei 

Questionário 36 Não sei 

Questionário 37 Não tenho conhecimento 

Questionário 38 4 a 5 

Questionário 39 A cada 3 horas ou mais 

Questionário 40 Acho que em cada 30 minutos 

Questionário 41 - 

Questionário 42 1 hora e meia 

Questionário 43 1 hora e meia 

Questionário 44 - 

Questionário 45 1 hora 

Questionário 46 3 horas 

Questionário 47 Não sei 

Questionário 48 São os horários de aula e trabalho, sendo assim, em torno de 4 horas. 

Questionário 49 Em torno de 4 horas. 

Questionário 50 - 

Questionário 51 Não sei 

Questionário 52 5 em 5 horas 

Questionário 53 Em alguns horários a cada 30 minutos. Porém, em outras situações o intervalo é 
de mais de 2 horais. 

Questionário 54 - 
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Questionário 55 4 em 4 horas 

Questionário 56 4 em 4 horas 

Questionário 57 Uma vez ao dia 

Questionário 58 De quatro a cinco horas 

Questionário 59 1h e 30 min 

Questionário 60 Não sei 

Questionário 61 - 

Questionário 62 4 vezes por dia 

Questionário 63 A cada 4 horas, em média 

Questionário 64 - 

Questionário 65 2 em 2 horas 

Questionário 66 - 

Questionário 67 - 

Questionário 68 - 

Questionário 69 - 

Questionário 70 - 

Questionário 71 Não sei 

Questionário 72 - 

Questionário 73 Não sei 

Questionário 74 4 em 4 horas 

Questionário 75 Não sei, pois no ponto de ônibus não há visualização de horários 

Questionário 76 Cerca de 30 minutos 

Questionário 77 Não tenho conhecimento, pois nos pontos não há sinalização alguma com 
relação aos horários 

Questionário 78 - 

Questionário 79 - 

Questionário 80 Não sei 

Questionário 81 4 em 4 horas 

Questionário 82 - 

Questionário 83 Em torno de 6 vezes por dia, passa no mesmo ponto 

Questionário 84 30 minutos 

Questionário 85 Em horário de pico, de 30 em 30 minutos, fora disso a cada duas horas 

Questionário 86 - 

Questionário 87 Não sei 

Questionário 88 Possuir mais horários durante o dia 

Questionário 89 - 

Questionário 90 - 

Questionário 91 Ele passa umas 6 vezes , em horários de início ou término de trabalhos e aulas. 

Questionário 92 4 em 4 horas 

Questionário 93 - 

Questionário 94 - 

Questionário 95 - 

Questionário 96 - 

Questionário 97 4 em 4 horas 

Questionário 98 O horário não é bom, pois, como só tem uma empresa de transportes, eles 
passam o horário que eles querem. 

Questionário 99 Passa apenas uma vez pela manhã, meio dia e a noite. 

Questionário 100 - 
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APÊNDICE C - Respostas discursivas questão 36 
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36 - Sugestão para melhoria do transporte urbano coletivo? 

Questionário 1 Mais linhas, mais pontos abrangendo mais bairros. Não passa lotação dentro do 
bairro Andreatta por exemplo. 

Questionário 2 Melhorar a qualidade dos pontos de ônibus, ser mais acessíveis. 

Questionário 3 Investir com maior número de ônibus, melhorar na segurança. Exemplo cinto de 
segurança. 

Questionário 4 Maiores números de horários disponíveis que possibilitem maior acessibilidade 
aos transportes e possibilidade de maiores informações em relação aos horários 
de disponibilidade ao uso do transporte. 

Questionário 5 – 

Questionário 6 Estrutura dos pontos de ônibus, melhoradas; novos ônibus; recapagem das 
vias. 

Questionário 7 – 

Questionário 8 Ônibus mais acessíveis, passar mais vezes ao dia, circular pela cidade toda. 

Questionário 9 Mais horários, maior circulação, maior abrangência dentro da cidade (centro e 
bairro).  

Questionário 10 Mais horários de ônibus. 

Questionário 11 - 

Questionário 12 Em relação aos pontos de ônibus deveria ser pensado algo para quando chove, 
pois quem está no ponto de ônibus em um dia de chuva muito forte se molha. 

Questionário 13 Melhorar o ônibus, pois são muito velhos e desconfortáveis. 

Questionário 14 - 

Questionário 15 - 

Questionário 16 Manutenção da porta traseira 

Questionário 17 Maior pontualidade, melhoria na acessibilidade, mais pontos de ônibus 

Questionário 18 Nenhuma 

Questionário 19 Melhoria dos horários, e destinos. 

Questionário 20 Informar as rotas e pontos de ônibus no local. 

Questionário 21 - 

Questionário 22 Para a minha utilização está ótimo. 

Questionário 23 Mais horários 

Questionário 24 Não precisa de melhoria 

Questionário 25 Pontualidade nos horários e melhoria na acessibilidade. Mais pontos de ônibus. 

Questionário 26 - 

Questionário 27 - 

Questionário 28 Mais rotas 

Questionário 29 Mais pontos de ônibus 

Questionário 30 Transporte a noite 

Questionário 31 Melhorar a sinalização e estado de conservação dos pontos de ônibus 

Questionário 32 Mais horários 
Melhorar os pontos de ônibus 

Questionário 33 - 

Questionário 34 Porta que bate quando passa nas lombadas (porta traseira) 
Botões que não funcionam 
Mais horários de paradas de ônibus 

Questionário 35 - 

Questionário 36 Manutenção da porta que bate sempre que passa por um quebra mola 

Questionário 37 - 

Questionário 38 Acessibilidade para portadores necessidades especiais com adaptação nos 
ônibus e qualidade no transporte 

Questionário 39 Melhorar os pontos de ônibus, pois os mesmos em SMOeste são muito ruins, 
principalmente em dias de chuva. Ademais, em SMOeste, o horário do 
transporte coletivo em SMOeste é feito para atender os horários de trocas de 
turno de uma determinada empresa/indústria do município. 

Questionário 40 Mais horários de bairros e do centro até a Unoesc 

Questionário 41 - 

Questionário 42 Melhoria nos pontos de espera do transporte coletivo 
Ser mais acessível à população 
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Tabela de horários que o ônibus passa, em cada ponto de ônibus 

Questionário 43 Pontualidade 

Questionário 44 - 

Questionário 45 Mais horário 

Questionário 46 Mais ônibus 

Questionário 47 Melhor acessibilidade para cadeirantes pois tem o elevador mas não tem lugar 
aparente para colocar a cadeira de rodas 

Questionário 48 Melhoria dos pontos de ônibus. 

Questionário 49 Horários mais flexíveis, assim como mais horários. 

Questionário 50 - 

Questionário 51 Mais horários 
Manutenção da porta traseira que bate ao passar em quebra-molas 

Questionário 52 Não 

Questionário 53 Poderiam ser disponibilizadas diferentes linhas em horários alternativos. 

Questionário 54 - 

Questionário 55 Mais horários para circulação dos ônibus – meia em meia hora 

Questionário 56 - 

Questionário 57 - 

Questionário 58 Disponibilizar mais horários 
Menos tempo 

Questionário 59 Maior acessibilidade, menor custo, melhora nas vias e maior investimento em 
infraestrutura 
Aumento do nº de rotas / Todos tem direito a uma boa locomoção e excelente 
mobilidade urbana 

Questionário 60 Demora na duração da viagem 

Questionário 61 - 

Questionário 62 Melhoria nos bancos e nos pontos de ônibus 

Questionário 63 - 

Questionário 64 - 

Questionário 65 Nenhuma 

Questionário 66 - 

Questionário 67 - 

Questionário 68 - 

Questionário 69 N/C 

Questionário 70 - 

Questionário 71 - 

Questionário 72 - 

Questionário 73 Nenhuma 

Questionário 74 - 

Questionário 75 Melhorar a qualidade dos bancos e a acessibilidade para portadores de 
deficiência 

Questionário 76 Aumentar oferta, reduzir o custo 

Questionário 77 Melhorar a acessibilidade nos ônibus 
Implantar câmeras de segurança nos ônibus 
Sinalizar nos pontos de ônibus os horários dos ônibus e seus respectivos 
destinos 

Questionário 78 - 

Questionário 79 - 

Questionário 80 Número de pessoas muito alta (lotação do ônibus) 

Questionário 81 Mais horários 

Questionário 82 Passar mais cedo no devido horário 

Questionário 83 Ser mais pontual quando passa no ponto. Ter estrutura nos pontos de ônibus 

Questionário 84 Deveria mais horários e mais linhas 

Questionário 85 Mais linhas, melhor cobertura de trajetos, intervalos menores entre as linhas, 
linhas exclusivas/rápidas para ônibus 

Questionário 86 - 

Questionário 87 - 

Questionário 88 Ajustes para pessoas com deficiências e idosos 
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Questionário 89 - 

Questionário 90 - 

Questionário 91 Só gostaria que os pontos de ônibus fossem melhores, em dias de chuva, não 
tem cobertura. Mais rotas também. 

Questionário 92 Maior número de horários para melhor acessibilidade. E pontos melhores. 

Questionário 93 - 

Questionário 94 - 

Questionário 95 - 

Questionário 96 - 

Questionário 97 Wifi no ponto de ônibus 

Questionário 98 Acessibilidade, mais calma no trânsito (motoristas) 

Questionário 99 Diversificar os horários das linhas, adquirir veículos adaptados a portadores de 
necessidades especiais, bem como idosos. São sugestões que muitas vezes 
não são realizadas, tendo em vista que a maioria da população não costuma 
utilizar o transporte público. 

Questionário 100 1º Ajustar os pontos de ônibus para que pessoas com deficiências, idosos, 
crianças e outros possam ter acesso a esse serviço. 
2ºAjustar as entradas e saídas para os mesmos. Porque não vejo como um 
cadeirante possa subir e descer de um ônibus. 
3º Possuir cinto de segurança nos ônibus. 
4º Possuir ar condicionado 
5º Manter os pontos de ônibus limpos e visíveis. Há locais sujos onde o mato 
tomou conta e a água da chua não tem como escorrer. 
6º Possuir mais horários durante o dia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


