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Resumo:
A comunicação trata da questão da mobilidade restrita das camadas populares nas metrópoles
brasileiras, e o uso da bicicleta como uma das soluções encontradas para romper este
constrangimento.Os deslocamentos no território brasileiro,fazem-se majoritariamente pelo transporte
automotivo.Configurou-se,assim, uma dependência para os deslocamentos,principalmente ao
automóvel particular e ao ônibus.Como conseqüência a questão da mobilidade espacial estará
articulada às possibilidades e constrangimentos dados pela renda de cada camada social.Gera-se,
assim sendo, para as camadas populares o fenômeno de sua marginalização e exclusão sócioeconômica, para os quais busca alternativas para sua mobilidade.Para ilustrar este quadro utilizaremos
um estudo de caso,parte de nossa pesquisa mais ampla citada acima,que trata da comunidade de
baixa renda de Gardênia Azul,na zona oeste do Rio de Janeiro.A comunidade localiza-se
contiguamente à área de expansão da camada de renda alta na Barra da Tijuca.Sua população utiliza
largamente da bicicleta para deslocar-se para emprego(formais ou informais),escola,compras,etc.
apropriando-se de ciclovias construídas ,em princípio, para o lazer da camada de renda alta,como
forma de romper os constrangimentos à mobilidade.
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Apresentação

A comunicação pretende tratar da questão da mobilidade restrita das camadas populares nas
metrópoles brasileiras, e o uso da bicicleta como uma das soluções encontradas para romper este
constrangimento. O trabalho tem como base a pesquisa “Mobilidade sócio-espacial na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro”, que coordenamos no IPPUR/UFRJ.
Os deslocamentos no território brasileiro, em suas diferentes escalas, fazem-se majoritariamente pelo
transporte automotivo. Configurou-se, assim, uma dependência para os movimentos de circulação,
principalmente ao automóvel particular e ao ônibus em detrimento do transporte de massa ferroviário.
Como conseqüência a questão da mobilidade espacial, tomada como importante recurso social estará
articulada às possibilidades e constrangimentos dados pela renda de cada camada social. Assim sendo
será no poder de compra e de manutenção do veículo automotor que guarda-se o nexo com entre a
possibilidade de movimentos de circulação e deslocamentos para a camada de renda mais alta, e os
constrangimentos e até mesmo a total impossibilidade de mobilidade para a de baixa renda. Gera-se,
assim sendo, para as camadas populares o fenômeno de sua marginalização e exclusão sócioeconômica, para os quais busca alternativas para sua mobilidade.
Para ilustrar este quadro utilizaremos um estudo de caso, parte de nossa pesquisa mais ampla
citada acima, que trata da comunidade de baixa renda de Gardênia Azul, na zona oeste do Rio de
Janeiro. A comunidade localiza-se contiguamente à área de expansão da camada de renda alta na
Barra da Tijuca. Sua população utiliza-se largamente da bicicleta para deslocar-se para emprego
(formais ou informais), escola, compras, etc. apropriando-se de ciclovias construídas, em princípio,
para o lazer da camada de renda alta.
A comunicação estruturar-se-á em três partes: na primeira focaliza-se a opção de deslocamento pelo
modal automotivo e sua relação com a desigualdade de mobilidade por classe social, nas metrópoles
brasileiras; na segunda apresenta-se o caso do uso da bicicleta no Rio de Janeiro com foco na
comunidade de Gardênia Azul onde a utilizam como forma de romper os constrangimentos à
mobilidade; na terceira, a modo de conclusão procuramos analisar o significado do uso da bicicleta por
comunidades populares em face da premissa de desenvolvimento sustentável e seus efeitos na
redução da desigualdade de deslocamentos por classe social no território.
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A opção automotiva e a desigualdade de mobilidade nas metrópoles brasileiras
Os deslocamentos no território brasileiro em todas as escalas com ênfase nas cidades e metrópoles

são realizados majoritariamente pelo modal automotivo não trata-se de um fenômeno natural
construído economicamente e especialmente, mas de algo construído pelos interesses da indústria
automobilística e o complexo de agentes que envolve-a; culturalmente, pelo modo de vida que a
industrialização e o automóvel compõem; conceitualmente pelo papel lhe outorgado no ordenamento
do urbano pelo modelo racional-funcionalista. Esta construção, que combina várias fenomenologias,
faz-se no bojo de uma opção de estado. Pois a priorização do transporte automotivo como modal dos
movimentos de deslocamento no Brasil teve de impor-se ao modal ferroviário. Deve-se assim
recuperar-se que existiu aqui uma passagem diversa do processo, por exemplo, na Europa. Nesta o
modal ferroviário persiste mesmo com a alavancagem do automóvel constituindo-se uma certa
intermodalidade apesar da dependência automotiva também estabelecer-se (Dupuy 1999). No Brasil a
passagem entre os modais representa um processo basicamente com características de ruptura: existe
então uma mudança de paradigma de modal de transporte do ferroviário ao automotivo como veículo
padrão dos movimentos no território.
A substituição da ferrovia pelo automóvel tem seu limiar no contexto da lógica de internacionalização
dos construtores de automóveis em busca de mercados exigentes com potencial de mercado
consumidor interno (Archambeau 2000) e ocorre no Brasil em duas: a primeira dar-se-á entre as duas
Guerras Mundiais quando a Ford em 1919 e a General Motors em 1925 implantam em São Paulo
montadoras de veículos que são trazidos importados por navios que chegam aqui em partes, existindo
também a importação de veículos prontos vaga da introdução da indústria automobilística no Brasil que
jogará papel estratégico na sua política de industrialização. Esta indústria, o processo de substituição
de importações da produção de bens de consumo introduz tecnologia avançada para o país, demanda
modernização na produção, organização, gerência e logística (Volpato 2000). Seu sistema de
produção, tecnologia e modus operandi impregna o fabrico de geladeiras, máquinas de lavar, TVs,
bens ligados à habitabilidade. A indústria automotora necessita de um conjunto de atividades
industriais à sua volta pela sua característica de montadora de veículos; estimula o setor financeiro e

856

ACTAS
14º Congresso da Associação para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

creditício para a produção e comercialização, e precisa de toda uma rede de manutenção e oficinas de
reparo e consertos. Trata-se de um tipo de indústria cujos insumos básicos provêm da indústria de
bens de capital como o aço, estimulando o desenvolvimento desta, e necessita de mão-de-obra
especializada dando origem no país a um moderno de engenheiros, desenhistas industriais. A indústria
automobilística no Brasil nasce no interior da estratégia de deslocalização da produção através da
fabricação de modelos tecnicamente pouco sofisticados em países periféricos (Greggio 2000). Foi uma
estratégia assumida pelo Estado brasileiro que procura alavancar rapidamente a taxa de motorização
por meio do chamado “carro popular” oferecendo isenção de impostos, facilitação de importação de
componentes, redução de taxas de comercialização, etc. tem papel preponderante nesta estratégia a
instalação da fábrica da Volkswagem em 1956, com o Fusca, a Fiat em 1973, com o Fiat 147; e
levamm a GM a fabricar o Chevette, entre outros “populares”. Quando o automóvel já está
disseminando-se passa-se a produção de veículos próximos ou idênticos aos da Europa – Gol e Palio,
como exemplos e modelos mais sofisticados. A frota de automóveis que em 1950 era da ordem de
500.000 veículos cresce seis vezes até 1970 atingindo 3000000 de veículos, mais de três vezes até
1980 – 9900000 e mais de três vezes até 2000 quando atinge 33000000 de veículos (Diniz 1987;
Geipot Anuário Estatístico dos Transportes 2000). A partir dos anos 1990 a indústria automobilística ao
introduzir a produção flexível com o método just-in-time, de novo contribui para a industrialização
brasileira, novo patamar, novas fábricas instalam-se (Renault – Peugeot), Volks e Fiat alocam novas
plantas no Estado do Rio e minas Gerais, a Ford implanta fábrica na Bahia, elevando a produção de
1,8 milhões de veículos em 2000 para 4 milhões em 2004 (Fetranspor 2003).
Culturalmente, a difusão do automóvel (e dos bens de consumo para a habitação que levam a uma
maior “internalização” da vida e libera a mulher de afazeres domésticos para colocá-la no mercado de
trabalho) compõe elementos para mudanças no modo de vida. Modificam-se padrões de consumo,
lazer: o carro possibilita comprar um maior volume de produtos para abastecer a casa e contribui assim
para o aparecimento e desenvolvimento dos supermercados ao invés das compras pulverizadas em
diferentes estabelecimentos (armazéns, açougues, padarias, peixarias, lojas de laticínios...) que
complementa-se com bens como a geladeira (e mais recentemente o freezer) que permite estocar e
conservar por mais tempo os elementos). Fazer várias viagens com objetivos diferentes, sem prenderse aos horários e filas de bondes, trens e ônibus: levar os filhos a escola antes de ir ao trabalho, ir ao
médico, pegar os filho; permite ampliação do âmbito e horário do lazer inclusive externamente aos
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limites da cidade formando hábito dos fins-de-semana fora da cidade. O hábito de ir a praias inclusive
distantes do núcleo da metrópole, ir ao cinema; ao que contrapõe-se a construção do lazer caseiro com
o externo, a TV; mais recentemente ao shopping Center...; está ligado a introdução do hábito de
refeições rápidas em redes de lanchonetes drive-thru (Bob´s, Mcdonald´s...). Enfim os exemplos são
muitos e mostram a especial “impregnação do automóvel ao modo de vida” (Archambeau 2000).
No uso do automóvel particular tem-se, em contrapartida, a transferência da operação de transporte
coletivo (ônibus, trens, metrô) da esfera pública para a privada, e uma atomização de operadores e
deslocamentos por veículos comerciais leves (vans, kombis, microônibus) para pequeno número de
passageiros com características de informalidade, com redução do papel do ônibus. A intensidade dos
movimentos por automóveis privados expressa-se pelo percentual de seus deslocamentos, que já
respondem em geral por ¼ das viagens/dia – 24% em Buenos Aires e Rio de Janeiro, 22,4% na Cidade
do México, chegando até 42% em Santiago, correspondendo ao aumento da taxa de motorização
(número de automóveis/100 habitantes) (Figueroa, 2005; Kralich 1998; Fetranspor 2003; CHT 2002;
Thynell 2005)
Um maior número de automóveis particulares e a intensidade de seus deslocamentos implica numa
autonomia individualizada de horários e trajetos “ponta-a-ponta”, mas trata-se de uma mobilidade
seletiva (possível para quem tem renda para comprar e manter um automóvel) de acentuação do uso
do automóvel em diferentes tipos de veículos como meio de transporte e uma explosão que dispersaos por uma miríade de operadores. Dois dos efeitos deste quadro são importantes para as metrópoles
envolvendo a questão da fluidez de circulação e sua utilização distinta por classe social: o primeiro,
prende-se a que o impulso da quantidade de veículos, e portanto de seus movimentos de
deslocamentos, não será acompanhado no mesmo ritmo por investimentos de ampliação e
modernização da rede viária conduzindo a entraves, à circulação demandada e necessária à economia
e modo de vida. O segundo aponta para a maior possibilidade de movimentos intensos e extensos da
camada de maior renda pelo uso do automóvel privado e de serviços de qualidade de ônibus exclusivo
e vans dirigidas a determinados deslocamentos (diretamente das áreas residenciais ao trabalho, ao
lazer, ao consumo), e os constrangimentos da mobilidade aos que não possuem o veículo privado que
dependem para seu deslocamento do ônibus ou vans, kombis e motos.
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A possibilidade de mobilidade da camada de baixa renda pelo uso da bicicleta no Rio de

Janeiro
A possibilidade de mobilidade da camada de baixa renda no Rio de Janeiro encontra importantes
constrangimentos para a sua efetivação.Os deslocamentos na metrópole são determinados pelo modal
automotivo que abarca 89,6% das viagens!(PDTU 2003). Os deslocamentos por automóvel particular
representam 17% do total, e a este somam-se mais 4% de táxis, sendo a frota total da ordem de
2000000 de veículos. Resta à população que não tem acesso ao automóvel os deslocamentos em
ônibus (quase 86% das viagens – Ibope 2007) ficando a possibilidade de transporte de massa mais
rápido e seguro com apenas 2,4% para viagens de trem, 2,8% de metrô, 0,6% de barcas. O gasto de
tempo médio de viagem para o usuário de baixa renda que usa o ônibus ou vans vai de 2hs a 4hs/dia!
(PDTU 2003). Quanto mais tenha menor renda, e habite a periferia, maior o tempo de viagem e o gasto
em passagem, sendo que muitas vezes o trajeto casa – trabalho – casa exigirá uma ou mais
baldeações.
Análise qualitativa que desenvolvemos mostra que certas localidades de baixa renda apresentam
índices de imobilidade, ou seja, as pessoas não tem acesso a transportes nas proximidades, ou se
tem, não tem renda suficiente para utilizá-los. Existem também registros de deslocamentos a pé, seja
para chegar até um local onde tenha ônibus ou vans, ou mesmo para fazer todo um trajeto diário casa
– trabalho – casa ou para escolas, compras, etc. (esses índices variam muito, mas estudos apontam
para algo entre 15% a 33%. PDTU 2003; IBOPE 2007). Viagens através de mototaxis tem evoluído
ultimamente na ligação dos bairros com favelas e outros municípios com loteamentos periféricos (0,8
% das viagens/dia; PDTU - 2003).
Mas é certamente a modalidade de viagens por bicicleta que apontam para um índice muito
importante de 9% do total na região metropolitana do Rio de Janeiro com 65000 viagens/dia e 3,4% na
cidade do Rio de Janeiro com 350 mil viagens/dia (IPP 2007). Quase a totalidade dessas viagens são
feitas pela camada de baixa renda, 56% deles na zona oeste do Rio, onde concentra-se a camada de
baixa renda, e outra parcela na área da Barra, Jacarepaguá e Recreio, e nos municípios da Baixada
Fluminense nos loteamentos periféricos; pois a de renda alta utiliza-a reconhecidamente como meio de
lazer.
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A cidade do Rio conta com importante rede de ciclovias (140 km) mas sua quase totalidade
encontra-se na zona Sul – área de renda alta – e foram concebidas e construídas como voltadas para o
lazer, e não como meio de mobilidade obrigatória, não prevendo-se bicicletários como pontos de
integração intermodal, pois, por exemplo, o trem não aceita bicicletas no seu interior, não há separação
segura do tráfego de veículos automotores, nem sinalização adequada etc. Assim os deslocamentos
da camada de baixa renda será feita utilizando-se não de ciclovias, mas majoritariamente da rede viária
existente, parte pavimentada, parte não pavimentada (mormente nas áreas mais pobres), incorrendo
em insegurança, maior tempo de viagens, etc.

2.1 Análise do uso da bicicleta no caso da comunidade de Gardênia Azul
A comunidade de Gardênia Azul situa-se na zona oeste do Rio de Janeiro. Esta zona, que tem
tamanho cinco vezes maior que a área urbanizada do restante da cidade, apresenta-se como seu
maior vetor atual de expansão. Divide-se numa parcela como área de extensão de camada de renda
alta – a Barra da Tijuca, o Recreio, Vargem Grande, Jacarepaguá e parte da Taquara – e parte de
renda mais baixa localizada em Bangu, Realengo, Campo Grande e Santa Cruz. O caso estudado
situa-se na periferia entre Jacarepaguá e Barra da Tijuca, estando à margem de uma das mais
importantes vias de acesso à área – a Avenida Ayrton Senna – na sua ligação com a linha Amarela
(que liga a área ao Centro da metrópole).
A comunidade tem 19268 habitantes, 5527 domicílios e a maioria dos habitantes tem renda mensal
média de até 2 salários mínimos, tendo baixa escolaridade (1° grau ou 2° grau incompleto - Dados do
Censo do IBGE – 2000).
Através de análise qualitativa de observação de campo e entrevistas, (200 entrevistas com
moradores) verificamos que a larga utilização da bicicleta como modo de deslocamento é eficiente para
as necessidades da população, pois existem um total de 2000 bicicletas, sendo assim uma alternativa
às restrições de mobilidade, advindas à baixa possibilidade de acesso ao automóvel.
As informações coletadas nas entrevistas estão sintetizadas a seguir:
• A maior parcela utiliza a bicicleta para o trajeto casa – trabalho – casa (88,5%). Nesta
modalidade de trajeto observou-se duas variantes: a) o trajeto direto casa – trabalho – casa (76,4% dos
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casos), que é feito na sua maioria absoluta (90%) por trabalhadores de construção civil (homens) que
tem emprego nas inúmeras obras de edificações nas proximidades – num raio de 20km de casa – e b)
o trajeto indireto casa – trabalho – casa (10%) onde moradores que tem empregos mais afastados e
necessitam tomar ônibus ou vans, deixam a bicicleta num bicicletário informal na base de passarela de
pedestres onde uma pessoa cobra R$ 1,00 por dia para tomar conta do veículo.
•

O tempo de viagem médio do trajeto direto é de 20 minutos, sendo de 15 a 30 minutos para

quase 50% e de 10 a 15 para 45%, e 30 minutos a 1 hora para apenas 5% dos entrevistados.
•

O trajeto é feito em grande parte em ciclovias existentes, mas que foram concebidas para o

lazer, e não apresentam sinalização e segurança adequada em face do intenso tráfego automotivo da
região. Encontram-se também em precária situação de pavimentação, com buracos. Além disso,
alguns dos trechos percorridos não tem ciclovia, fazendo com que tenha que ser usada as ruas e
avenidas para parte dos deslocamentos.
•

No trajeto indireto até o bicicletário o tempo de viagem era de no máximo 5 minutos. Não

existe ciclovia no interior da comunidade e o trajeto é feito nas ruas sendo alguns sem pavimentação o
que em dia de chuva torne difícil ou inviabiliza-se o deslocamento.
•

A segunda utilização mais importante de bicicleta (9,1%) refere-se a ida para fazer pequenas

compras de alimentos e outros suprimentos para a moradia. Em geral sua utilização é feita pelas
mulheres de família (85% dos casos)
•

O trajeto para pequenas compras não tem ciclovia, pois como a população tem baixa renda

efetua-as em pequenos armazéns e padarias próximas, enquanto que as ciclovias conduzem a hipermercados e shoppingcenters área de renda alta na Barra da Tijuca. Assim para os deslocamentos para
pequenas compras utilizam-se as calçadas ou as avenidas.
•

Verificou-se uma utilização da bicicleta, ainda que reduzida (1,5%), para atividades de lazer

em atividades tem em sua maioria absoluta (95% do casos) num raio muito pequeno de deslocamentos
no interior da própria comunidade, uma pequena parcela, em geral pessoas jovens dizem ir até a praia
da Barra com a bicicleta nos finais de semana.
•

Para melhorar os deslocamentos por bicicletas na região os moradores sugeriram grades de

proteção e iluminação das ciclovias, sinalização, estacionamento (bicicletários), melhoria na
pavimentação e banheiros.
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Conclusões
Numa cidade onde a dependência automotiva para os deslocamentos é muito forte, na área onde

localiza-se a comunidade estudada esta característica acentua-se, pois ali não existe possibilidade de
transporte ferroviário, tendo-se apenas os ônibus, vans e carros particulares como meio de circulação.
Os resultados da pesquisa revelam que a população local não tendo nível de renda suficiente para
ter um automóvel particular, e mesmo dificuldades para transitar diariamente de ônibus e vans por seu
custo em relação a sua renda constituíram uma alternativa através do uso de bicicletas, para fazer face
aos constrangimentos de mobilidade. Estes constrangimentos à mobilidade no local são muito
importantes, já que a área tem uma estrutura urbanística diferenciada em relação ao resto da cidade. A
área resulta de um plano urbanístico racional-funcionalista, onde tudo está dividido em zonas com
funções específicas, estanques, cuja articulação é feita pelo transporte automotivo. O comércio, os
serviços, o lazer, as empresas concentram-se sobremaneira nos shoppingscenters, e os equipamentos
coletivos, como hospitais e escolas, estão nas proximidades destes, e para atingir estes elementos
urbanos só existem os deslocamentos pelo modal automotivo.
A mobilidade cotidiana principalmente feita pela população de baixa renda tem enormes dificuldades
de conexão com os pontos concentrados de atividades e funções.
A utilização de bicicletas permite-lhes romper, de certa forma, o bloqueio existente à mobilidade.
Contudo, para atingir um maior raio de alcance, como tem a força humana como tração e pela
inexistência de bicicletários, lugares para a recuperação do cansaço e limpeza do corpo, por contas
das altas temperaturas na cidade, este raio de movimentação para o dia-a-dia contém uma restrição
para maiores deslocamentos.
A maioria dos deslocamentos se dá para empregos na construção civil, em pontos difusos, mas
próximos um dos outros encontrando-se um reduzido percentual de pessoas que trabalham nos pontos
concentrados dos shoppings. Isto cria um movimento pendular casa-construção civil pela manhã, e
construção-casa, a tarde. Para tal utiliza-se parte do percurso de ciclovias concebidas para o lazer e
parte nas vias existentes para o tráfego automotivo. Um outro movimento, o de ida a compras será,
mais difuso buscando-se pequenos comércios no interior da periferia da própria comunidade, e em
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comunidades pobres próximas. As pessoas não freqüentam os shoppings, e quando ali vão não
utilizam a bicicleta.
Para percursos mais longos a comunidade utiliza-se do bicicletário informal, para acessar a conexão
tanto com linhas regulares de ônibus como as chamadas de “piratas” e a oferta informal e precária das
vans legais e ilegais, para dar conta da necessidade de atingir sub-mercados de trabalho, formais ou
informais, dispersos por vários pontos da metrópole.
Para a comunidade de baixa renda de Gardênia Azul, o uso de bicicleta e a apropriação da ciclovia
concebida inicialmente para o lazer, propicia determinado movimento de rompimento ao seu
constrangimento à mobilidade. Porém, o que ele alcança pelo uso de um modal alternativo, não
poluente, será apenas uma mobilidade de proximidade que não lhe possibilita alcançar as
oportunidades mais amplas de emprego, serviços e equipamentos coletivos, e lhe impõe limites nas
suas redes de relações sociais. A baixa velocidade da bicicleta, dado por sua tração humana
determina-lhe um nível baixo de mobilidade e, por efeito um nível baixo de mobilidade, mantendo a
comunidade popular na esfera da discriminação territorial.
O Estado brasileiro e os governos das cidades ainda não compreenderam o papel da bicicleta como
meio principal para o trabalho. Existe também uma tendência para considerar que a bicicleta pode
somente por ela própria fazer a ligação com o conjunto de atividades laborais e outras.
Não percebe-se que dado ser um veículo de tração humana ele tem limites de raio de deslocamento
que deveria faze-lo parte de uma necessária inter-modalidade de transportes. A bicicleta não tem como
substituir os transportes de massa, mas seria um ótimo alimentador destes, principalmente para a
comunidade de baixa renda. Assim, na metrópole do Rio de Janeiro sua articulação com o transporte
ferroviário e metrô, e com o sistema de ônibus (se este for organizado em corredores exclusivos) seria
a forma mais inteligente para propiciar o rompimento dos constrangimentos à mobilidade da população
de baixa renda.
As comunidades populares, contudo, não tem como esperar por esta nova modalidade, que parece
demorar, e tem inventado alternativas, como a que apresentamos, para romper o cerco que dificulta ou
impossibilita as suas atividades cotidianas.
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Resumo
O conhecimento da infra-estrutura de transportes é essencial para definir estratégias de
desenvolvimento, especialmente em países com dimensões continentais, como o Brasil. Informações
sobre a disposição espacial dos agentes econômicos e de suas transações comerciais permitem a
criação de planos mais precisos e regionalizados. Nesse contexto, este estudo busca estimar o
impacto do crescimento econômico esperado para os próximos anos sobre a demanda pelas rodovias
do Estado de São Paulo. Inicialmente, os fluxos econômicos entre as cidades de São Paulo são
avaliados através de um modelo de insumo-produto gravitacional, considerando a maximização da
entropia e as relações inter-setoriais derivadas dos sistemas de insumo-produto inter-regional;
posteriormente, esses fluxos são incorporados a um sistema de informações geográficas aplicado à
rede de transportes. Com isso, determina-se o valor econômico associado a cada rodovia, permitindo
1

Este autor gostaria de agradecer à FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) ao
suporte financeiro que ajudou na condução deste estudo e que tornou possível a presença e a apresentação
deste trabalho no “14O Congresso da APDR”.
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avaliar a diferença entre os anos de 2002 e 2012, por meio da análise de impacto dada pela matriz
inversa de Leontief. Os resultados são demonstrados através de mapas, possibilitando a avaliação
direta da demanda de transportes sobre a malha rodoviária e, também, a fácil compreensão por
técnicos de outras áreas.

Palavras-chave: fluxos inter-regionais, transportes, insumo-produto, SIG, análise regional
Abstract
The knowledge of the transport infrastructure is essential to define development strategies,
especially in countries with continental dimensions like Brazil. Information about the spatial distribution
of the economic agents and its commercial transactions allow the creation of specific regional plans.
This study attempts to estimate the impact of the economic growth on the highways, using economic
data of the Sao Paulo State. Initially, the economic flows among the cities of the State are estimated
using an input-output gravity model, considering entropy maximization model and the inter-industry
relationships derived from the input-output systems; later, these flows are incorporated in a geographic
information system applied to transport network. Thus, the economic value associated to each highway
is determined, allowing evaluate the difference between the years of 2002 and 2012, through the
analysis of impact using the Leontief inverse matrix. The results are demonstrated by maps, making
possible the direct evaluation about demand of transport network, easily understood by other areas
technicians.
Keywords: inter-regional flows, transport, input-output, GIS, regional analysis
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3.1 Introdução
Diante do crescimento econômico esperado nos próximos anos, este trabalho destina-se a
avaliar os impactos ocasionados pela expansão econômica sobre a demanda por transporte rodoviário
no Estado de São Paulo. Este tema visa a ilustrar o potencial de uma das possíveis aplicações geradas
ao se combinar a análise de insumo-produto com as técnicas de geoprocessamento aplicado aos
transportes.
A teoria de insumo-produto utiliza definições embasadas nos alicerces da teoria econômica, mas
sua aplicação não se restringe apenas a esse horizonte. Diversas questões de áreas distintas do
conhecimento estão associadas ao planejamento econômico que, por sua vez, encontra material
amplo, empírico e consistente nos quadros de insumo-produto.
Além da grande amplitude de aplicações em vários temas, os modelos de insumo-produto
admitem características de uma única região ou de várias regiões integradas, podendo se relacionar
com estruturas de menor dimensão geográfica como: Estados, municípios ou até mesmo empresas
(LEONTIEF, 1965).
Em geral, o espaço físico pode ser considerado como um elemento-chave capaz de relacionar
atributos de diferentes ciências que se preocupam com a distribuição espacial. Modelos da engenharia
de transportes, análises gravitacionais, aplicações da geoestatística, entre outros, podem ser utilizados
pelas análises da economia regional por meio do espaço.
Conceitualmente, o termo genérico do geoprocessamento refere-se ao que interage com a
localização espacial. Para o caso do Brasil, país de dimensões continentais, a questão espacial admite
cada vez mais importância em diversas áreas. Nesse sentido, o uso combinado da matriz de insumoproduto com as técnicas relacionadas ao geoprocessamento pode trazer diversos benefícios,
especialmente no que condiz com as estratégias de planejamento, tanto do âmbito governamental
quanto do privado.
Mas para que isso deixe de ser uma promessa ideológica e seja efetivamente concluído, é
necessário que essa seqüência de métodos seja aplicada ao mundo real, demonstrando suas
imperfeições e adaptações, averiguando-se ou não o potencial, então, mencionado.
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Dentro desse conceito e, adicionalmente, na busca por respostas que sejam úteis à sociedade, o
presente estudo utiliza dados socioeconômicos do Estado de São Paulo para que a idéia central que
motiva o trabalho possa ser ilustrada.
Como universo geográfico, a totalidade das Unidades Federativas que formam o Brasil seria a
escolha ideal para os estudos regionais que envolvem o país. Entretanto, a carência por estatísticas
adequadas, essenciais na montagem de um sistema inter-municipal nacional ainda é uma grande
barreira. A escolha por São Paulo deriva de diversas razões, como a existência de dados que
possibilitam retratar suas relações econômicas e a importância que o Estado exerce sobre a economia
do país.
"A Locomotiva do Brasil", denominação utilizada, muitas vezes, para designar o Estado de São
Paulo, reflete e resume a sua importância para o Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, o Estado tem a maior população (IBGE, 2007), maior pátio industrial (IBGE, 2007) e maior
produção econômica dentre as Unidades da Federação. Além disso, um terço do Produto Interno Bruto
nacional (PIB) pertence a São Paulo conforme o Gráfico #2.1.
Região Sul
17,9%
Região
CentroOeste
7,1%

Região Sudeste
56,9%

MG, PR, RJ São Paulo
23,7%
33,3%

Região Nordeste
13,3%
Região Norte
4,8%

Fonte: Produzido com dados do IBGE (2006) – Contas nacionais 1999 a 2003
Gráfico #2.1. Participação das regiões no PIB nacional (média entre 1999 a 2003)

Dos mais de 40 milhões de habitantes, cerca de 20 milhões concentram-se em 39 municípios
que formam a região metropolitana de São Paulo, ao redor da capital (IBGE, 2007). Entretanto, a
existência de outros pólos urbanos distribuídos no interior confere ao Estado razoável distribuição
regional, sendo que os 645 municípios que compõem o Estado mantêm indústrias, produções
agropecuárias e serviços interligados por uma malha rodoviária considerada a melhor do país, como
mostram os resultados do Relatório Gerencial da Confederação Nacional dos Transportes (CNT, 2006).
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Pensando no futuro, não apenas de São Paulo, mas de todo o país, diante da possibilidade de
crescimento do mercado consumidor interno e externo, o Brasil poderá ampliar sua produção nos
próximos anos, para isso, governo, empresas e toda a sociedade procuram meios de tornar isso uma
verdade.
Entretanto, o desenvolvimento econômico determina alterações regionais quanto à distribuição
de riqueza, além de fortes acréscimos sobre sua infra-estrutura, especialmente no que se diz respeito
ao sistema de transporte de cargas.
Funções econômicas básicas de produção, comercialização e consumo poderão ser
prejudicadas ou até mesmo inibidas pela sobrecarga da infra-estrutura de transportes. Por deficiências
de ferrovias e hidrovias, a locomoção da maior parte da produção nacional depende do transporte
rodoviário (COPPEAD, 2002). Esse fato poderá dificultar o escoamento da produção brasileira para o
mercado externo e trazer problemas ao mercado interno, caso seu desenvolvimento não acompanhe o
crescimento da economia.
Nesse contexto, é necessário diagnosticar tais problemas, averiguando os locais onde haverá
maior demanda por transportes, a fim de que medidas preventivas possam ser traçadas. A estimação
dos impactos associados ao aumento da produção setorial pode subsidiar tanto a aplicação de
recursos governamentais como privados, promovendo a expansão coordenada do setor de transportes.
Os gargalos no escoamento determinam fretes altos e custos adicionais resultando na perda de
competitividade, não apenas de um setor específico, mas de todos aqueles que dependem do
transporte de cargas. Por isso, o método de análise a ser utilizado deve considerar as características
da oferta e demanda setorial de cada região, possibilitando a estimação dos fluxos econômicos e sua
posterior incorporação à rede de transportes. Essas habilidades são encontradas nos modelos de
insumo-produto inter-regional e podem ser ampliadas com o uso de outras ferramentas que consideram
a distribuição espacial, como mostra o conteúdo do item seguinte.
Assim, o objetivo deste estudo é avaliar os impactos ocasionados pelo crescimento de toda a
economia nacional na malha rodoviária do Estado de São Paulo, demonstrando a aplicabilidade de
uma seqüência de procedimentos que visam a estimar os fluxos econômicos inter-regionais e associálos às redes de transportes. Este trabalho propõe-se um novo enfoque metodológico fundamentado no
uso combinado dos modelos de insumo-produto e técnicas de geoprocessamento, fazendo-se uso dos
sistemas de informação geográfica e de análises espaciais.
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3.2 Metodologia
Para se avaliar o impacto sobre a malha rodoviária, duas estimativas de fluxos serão
construídas, uma com as estimativas de atribuição do fluxo referente à matriz de insumo-produto de
2002 e outra com as estimativas do crescimento da demanda esperadas para o ano de 2012,
considerando o horizonte de 10 anos.
Como diversos procedimentos são empregados para estimar e atribuir os fluxos inter-regionais à
rede rodoviária do Estado de São Paulo, os métodos utilizados delineiam um conjunto de ações
necessárias para esse processo, conforme o esquema da Figura #2.1, sendo que cada item numerado
é descrito a seguir.
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Figura #2.1 Tópicos que compõem a metodologia

3.2.1 A matriz de insumo-produto inter-regional para o Brasil
O Estado de São Paulo concentra um terço da economia nacional e sua relação com as demais
Unidades da Federação é bastante intensa. Assim como as outras regiões dependem da produção de
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São Paulo, o inverso também é verdadeiro, por isso o estudo de seus fluxos econômicos deve
considerar o país todo, mesmo que o objetivo esteja focado apenas nas rodovias que cruzam seu
interior.
No entanto, a dificuldade de obtenção ou a própria inexistência de dados sobre a produção e
consumo setorial de cada município do Brasil impede a criação de um sistema inter-municipal nacional,
assim como é possível para São Paulo, usando os microdados da Pesquisa da Atividade Econômica
Paulista (SEADE, 2002).
Para que essa análise pudesse considerar as outras regiões do País, focalizou-se a atividade
econômica dos outros Estados em suas capitais, dado que essas cidades e suas vizinhanças
concentram grande parte das respectivas economias estaduais. Assim, os fluxos inter-regionais,
estimados neste estudo, consideram 645 municípios de São Paulo, mais as capitais dos outros
Estados brasileiros (25) e o Distrito Federal, totalizando 671 regiões.
O processo de estimação dos fluxos econômicos atribuídos à malha rodoviária parte do uso de
uma matriz de insumo-produto inter-estadual de 27 regiões (26 Estados e o Distrito Federal) e chega a
um sistema composto pelos fluxos entre as 671 regiões, utilizando-se para isso os métodos descritos
nos itens 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5.
3.2.2 Determinação dos vetores de Oferta e Demanda por região e por setor
Os fluxos econômicos entre as Unidades da Federação foram estimados através dos métodos
descritos em Guilhoto e Sesso Filho (2005a)2 e Guilhoto e Sesso Filho (2005b), sendo que essas
informações foram ajustadas com base nos volumes de operações interestaduais apresentadas em
Vasconcelos (2006).

2

A metodologia empregada para estimar a matriz interestadual considera, inicialmente, o trabalho de Guilhoto
e Sesso Filho (2005a) para se obter a matriz nacional relativa ao ano de 2002 e, posteriormente, os
relacionamentos inter-regionais existentes entre as Unidades da Federação são detalhados por meio do uso de
diversas bases de dados e da técnica descrita em Guilhoto e Sesso Filho (2005b). Essa matriz é composta por 42
setores produtivos, sendo que a descrição dos setores é a mesma definida pelo Sistema de Contas Nacionais. Até
abril de 2007, o maior detalhamento setorial apresentado pelo Sistema de Contas Nacionais do IBGE era
composto por 42 setores, conforme Feijó (2005). Somente a partir dessa data, outros níveis de agrupamentos
setoriais foram publicados, sendo que o IBGE também alterou suas estatísticas anteriores a respeito das contas
nacionais. Entretanto, para fins deste trabalho foram utilizados os dados e classificações anteriores a essa
mudança.
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Entretanto, para fins deste estudo, essas estimativas devem ser detalhadas para os municípios,
ou seja, com o uso da matriz, sabe-se quanto o Estado de São Paulo demanda e oferta para os outros
Estados, mas não se sabe, por exemplo, quanto o município de Guarulhos, em São Paulo, demanda e
oferta aos demais Estados e municípios do próprio Estado. Essa informação é imprescindível para
determinar o fluxo que passa sobre as rodovias que ligam as cidades entre si, no interior do Estado.
Por isso, mesmo com a matriz inter-estadual já estimada, é preciso utilizar um modelo que
possa especificar ainda mais essas informações, calculando os fluxos entre os municípios.
O modelo de Leontief-Strout (1963) expresso na Equação 1 define que toda a produção do setor
i dirigida para a região s é igual ao consumo de i para a produção dos demais setores em s, somado à
demanda final relacionada com i, também na região s. A idéia básica é formar um pool, tanto de toda a
demanda de uma região s por i, como da parcela da oferta de i de todo o sistema que é destinada para
a região s, desta forma o sistema pode estimar os fluxos que vão de uma região para outra, a fim de se
obter o equilíbrio.

∑z

ts
i

t

= ∑ aijs .∑ z stj + yis
j

Eq.(1)

t

Sendo:
s, t ∈ r regiões, relativo à origem e destino;
i, j ∈ n produtos relativos aos 42 setores de produção;
zist = fluxo comercial do produto i de s para t

( ∀s, t ) ; ( ∀i ) ;

y = demanda da região s pela produção setorial de i;
s
i

aijs = coeficentes técnicos da matriz de insumo-produto de cada região s.

Os coeficientes da matriz de insumo-produto (aij) são considerados para auxiliar a estimativa do
consumo de um determinado produto necessário para a produção dos demais produtos em cada
região. Esse elemento deriva da razão do fluxo inter-setorial pela produção total de j, em cada região
( aijs = zijs x sj ), ou seja, é a proporção de i usada para se fazer uma unidade de j em s.
O resultado dessa otimização não estimará diretamente os fluxos inter-setoriais e inter-regionais
ao mesmo tempo, apenas serão obtidos os fluxos inter-regionais para cada tipo de produção setorial,
pois a idéia do pool determina a distribuição da produção a ser consumida nas regiões, mas sem saber
para qual setor ou qual tipo de demanda final ela se destina.

875

ACTAS
14º Congresso da Associação para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Na prática, o uso do modelo de Leontief-Strout significa calcular a quantidade do produto i que é
demandada em cada região e o quanto é ofertado do mesmo i em cada região, a partir dos elementos
da matriz de insumo-produto (coeficientes técnicos da matriz de usos e recursos, demanda final e
produção total de cada região).
A notação da matriz de insumo-produto inter-regional (n regiões) pode ser representada
conforme a Figura #2.2:
Z11 L Z1t

( nxn )

L Z1r

( nxn )
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( nx5 )
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Figura #2.2 Notação matricial da matriz de insumo-produto inter-regional
Sendo:
Zrr matriz do consumo intermediário inter-setorial e inter-regional formada por elementos:

( nxn )

zijst - venda do setor i da região s para o setor j da região t ou consumo do setor j da região t proveniente do
setor i da região s; ( s, t ∈ r ) , ( i, j ∈ n ) .
I r vetor do volume importado por todos os setores da região r formado por elementos:

(1xn )

int - volume importado pelo setor n da região t.
Tr vetor da arrecadação dos impostos indiretos líquidos de todos os setores da região r formado por elementos:

(1xn )

tnt - arrecadação dos impostos indiretos líquidos do setor n da região t.
V r vetor do valor adicionado de todos os setores da região r formado por elementos:

(1xn )

vnt - valor adicionado do setor n da região t.
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Y rr matriz de demanda final da região r pela produção de s formada por cinco vetores (y = 5): consumo das
( nxy )

famílias, consumo do governo, exportações, formação bruta de capital fixo e variação dos estoques. Seus
elementos são dados por: ynst consumo do setor n da região s pelos vetores da demanda final da região t.
Xr vetor da produção total de todos os setores da região r formados pelos elementos:

(1xn )

xnt - produção total setor n da região t (total da soma nas colunas).
Xr vetor da produção total de todos os setores da região r formados pelos elementos:

( nx1)

xns - produção total setor n da região s (total da soma nas linhas).

Utilizando a notação da matriz de insumo-produto inter-regional (Figura #2.2) e a formulação do
modelo de Leontief-Strout (Equação 1), a expressão que determina o vetor de demanda (lado direito da
equação) pode ser representada da seguinte forma:
n

r

5

r

dit = ∑∑ zijst + ∑∑ yiyst
j =1 s =1

y =1 s =1

Eq.( 2)

Sendo: i, j ∈ n setores;
s, t ∈ r regiões;
y = 1...5 - vetores da demanda final;
dit a demanda total por i na região t.

De maneira mais simples, a oferta regional corresponde ao próprio valor de Xr :
oit = xit = xis

Eq.( 3)

Sendo: ois a oferta total de i da região s

A partir das expressões 2 e 3 e da matriz de insumo-produto inter-estadual mencionada, podem
t
ser obtidos elementos de oferta ois e demanda di setorial do Estado de São Paulo, considerando t, s

= São Paulo. Haja vista que, dentro do conjunto r = 27, existe uma região que representa o respectivo
Estado.
Com relação aos outros Estados, é necessário obter apenas a oferta e demanda relacionada
com São Paulo, por exemplo: o quanto Minas Gerais compra e vende para São Paulo, não
interessando as relações desse Estado com os demais. Isso pode ser representado matematicamente
nas Equações 4 e 5, para todos os outros Estados além de São Paulo.
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n

5

j =1

y =1

dit = ∑ zijst + ∑ yiyst

Eq.( 4)

Sendo: i, j ∈ n setores
s = São Paulo,
t : ∀t ∈ r, t ≠ São Paulo
y = 1...5 - vetores da demanda final
dit a demanda total por i na região t
n

5

j =1

y =1

ois = ∑ zijst + ∑ yiyst

Eq.( 5)

Sendo: i, j ∈ n setores
t = São Paulo
s : ∀s ∈ r, s ≠ São Paulo
y = 1...5 - vetores da demanda final
ois a oferta i da região s da região para São Paulo

Resumindo, as Equações 2 e 3 determinam a oferta e demanda setorial do Estado de São Paulo
(relacionadas com os outros Estados e com ele mesmo) e as Equações 4 e 5 determinam a oferta e
demanda setorial de todos os outros Estados com São Paulo.
t
Os resultados dados por ois e demanda di das Equações 2, 3, 4 e 5 podem ser reorganizados

em vetores denominados O i e Di que representam as ofertas de todas as regiões do setor i e as
(rx1)

(rx1)

demandas de todas as regiões pela produção de i, dados essenciais para que os fluxos econômicos
entre as regiões possam ser calculados, conforme é demonstrado no item 2.5.
3.2.3 Regionalização dos dados estaduais para o detalhamento municipal
Para realizar a transformação dos dados da demanda setorial estadual em municipal,
considerando apenas o Estado de São Paulo, utilizou-se, essencialmente, a participação do Consumo
Intermediário (CI) de cada setor em cada município sobre o CI estadual do setor correspondente, a fim
de distribuir proporcionalmente os coeficientes técnicos associados com a matriz de consumo intersetorial de São Paulo estabelecida por:

878

ACTAS
14º Congresso da Associação para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

r

SZ t = ∑ Zst
(nxn)

Sendo:

s=1

Eq.( 6)

( r.nxn )

t = São Paulo;
SZ t=São Paulo matriz de consumo intersetorial de São Paulo, contendo os elementos:
szijt =São Paulo consumo do setor i para a produção de j.

Por meio da Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - PAEP, realizada pela Fundação
Sistema Estadual de Análise de Dados, SEADE (2006), é possível estimar o CI de cada um dos 42
setores em escala municipal através do uso dos microdados que formam a pesquisa.
O desenvolvimento a seguir demonstra a obtenção da matriz agregada de usos e recursos
para cada município de São Paulo:
i) inicialmente, denota-se o vetor CI t=São Paulo , formado pelos elementos ci tj que correspondem
(1xn )

ao consumo intermediário de cada setor j do Estado de São Paulo, sendo sua expressão dada
pela soma nas colunas do consumo inter-setorial de São Paulo pelos seus respectivos valores de
importações e impostos indiretos líquidos, conforme a Equação 7;
n

ci tj = ∑ szijt + i tj + t tj

Eq.(7)

i =1

Sendo: CI t vetor correspondente ao consumo intermediário dos j setores (j ∈ n) formado pelos
elementos ci tj ;
t = São Paulo.

ii) a obtenção do vetor das participações do Consumo Intermediário de cada município no total
estadual, estabelecido por pCI u , é dada pela Equação 8;
(1xn )

^
⎛
⎞
pCI = CI . ⎜ CI t=São Paulo ⎟
1xn
( ) ⎝
(1xn )
⎠
u

-1

u

Eq.(8)

( nxn )

Sendo: u ∈ m municípios de São Paulo ( m = 645 ) ;
CI u o vetor correspondente aos valores dos consumos intermediários de cada setor
em cada um dos municipios do estado de São Paulo obtidos pela PAEP.
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iii) por fim, a matriz agregada de usos e recursos de cada município corresponde a SZu ,
( nxn )

Equação 9.
u

SZ = SZ
( nxn )

t=São Paulo

( nxn )

⎛ ^ ⎞
. ⎜ pCI u ⎟
⎝
⎠

-1

Eq.(9)

( nxn )

Essa seqüência de cálculos permite estimar a demanda setorial relacionada com o consumo
intermediário de cada município, mas sob a forte hipótese de que os coeficientes técnicos de produção
de cada região são proporcionais à média estadual.
No caso do detalhamento dos dados da demanda final agregada estadual (matriz denominada:
SY t=São Paulo ) para a escala municipal ( SY u , u∈ m=645), utilizaram-se diretamente os dados de
( nx5 )

( nx5 )

outras bases estatísticas. Os valores dos cinco vetores que formam a demanda final estadual foram
distribuídos aos municípios de maneira proporcional, respeitando variáveis que correspondem
exatamente ao tipo da demanda ou alguma proxy, conforme o Quadro #2.1.
Tipo de

Variável existente por setor e por

Observação do uso da variável municipal

Demanda Final

município

para detalhar o dado estadual

Exportações por município (BRASIL,

Variável de correspondência direta com as

2007b).

exportações.

Consumo do

Gastos da administração pública

Variável de correspondência direta com o

Governo

(SEADE, 2007).

consumo do governo.

Exportações

População municipal – Censo de 2002
Consumo das

(IBGE, 2007), junto à estrutura de

Famílias

consumo das famílias setorial da
matriz de insumo-produto.

Investimentos

Variação dos
estoques

Variável utilizada como proxy da importância do
consumo das famílias de cada município, junto
aos dados da matriz.

Excedente Operacional Bruto (EOB)

A magnitude EOB setorial municipal foi utilizada

deduzido do Valor Adicionado,

como proxy, pois os setores com maior EOB

presente na PAEP – SEADE (2006).

têm mais possibilidades de investir.

Valor Bruto da Produção (VBP),

O VBP foi utilizado como proxy da variação dos

variável calculada pela PAEP –

estoques, por mensurar a quantidade total de

SEADE (2006).

recursos que passam pelo setor.

Quadro #2.1 Variáveis utilizadas para detalhar a Demanda Final de São Paulo em escala municipal
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Para o detalhamento da produção estadual (vetor: Xt=São Paulo ou Xs=São Paulo ) para a escala
(1xn )

( nx1)

municipal ( Xu , X v , u,v∈ m=645), utilizou-se, também, a proporcionalidade do Valor Bruto da
(1xn ) (1xn )

Produção (VBP) calculado com base nos dados da PAEP – SEADE (2006).
3.2.4 Cálculo das demandas e ofertas de cada município
As considerações sobre o detalhamento estadual para a instância municipal permitem, agora,
obter o mesmo resultado da Equação 2, relativa à demanda total (consumo setorial e demanda final),
para todos os municípios de São Paulo, substituindo:
por u (u ∈m=645);

t
r

∑z
s=1

st
ij

r

∑y
s=1

st
iy

por sziju (elementos que formam SZu );
por syiyu (elementos que formam SYu ).

A Equação 3, também, deve ser modificada, assumindo os valores de x vj (v∈ m=645) ao invés
de x sj , caracterizando a oferta setorial de cada município v de São Paulo.
Unificando os valores das outras Unidades da Federação através dos resultados das Equações 4
e 5, os vetores O i e Di passam a ter 671 regiões (645 municípios de São Paulo, 25 capitais estaduais
e o Distrito Federal).
Embora os vetores determinem o quanto de cada setor i é comprado e vendido por cada região,
eles não definem os valores dos fluxos inter-regionais, ou seja, quanto uma região u compra e vende
para as outras v regiões.
3.2.5 Determinação dos fluxos
Para estimar os fluxos inter-regionais, optou-se pelo uso do método de otimização através do
modelo de insumo-produto gravitacional, descrito por Wilson (1970). Esse modelo baseia-se na
incorporação da maximização da entropia na questão dos transportes, utilizando-a para redefinir os
modelos de distribuição e escolha modal que fazem parte do modelo de quatro etapas da engenharia
de transportes (ORTUZAR, 2004).
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Wilson (1969) propôs um modelo que maximiza a incerteza da distribuição de probabilidade do
número de viagens inter-regionais, sujeito às restrições de oferta e demanda de viagens em cada
região. Posteriormente, o mesmo autor faz adaptações a essa técnica, substituindo o número de
viagens pelos fluxos econômicos, ao mesmo tempo em que usa o modelo de Leontief-Strout dentro do
sistema de otmização.
A modelagem de otimização entrópica, condicionada aos coeficientes técnicos da matriz de
insumo-produto, define 4 casos que alteram as restrições do modelo e a maneira como será resolvido:
i) modelo sem restrição da oferta e demanda; ii) modelo com restrição da oferta e demanda irrestrita; iii)
modelo sem restrição da oferta e demanda restrita; iv)modelo com restrição da oferta e demanda.
Quando a oferta, ou a demanda, ou ambos são restritos significa que há mais informação que
possa auxiliar o processo de obtenção da solução. Assim, a maior dificuldade está associada à
resolução do primeiro caso que não pode ser explicitamente resolvido com uso do Lagrangeano,
exigindo processos iterativos para sua otimização.
Neste trabalho, a existência de informações sobre a produção setorial nos municípios,
possibilitou o cálculo dos vetores de oferta e demanda, utilizando-se as mesmas considerações do
modelo de Leontief-Strout e a hipótese de proximidade dos coeficientes técnicos de produção dos
municípios com o do Estado.
Na presença dos valores agregados da oferta e demanda setorial municipal, pode-se recorrer ao
uso do quarto modelo, com a restrição da oferta e demanda, visto que eles já foram estimados. Nesse
caso, o modelo de insumo-produto gravitacional com oferta e demanda restritos é dado pela Equação
10, sujeito pelas Equações 11, 12 e 13.
max : − ∑∑ zist ln zist
s

t

suj: z ≥ 0

Eq.(10)

st
i

∑z

t
i

= dit

Eq.(11)

st
i

= ois

Eq.(12)

t

∑z
s

∑∑ z

st
i

s

t

. cist = Ci

Eq.(13)
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Sendo: s, t ∈ r regiões, respectivo a origem e destino (r = 671 regiões);
i, j ∈ n setores de produção (n = 42 setores);
zist - fluxo comercial agregado do produto i de s para t

( ∀s, t ) ; ( ∀i ) ;

dit - demanda da região t pela produção setorial de i;
ois - oferta da região s da produção setorial de i;
aijs - coeficentes técnicos da matriz de insumo-produto;
Ci - a funcão de custo de transporte;
cist - custo do transporte de i entre as regiões s e t.

Esse sistema pode, então, ser resolvido através do uso do Lagrangeano.
⎡
⎤
⎡
⎤
⎡
⎤
L = − ∑∑ zist log zist + ∑ λ s ⎢ ois − ∑ zist ⎥ + ∑ ϕ t ⎢ dit − ∑ zit ⎥ + γ s ⎢Ci − ∑∑ zis .cist ⎥
s
t
s
s
t
s
t
⎣
⎦ t
⎣
⎦
⎣
⎦

Tomando-se as derivadas parciais de primeira ordem com respeito a zist e igualando a zero:
∂L
= − log zist − λ s − ϕ t − γ cist = 0
∂zist
log zist = −λ s − ϕ t − γ cist

zist = exp ( −λ s − ϕ t − γ cist )

zist = exp ( −λ s ) .exp ( −ϕ t ) .exp ( −γ cist )

Eq.(14)

Usando as Equações 11 e 12 na Equação 14, os termos referentes à exp ( −λ s ) e exp ( −ϕ s )
tornam-se:
exp ( −λ s ) =

ois

e

∑ ( exp ( −ϕ ) .exp ( −γ c ) )
t

st
i

exp ( −ϕ t ) =

dit

∑ ( exp ( −λ ) .exp ( −γ c ) )
s

st
i

s

t

Substituindo-os na própria Equação 14:
zist =

1

∑ ( exp ( −ϕ ) .exp ( −γ c ) )
t

t

st

⋅ ois ⋅

1

∑ ( exp ( −λ ) .exp ( −γ c ) )
s

st

⋅ dit ⋅ exp ( −γ cist )

s
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s

t

a
b
64444
4744444
8 64444
4744444
8
ois . dit
1
1
st
⋅
zi =
.
st
∑ exp ( −ϕ t ) .exp ( −γ cist ) ∑ exp ( −λ s ) .exp ( −γ cist ) exp (γ ci )
t

(

zist = a s .bt .ois dit .exp ( γ cist )

)

s

(

)

Eq.(15)

−1

No modelo de insumo-produto gravitacional restrito, expresso pela Equação 15, três variáveis
exógenas devem ser utilizadas: a oferta e demanda setorial de cada região e o custo ou outra variável
que mensure a dificuldade de transporte da produção de uma região para outra (impedância).
A oferta ( ois ) e demanda ( dit ) correspondem diretamente aos dados calculados anteriormente,
vetores Di e O i , respectivamente. Ao mesmo tempo, diversas variáveis espaciais podem ser usadas
como fator de impedância.
Nesse estudo, o valor atribuído a cist advém de função que determina o tempo gasto para
percorrer a menor rota de uma cidade a outra.
Ainda, para resolver a Equação 15, foram utilizados os processos iterativos de ajuste definidos
em Ortúzar (2004). Através deles, os fatores de balanceamento do modelo gravitacional a s e b t
podem ser estimados, viabilizando a obtenção de zist . Os procedimentos foram implementados e
executados no software matemático Matlab.
3.2.6 Atribuição dos fluxos à rede rodoviária
Basicamente os passos anteriores seguem a mesma idéia do modelo de quatro etapas da
engenharia de transportes, na qual, inicialmente, é estimado o potencial de oferta e demanda de cada
região e, posteriormente, os fluxos entre as regiões são gerados e incorporados à rede de transportes
de acordo com a escolha da modalidade viária.
Como a malha rodoviária é alvo deste estudo, apenas esse tipo de transporte será utilizado no
modelo de atribuição, sendo que os valores dos fluxos referentes aos usos de dutovias, ferrovias e
hidrovias são específicos de alguns setores e foram tratados à parte, sendo extraídos do sistema. A
carga que utiliza esses outros modos de transporte é subtraída do modelo de atribuição rodoviária
antes junto à etapa do detalhamento municipal.
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Os fluxos obtidos na fase anterior foram incorporados ao software TransCad. Esse programa é
um Sistema de Informações Geográficas aplicado aos transportes que possui, dentre diversas
ferramentas, procedimentos de atribuição dos fluxos às redes.
Dentre os modelos implementados no software para cumprir essa função, optou-se pela
utilização do modelo de equilíbrio do usuário (UE - user equilibrium model), que tem característica
determinística e possibilita restringir a capacidade de uso das vias de transporte. O UE é a formulação
recomendada pelo Bureau of Public Roads - BPR, sendo definida conforme a Equação 16.
β
⎡
⎛ f ⎞ ⎤
t = tc ⎢1 + α ⎜⎜ ⎟⎟ ⎥
⎢⎣
⎝ fc ⎠ ⎥⎦

sendo:

Eq.(16)

t - tempo de viagem para percorrimento de uma conexão livre;
tc - tempo de viagem para percorrimento de uma conexão congestionada;
f - fluxo que passa sobre a conexão;
fc- capacidade da conexaão para suportar o fluxo;
α - parâmetro de calibração;

β - parâmetro de calibração.

Para estimar o tempo de viagem de uma conexão3 livre, foi usada a razão entre o tamanho e a
velocidade média de cada conexão, na qual a velocidade média foi determinada conforme o tipo de
pavimento e outras variáveis implícitas a cada conexão.
A base de dados georreferenciada, que forma a rede rodoviária nacional utilizada neste estudo,
corresponde à da empresa comercial representante do Transcad-Caliper no Brasil. No entanto, para a
base de dados associada à rede foi complementada com dados do IBGE e de outros órgãos que
mantêm estatísticas sobre as rodovias.
O fluxo de passagem sobre cada conexão foi obtido, considerando a média do número veículos,
por dia, por trecho (VDM), obtida por intermédio das seguintes fontes: Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP, 2007); Desenvolvimento
Rodoviário S.A. (DERSA, 2007); Departamento de Estradas e Rodagens de São Paulo (São Paulo,
2007); e Departamento Nacional de Trânsito - DNIT (Brasil, 2007c).
Testes preliminares foram elaborados para estimar os melhores parâmetros, a fim de tornar o
modelo de atribuição mais eficiente, resultando nos seguintes valores para α (0,15) e β (2, 00) .
3

São ligações entre dois nós (pontos da rede) que podem representar rodovias, trechos de rodovias e/ou
dispositivos.

885

ACTAS
14º Congresso da Associação para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Por fim, os resultados após a atribuição dos fluxos econômicos dentro da malha viária do Estado,
correspondem ao elemento principal definido na Figura 2.1, alvo deste estudo.
3.2.7 Análise de impacto dado o crescimento da economia
As análises de impacto, junto aos meios de identificação de setores-chave da economia,
compõem um conjunto de técnicas básicas associadas aos modelos de insumo-produto que são úteis
em análises estruturais da economia. Nelas são assumidas as condições microeconômicas da função
de produção de Leontief, sendo que a adoção da pressuposição de retornos constantes à escala é uma
condição necessária para uso da Equação 17. Detalhes sobre esse aspecto são encontrados em Miller
e Blair (1985).
∆X = ( I - A ) .∆Y
-1

( nx1)

sendo:

(I - A)

-1

( nxn )

( nx1)

Eq.(17)

matriz inversa de Leontief;

∆Y - variação da demanda final;
∆X - variação da produção total.

Na Equação 17, as análises de impacto da teoria de insumo-produto simulam uma variação na
demanda final total, ou de um de seus componentes, mensurando as alterações que ocorrem na
produção dos setores econômicos.
Esse tipo de análise mensura o impacto total que a economia absorve respeitando todos os
efeitos diretos e indiretos implícitos nas relações de interdependência setorial. O cálculo ajusta-se
perfeitamente aos objetivos deste estudo, tendo em vista a preocupação de se avaliar como o impacto
do aumento da demanda final, impulsionando o crescimento econômico, atua sobre o sistema
econômico.
3.2.7.1 O cenário referente ao aumento da economia nacional
Como observado na Equação 17, a variação da produção decorre das alterações na Demanda
Final e esse vetor é formado por cinco elementos: consumo das famílias, consumo do governo,
exportações, investimentos e variação dos estoques.
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Para que o devido choque seja dado ao sistema, a fim de se avaliar o crescimento da economia,
é necessário determinar o quanto esses vetores irão crescer ao longo do período determinado (no
caso, 10 anos, considerando a matriz de insumo-produto de 2002).
Este trabalho não teve como objetivo estimar a projeção econômica até 2012, por isso são
utilizadas fontes secundárias que contêm as informações necessárias para calcular o crescimento. O
Quadro #2.2 apresenta a variação percentual real do crescimento do consumo das famílias, consumo
do governo, exportações e investimentos entre os anos de 2002 até 2005, avaliados pelo Sistema de
Contas Nacionais do IBGE. Após o ano de 2005, utilizam-se as projeções estimadas pela Organização
das Nações Unidas (ONU) disponibilizadas pelo IPEA (2007).
Variação percentual real anual
IPEA

IPEA

IPEA

IPEA

IPEA

IPEA

(ONU)

(ONU)

(ONU)

(ONU)

(ONU)

(ONU)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-0,70%

3,81%

4,10%

4,30%

4,50%

5,00%

4,75%

1,15%

4,09%

0,10%

1,10%

1,00%

Investimentos

-5,23%

-4,59%

9,12%

7,50%

5,10%

Exportações

7,42%

10,40%

15,29%

18,00%

5,30%

Fontes

IBGE

IBGE

IBGE

Período

2002

2003

1,82%

Consumo
privado
Consumo do
governo

Estim*

Estim*

2010

2011

2012

4,40%

4,60%

4,67%

4,56%

2,80%

2,80%

3,10%

2,90%

2,93%

6,10%

5,40%

3,90%

5,90%

5,07%

4,96%

12,20%

8,50%

2,50%

10,50%

7,17%

6,72%

Variação percentual acumulada
Período

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0%

-0,7%

3,1%

7,3%

11,9%

17,0%

22,8%

28,2%

34,1%

40,4%

46,8%

0%

1,2%

5,3%

5,4%

6,6%

7,6%

10,6%

13,7%

17,3%

20,7%

24,2%

Investimentos

0%

-4,6%

4,1%

11,9%

17,6%

24,8%

31,5%

36,7%

44,7%

52,1%

59,6%

Exportações

0%

10,4%

27.3%

50,2%

58,2%

77,4%

92,5%

97,3%

118,1%

133,7%

149,4%

Consumo
privado
Consumo do
governo

* - dada a ausência de valores para os anos de 2011 e 2012, considerou-se a média móvel dos últimos 3 anos
Fontes: IBGE: Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais; IPEA: projeções até 2010, IPEA (2007).
Quadro #2.2 (Continuação) Índices de crescimento até 2005 e projeções de crescimento até 2012

A última coluna referente ao crescimento acumulado em 2012 foi utilizada para determinar a
variação da Demanda Final no âmbito nacional, relativa aos vetores de consumo das famílias, governo,
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investimentos e exportações. Apenas o vetor de variação dos estoques não foi considerado, pois, em
geral, ele resulta das diferenças necessárias para manter o equilíbrio entre a oferta e demanda no
sistema de insumo-produto.
Assim, os quatro vetores determinam o ∆Y , que, por sua vez, alimenta a análise de impacto.
Em seguida, efetua-se, novamente, todo o processo para o detalhamento em escala municipal e
posterior atribuição dos fluxos sobre as rodovias.
3.2.8. Considerações finais da metodologia
Antes de iniciar a apresentação dos resultados, mencione-se que as unidades principais
utilizadas nas análises são:
•

R$ por trecho: corresponde ao valor em reais que passa por cada trecho4 rodoviário (R$ em valores
correntes ao ano de 2002), essencialmente, esse é o valor que resulta diretamente do método
anteriormente descrito.

•

R$*km: corresponde ao valor anterior multiplicado pelo respectivo tamanho do trecho em
quilômetros.
Para a visualização nos mapas, os dados são apresentados em R$ por trecho, pois cada trecho

pode ser visualizado separadamente, mas para as análises que agregam vários trechos (por rodovias,
por Estados etc.) usa-se a medida R$*km.
A unidade R$*km é semelhante à unidade normalmente utilizada para avaliar a demanda por
transportes denominada TKU (Toneladas Quilômetro Útil) que equivale à carga transportada de um
ponto a outro multiplicada pela distância em quilômetros entre esses pontos.
Como o alicerce da metodologia deste estudo é a matriz de insumo-produto de 2002, todos os
resultados são expressos em reais (valores de 2002), por isso optou-se pela utilização da mesma idéia
do TKU, mas mensurada em valores monetários.
Obviamente, medidas como o TKU e VDM (volume diário médio de veículos) são mais precisas
para a engenharia de transportes, pois através delas pode-se caracterizar o desgaste, a vida útil, o
valor da manutenção e a necessidade de duplicação das rodovias. Entretanto, esse estudo preocupase mais com as variações percentuais que ocorrerão no período avaliado, destacando-se que, se uma
4

Cada rodovia é formada por um ou mais trechos. Para maiores definições sobre o estudo de redes de transporte,
consulte o Apêndice D.
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rodovia apresentar aumento de ∆% em R$*km, os fluxos tanto de veículos como de cargas também
poderão ser estimados caso as relações R$/ton e R$/veículos possam ser obtidas.
Porém, essas relações não estão disponíveis para cada setor produtivo, por isso algumas
considerações são realizadas ao longo das análises subseqüentes com base em dados agregados de
outras fontes que já estudaram ou estudam esse assunto no Brasil.
3.3 Resultados e discussão
Nesse capítulo, os resultados são apresentados em 2 itens: o Item 3.1 demonstra os resultados
da atribuição dos fluxos inter-regionais sobre a malha rodoviária e avalia a adesão dessas estimativas
com outras informações de fontes diversas que descrevem fluxos inter-regionais e a demanda por
transportes, com ênfase no Estado de São Paulo; o item 5.2 considera a evolução da economia no
horizonte de 10 anos e responde aos objetivos deste estudo, ao considerar as projeções de aumento
da produção dado o crescimento da economia.
3.3.1 A adequação dos fluxos econômicos sobre as rodovias
O resultado final de atribuição à malha rodoviária dos fluxos inter-regionais de oferta e demanda,
considerando todos os municípios de São Paulo e as capitais dos outros Estados, é apresentado na
Figura #2.3, sendo cada círculo proporcional ao montante de valores que passam em cada trecho (R$
por trecho) rodoviário.
Pela figura, nota-se que há uma grande concentração de fluxos no Estado de São Paulo, ficando
parte dentro próprio Estado e parte disseminada nas ligações com as demais capitais e o Distrito
Federal.

889

ACTAS
14º Congresso da Associação para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Figura #2.3 Fluxos econômicos por trecho rodoviário – situação em 2002

Ressalte-se que esse sistema não considera os fluxos entre os outros Estados (por exemplo:
entre Bahia e Minas Gerais; Paraná e Goiás etc.): são considerados apenas os fluxos que partem dos
municípios de São Paulo ou que chegam até eles. Além do alto relacionamento entre as economias de
São Paulo e Minas Gerais, grande parte dos fluxos dirigidos para a região Nordeste passam pela
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extensa malha rodoviária mineira (a maior do país) e também pelas rodovias que passam pela Bahia
(especialmente, BR 116 e BR 101). As rodovias que cruzam o triângulo mineiro também são
importantes para economia paulista, ao passo que viabilizam a ligação com Goiás e posteriormente
com outras regiões, como mostra a Figura #2.3.
Todo o fluxo relacionado ao Distrito Federal e grande parte daquele que se dirige ao Mato
Grosso (pela BR 364), Maranhão e para a região Norte, especialmente, Tocantins e Pará (pela BR 153Belém-Brasília) passa pelo Estado de Goiás. Ainda, destaque-se, também, a importância admitida pela
BR 116, tanto para o Rio de Janeiro (Rodovia Presidente Dutra) como para a região sul do País
(Rodovia Regis Bittencourt).
No caso do grande fluxo de passagem por Rondônia e parte do de Mato Grosso, as estimativas
não estão corretas, pois a via que liga Porto Velho a Manaus (BR 319), estava praticamente
intransponível em 2002. Mesmo com as devidas restrições a essa via, o modelo alocou grande parte
do fluxo nessa rodovia por não ter outra opção terrestre para escoamento da produção da Zona Franca
de Manaus.
Embora a alocação das transações com os Estados de Amazonas, Amapá e Roraima não
estejam corretas, devido à dificuldade de organizar os dados sobre os pontos de interligação entre as
rodovias e hidrovias que servem essas regiões, os fluxos, além dos limites do Estado de São Paulo,
têm apenas o objetivo de melhorar disposição espacial das estimativas dos fluxos internos. Ou seja,
por exemplo: a venda de produtos para o Sul, naturalmente passará por rodovias que se dirigem para o
sul e não para a direção contrária.
Dirigindo a análise para São Paulo, não foram encontrados estudos semelhantes a este na
literatura, por isso para averiguar o quanto esses resultados estão próximos à realidade, procura-se
comparar os resultados com os de outros estudos referentes aos fluxos de veículos e por tonelada que
passam pelas rodovias de São Paulo.
O boletim estatístico da Secretaria de Transportes de São Paulo (SÃO PAULO, 2005) afirma que
metade do fluxo global de cargas e veículos passa pelas rodovias sob concessão (rodovias
pedagiadas). Comparando esse dado com os dados obtidos, avalia-se que o modelo de insumoproduto gravitacional aplicado à malha rodoviária de São Paulo admitiu adequada precisão ao
determinar que 50,04% do fluxo econômico total do Estado (233.133 bilhões de R$*Km) passe pelas
rodovias sob concessão, como mostra o Quadro #2.3.
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Administração
Pedagiadas

km

Resultados em Bilhões de R$*km
3 853

116 668.32

Não pedagiadas

15 620

116 465.21

Total

19 473

233 133.54

% pedagiadas

19.79%

50.04%

Quadro #2.3 Comparação dos fluxos que passam sobre as rodovias pedagiadas e não pedagiadas

Pelo quadro, presume-se que o Governo talvez tenha ficado com a tarefa mais difícil, pois dentre
as rodovias pedagiadas, a grande maioria está sob concessão de empresas privadas que são
responsáveis pela administração de menos de 20% das rodovias, por onde passam mais de 50% do
fluxo (que, nesse caso, representa a capacidade e receita para os regimes de concessão), restando ao
Governo manter e a realizar investimentos nos outros 80% da malha.
A Figura #2.4 apresenta os fluxos atribuídos às rodovias e a localização das cidades com
maiores Produtos Internos Brutos, segundo os dados do PIB municipal – IBGE (2007). Ao fundo, são
apresentadas as 15 regiões administrativas que dividem o Estado.

892

ACTAS
14º Congresso da Associação para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Figura #2.4 Fluxos econômicos por trecho rodoviário – São Paulo - situação em 2002

Na Figura #2.4, avalia-se que as principais vias estão condicionadas às rotas que ligam a capital
- São Paulo - com as cidades que possuem maior PIB no interior do Estado, sendo que a região
metropolitana de São Paulo polariza a grande maioria dos fluxos.
O Quadro #2.4 compara a quantidade de fluxos que passam sobre as rodovias presentes em
cada Região Administrativa (RA) e dentre as 15 regiões, apenas São Paulo, Campinas e Sorocaba
somam 57% do total da demanda por transportes em valores monetários.
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Regiões Administrativas
ARACATUBA
BAIXADA SANTISTA
BARRETOS
BAURU
CAMPINAS
CENTRAL
FRANCA
MARILIA
PRESIDENTE PRUDENTE
REGISTRO
RIBEIRAO PRETO
SAO JOSE DO RIO PRETO
SAO JOSE DOS CAMPOS
SAO PAULO
SOROCABA
TOTAL

km
(A)
1.137
344
570
909
3.324
772
639
1.490
1.172
810
830
1.893
1.420
1.119
3.042
19.473

% km
5,84%
1,77%
2,93%
4,67%
17,07%
3,97%
3,28%
7,65%
6,02%
4,16%
4,26%
9,72%
7,29%
5,75%
15,62%
100,00%

Bilhões de R$*km
(B)
5.009,18
5.122,17
3.846,26
7.584,46
60.012,05
9.360,09
8.588,14
11.160,72
3.531,53
6.715,98
11.519,82
7.740,20
20.472,68
38.416,36
34.053,89
233.134

% R$*km
2,15%
2,20%
1,65%
3,25%
25,74%
4,01%
3,68%
4,79%
1,51%
2,88%
4,94%
3,32%
8,78%
16,48%
14,61%
0,00%

Densidade (Bilhões R$)
(B/A)
4,41
14,89
6,75
8,34
18,06
12,12
13,43
7,49
3,01
8,29
13,87
4,09
14,41
34,34
11,20
11,97

Quadro #2.4 Fluxos respectivos às rodovias presentes em cada Região Administrativa de São Paulo

A região de Campinas concentra um quarto do fluxo do Estado, pois por ela passam duas das
mais importantes rodovias não apenas para o Estado de São Paulo como para todo o País. As
rodovias Anhanguera (SP 330) e Bandeirantes (SP 348) interligam a capital com importantes cidades
presentes nessa RA, como: Campinas, Jundiaí, Americana, Rio Claro, Paulínia e Piracicaba. Além
disso, essas rodovias fazem a conexão com outras importantes regiões, sendo que, na rodovia
Anhanguera, grande parte do fluxo segue para o Triângulo Mineiro.
A RA de Sorocaba, por sua vez, caracteriza-se por conter quase toda a extensão da rodovia
Presidente Castelo Branco (SP 280) e grande parte da rodovia Raposo Tavares (SP 270), que
interligam a capital com o oeste do Estado e com regiões do Paraná.
A RA da Baixada Santista possui a menor extensão rodoviária, mas com grande densidade, pois
nela estão contidos os términos das rodovias que formam outro importante complexo: Anchieta –
Imigrantes. Especialmente no caso das exportações, essas duas rodovias possibilitam a ligação entre a
capital e todo o restante do Estado com o Porto de Santos (que exportou cerca de 62 % da produção
do Estado de São Paulo em 2002, correspondendo a 79% do peso líquido).
Por fim, todas as rodovias citadas nos parágrafos anteriores iniciam-se na RA de São Paulo,
região responsável por 51% do PIB estadual e 17% do PIB nacional, evidenciando, assim, o motivo da
polarização dos fluxos ao redor da capital.
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3.3.2 O impacto do crescimento da economia sobre as rodovias de São Paulo
O Quadro #2.5 apresenta os principais resultados das estimativas de aumento dos fluxos
econômicos sobre as rodovias do Estado de São Paulo, considerando o horizonte de 10 anos.
Ano
No Estado de São Paulo
Unidade
Fluxos sobre as rodovias de SP

2002

2012

Baseado na matriz de 2002

Cenário do crescimento econômico

bilhões de R$*km

bilhões de R$*km

233 133,54

380 854,13

Variação percentual

63,36%

Quadro #2.5 Resultados gerais das análises de impacto sobre as rodovias de São Paulo, em R$*km

Pelas projeções dos aumentos da demanda final avaliados em 46,8% do consumo das famílias;
24,2% do consumo do governo; 59,6% dos investimentos e 149,4% das exportações (item 2.7.1);
estima-se a elevação de 63,4% dos fluxos nas rodovias de São Paulo, para o ano de 2012.
Como mencionado no item 2.8, além da avaliação dos fluxos econômicos, é importante associar
esse valor à quantidade de toneladas que serão acrescidas sobre a malha rodoviária. Para isso é
necessário aplicar aos resultados um coeficiente formado pela razão entre toneladas e reais.
A base de dados da Secretaria de Comércio Exterior – SECEX (BRASIL, 2007b) é uma das
únicas que correlaciona o valor dos produtos exportados ao seu peso equivalente. Esses dados
possibilitam a geração do referido coeficiente expresso em ton/R$.
Destaque-se que o uso de um único valor como uma média para toda a produção econômica
pode implicar em diversos problemas, mas essa foi a alternativa encontrada diante da indisponibilidade
de acesso a melhores informações. Além disso, o coeficiente estabelecido pelo valor e volume das
exportações do Estado de São Paulo torna-se mais plausível nessa análise, à medida que as projeções
das exportações (149%) são muito superiores às dos outros vetores que compõem a demanda final,
pois esse fato aumenta a proporcionalidade dos produtos exportados no pool geral da produção do
Estado.
Considerando, então, o coeficiente de transformação obtido pela base de dados da SECEX, temse, para a economia em geral, a razão de 0,00044778730 ton/R$. Multiplicando-as os valores do
Quadro #2.5 expressos em R$*km pelo coeficiente em R$/ton, os novos valores são:
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•

para 2002: 104, 39 bilhões de toneladas*km;

•

para 2012: 170,54 bilhões de toneladas*km.

A quantidade de toneladas de produto multiplicada pela distância por ela percorrida é a medida
da produção de transporte, dada por ton*km ou TKU. Essa unidade é utilizada em outros estudos como
o Plano Diretor de Desenvolvimento de Transportes (PDDT Vivo), realizado pela Secretaria Estadual
dos Transportes de São Paulo (SÃO PAULO, 2003).
Segundo as informações da agenda do PDDT, estudos concebidos pelos técnicos da Secretaria
dos Transportes avaliam que, no ano de 2000, a produção de transportes em São Paulo foi de 116,2
bilhões de ton*km, na qual 93,1% desse valor (ou 108,2 ton*km) foi atribuído apenas às rodovias.
O PDDT, também, faz a projeção para o horizonte de 20 anos, estimando que, em 2020, a
demanda total por transportes alcance os 250 bilhões de ton*km, mas com redução significativa da
participação das rodovias para 64,5% (164 bilhões de ton*km). Condicionalmente, essa redução
ocorrerá apenas se grandes investimentos forem realizados na rede ferroviária.
Considerando que a projeção é linear ao longo do tempo, tanto para os dados desta pesquisa
como a do PDDT, note-se, através do Gráfico #2.1, que o valor do PDDT total e das estimativas deste
estudo para as rodovias não são semelhantes, pois diferem em torno de 25 bilhões de ton*km tanto no
ano de 2002 como no ano de 2012. Entretanto, as inclinações das duas retas são bastante parecidas,
com aumento de 6,72 bilhões ton*km por ano para o PDDT e 6,61 bilhões ton*km por ano para os
resultados do modelo de insumo-produto gravitacional, o que demonstra que a metodologia empregada
neste trabalho, em termos das variações, teve grande adesão aos dados do PDDT, mesmo utilizando
técnicas, recursos e fontes distintas.
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Gráfico #2.1 Comparação da evolução dos fluxos estimados neste trabalho e do PDDT vivo

No entanto, como este trabalho mensura apenas os fluxos rodoviários, seria conveniente que a
inclinação fosse próxima à projeção do PDDT para as rodovias e não para o total. A explicação para
isso baseia-se no fato de que os parâmetros usados neste estudo não levaram em consideração altos
investimentos destinados ao desenvolvimento ferroviário. O modelo apenas considera que a expansão
ferroviária será proporcional ao aumento da produção dos setores que já utilizam as ferrovias em 2002.
Essa hipótese não é descartada, pois os poucos investimentos realizados recentemente advém de
empresas privadas e concessionárias para escoar o aumento da produção, especialmente para a
exportação (como é o caso da produção de açúcar).
Além de planos, o Governo não tem consolidado esforços para ampliar a rede ferroviária a fim de
desonerar o peso sobre as rodovias, determinando um prognóstico pouco favorável ao
desenvolvimento ferroviário, como mostra o relatório da Confederação Nacional do Transporte (CNT)
em conjunto com o Centro de Estudos em Logística (CEL) (COPPEAD, 2002).
Utilizando, novamente, a unidade em R$*km, pelo qual o modelo foi ajustado, avalia-se que o
uso das rodovias pedagiadas, diante do crescimento econômico previsto para 2012, será maior,
ampliando sua participação em 0,5% (Quadro #2.6.). Isso porque as cidades que terão maior
desenvolvimento estão próximas às principais autovias, atualmente sob regime de concessão,
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determinando aumentos maiores que a média estadual sobre as rodovias pedagiadas, como ilustra a
Figura #2.5.

Figura #2.5 Desenvolvimento do fluxo econômico sobre as rodovias 2002-2012

Bilhões de Reais

2002

2012

Não Pedagiadas

116 465,21

188 437,27

Pedagiadas

116 668,32

192 416,86

Total

233 133,54

380 854,13

50,04%

50,52%

% Pedagiadas

Quadro #2.6 Desenvolvimento da participação do fluxo econômico sobre as rodovias

O método empregado manteve constantes, até o ano de 2012, os parâmetros que determinam o
tempo utilizado para percorrer cada trecho, sob a hipótese de que o Governo possa manter
devidamente as condições das rodovias sem concessão. Por isso, é possível que o aumento do fluxo
sobre as vias pedagiadas seja ainda maior, caso os recursos públicos não sejam suficientes.
Focando as análises para as regiões dentro do Estado, o impacto do crescimento econômico
determinou variações diferentes nas Regiões Administrativas do Estado. Pelos dados apresentados na
Figura #2.7, as regiões na face norte de São Paulo tiveram crescimentos abaixo da média estadual
(63,4%), variando entre 57,2 (São José do Rio Preto) a 61,4 % (Araçatuba), apenas Campinas teve um
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crescimento maior. O mesmo ocorreu com as regiões na face Sul, em que a região de Presidente
Prudente apresentou a maior variação negativa em relação à do Estado.
Regiões como Marília e Bauru possuem rodovias que terão acréscimos percentuais devido ao
escoamento da produção destinada aos centros consumidores próximos a São Paulo. O mesmo
volume de cargas também passará nas RAs de Campinas e Sorocaba, mas a elevação percentual se
torna menor dada a grande malha compreendida nessas regiões.

Figura #2.7 Variação dos fluxos regionais e composição gráfica das diferenças em relação à média do Estado
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Os acréscimos nas regiões de São José dos Campos e Registro estão relacionados com o
respectivo aumento do fluxo nas rodovias Presidente Dutra e Regis Bittencourt, em direção ao Rio de
Janeiro e Curitiba, haja vista que o impacto considera toda a demanda nacional.
As regiões próximas ao litoral tiveram os maiores aumentos em relação à média. A maior
quantidade de exportações previstas para 2012 incorporou 17% ao crescimento no fluxo da Baixada
Santista acima da média do Estado. O complexo Anchieta-Imigrantes terá aumento do fluxo estimado
em 77,6%, mas a maior parte de sua extensão está dentro da RA de São Paulo que, por sua vez,
também terá um aumento acima da média.
A polarização das principais rodovias em direção à cidade de São Paulo e a grande quantidade
de empresas situadas nos municípios ao redor da capital elevarão o fluxo de mercadorias e serviços
sobre o anel viário da cidade de São Paulo em 74%. Se partes importantes (como o trecho sul) do
Rodoanel Mário Covas não forem concluídas, esse aumento também passará pelas avenidas
marginais da cidade de São Paulo.
Ao mesmo tempo, ressalte-se que as medidas para melhorar a acessibilidade do entorno
rodoviário com a capital podem incentivar ainda mais o desenvolvimento das regiões vizinhas,
caracterizando um processo cíclico em que as soluções atuais serão a causa de novos problemas
futuros de congestionamento das vias que cercam a capital.
Dessa forma, estratégias multimodais que utilizam outros tipos de transportes (ferroviário,
hidroviário e dutoviário) devem ser bastante valorizadas, junto a plataformas logísticas de integração
com as rodovias.
Embora muitas outras considerações possam ser extraídas dos dados gerados nesta pesquisa, o
resultado mais importante deste estudo corresponde à geração das estimativas sobre a demanda de
transportes associada a cada trecho rodoviário presente no Estado, considerando toda a cadeia
produtiva pertencente à economia paulista e suas inter-relações com a das outras Unidades da
Federação.
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3.4 Conclusões
Muitos estudos da economia aplicada partem de bases de dados que são devidamente
analisadas por métodos quantitativos, resultando em coeficientes, índices, ou quaisquer valores
capazes de responder total ou parcialmente às questões que interessam à sociedade.
O método empregado neste trabalho segue o fluxo contrário. A partir dos resultados de outros
estudos, como as projeções de crescimento da economia, pode-se estimar uma grande quantidade de
parâmetros associados à evolução da demanda por transportes em cada trecho rodoviário do Estado
de São Paulo. Por isso, o resultado mais importante deste estudo corresponde à geração dessas
informações que consideram a economia paulista uma cadeia produtiva essencialmente dependente
pela infra-estrutura de transportes.
A utilidade posterior das informações geradas neste trabalho depende do enfoque a ser dado
pelos agentes tomadores de decisão. Para o Governo, elas podem servir para identificar as melhores
medidas voltadas à redução da demanda por transportes condicionadas a aspectos inerentes cada
setor econômico, pois, caso a malha rodoviária não seja ampliada ou outros tipos de transporte não
sejam incentivados, a capacidade da infra-estrutura rodoviária poderá ser uma grande barreira ao tão
esperado crescimento econômico.
Ainda, se as informações geradas por este trabalho forem realmente consistentes com a
realidade, este trabalho serve como exemplo de como a teoria de insumo-produto pode ser incorporada
aos sistemas de informação geográfica. Aplicações voltadas às análises de fluxos, redes e logística
permitirão que novos métodos sejam criados ou adaptados, considerando o nível municipal com
análises regionais mais específicas.
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RESUMO:
A Rede Ferroviária de Alta Velocidade (RFAV) corresponde a um desafio de maior relevância para as cidades
com estação. As estações têm a potencialidade de gerar fluxos pendulares importantes entre as cidades

e alargar a respectiva área de influência.
No âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) da RFAV em Portugal realizada em 2003 pelo
IDAD, os efeitos das estações foram analisados na componente dinâmica urbana e territorial. De
salientar que esta análise merece particular atenção face às opções para a localização exacta das
estações, actualmente em estudo.
O “sucesso” das estações depende, entre outros, da localização da estação relativamente aos
principais centros urbanos, das acessibilidades e transportes locais e da área de influência da estação.
Contudo, o aumento da atractividade nas cidades com estações pode gerar efeitos negativos, associados à
transformação do uso do solo.

É importante assegurar a integração da tomada de decisão relativamente ao local da estação com os
municípios envolvidos de modo a optar pela localização com maiores potencialidades de atrair
utilizadores e contribuir para um maior desenvolvimento regional e um ordenamento territorial mais
adequado.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Ambiental Estratégica, Rede de Alta Velocidade, Estações, Dinâmica
Urbana e Territorial
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1. Introdução
Em 2003, o IDAD procedeu à Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) da Rede Ferroviária de Alta
Velocidade (RFAV), cuja metodologia adoptada teve por base o proposto na Directiva 2001/42/CE,
dado que à data a mesma ainda não tinha sido transposta em Portugal5.
A RFAV apresenta dois tipos de efeitos: 1) efeito barreira, resultante do traçado e 2) dinâmica urbana e
territorial, associada às estações. Enquanto que os efeitos do traçado são localizados e facilmente
quantificados, os efeitos das estações evoluem no tempo e espaço, dependendo da localização exacta
e respectiva área de influência; alguns efeitos podem demorar anos a tornarem-se visíveis.
Embora seja óbvio que a concretização da RFAV marcará profundamente o território nacional nas
próximas décadas, a relação causa-efeito não é assim tão óbvia. A AAE realizada permitiu antecipar
algumas dessas marcas. E, para a escala de análise (Portugal) o elemento mais importante consistiu
na localização das estações propostas.
Neste contexto, pretende-se aqui focar a análise nos principais efeitos das estações na dinâmica
urbana e territorial nas cidades previstas para a sua localização. São apontadas algumas
recomendações possíveis de considerar para uma localização ambientalmente mais sustentável,
dando assim apoio a tomadas de decisão futuras.
2. Avaliação Ambiental Estratégica da RFAV
Entende-se por avaliação ambiental (alínea a, Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 232/2007) “a identificação,
descrição e avaliação dos eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes de um plano ou
programa, realizada durante um procedimento de preparação e elaboração do plano ou programa e
antes de o mesmo ser aprovado ou submetido a procedimento legislativo, concretizada na elaboração
de um relatório ambiental e na realização de consultas, e a ponderação dos resultados obtidos na
decisão final sobre o plano ou programa e a divulgação pública de informação respeitante à decisão
final.”

5

Transposta pelo Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de Junho.
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A AAE da RFAV consistiu na avaliação dos principais efeitos (positivos e negativos) sobre o território e
ambiente resultantes da Rede Ferroviária de Alta Velocidade (RFAV), através do traçado e da
localização das estações propostas, para cada uma das alternativas (TT ou T) (Figura 1).
Esta AAE resultou na elaboração de um Relatório Ambiental (RA), documento que, serviu de apoio à
tomada de decisão no âmbito do projecto do plano da RFAV em Portugal, mediante a identificação da
alternativa mais sustentável (neste caso, a alternativa TT). O RA tem ainda como objectivo apoiar a
tomada de decisões futuras mais sustentáveis e fundamentadas do ponto de vista ambiental e
territorial, mediante a apresentação de algumas medidas mitigadoras e de controlo a aplicar em fases
posteriores, designadamente na escolha exacta da localização das estações.

Figura 1- Rede Ferroviária de Alta Velocidade (alternativas T ou TT).

3. As estações
As estações têm a potencialidade de gerar fluxos pendulares importantes e alargar a área de influência
das cidades e região em que se encontram inseridas. As cidades analisadas no âmbito da AAE da
RFAV foram divididas em três grupos:
1. As áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, espaços já hoje internacionalizados, nas quais a RFAV
poderá provocar os seguintes efeitos:


Reforço das ligações entre Porto e Lisboa, com benefícios de qualidade de vida para cidadãos
e de eficácia para empresas;
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Oferta de meio de transporte alternativo com desempenhos ambientais superiores ao
transporte rodoviário e aéreo;



Maior proximidade (tempo) em relação a Madrid, podendo beneficiar a cidade de maior
dimensão, o que obrigará a políticas metropolitanas de equilíbrio territorial;



Hipótese de “ganho” de funções urbanas a partir dos centros de menor dimensão, sendo
exemplo disso o Porto em relação a Lisboa.

2. As cidades já servidas por um serviço ferroviário eficaz com emprego qualificado e a presença forte
de estruturas de ensino superior e de investigação (Braga/Barcelos, Águeda/Aveiro/Ílhavo,
Coimbra), para as quais a RFAV poderá potenciar efeitos económicos e sociais, mas sem
alterações muito significativas.
3. As restantes cidades do sistema urbano nacional, ou seja, Mangualde/ Nelas/ Tondela/ Viseu,
Leiria/ Marinha Grande/ Ourém, Évora, Faro/ Olhão/ Loulé, para as quais a RFAV, irá contribuir
para melhorar significativamente as acessibilidades, tendo como consequências um crescimento
sócio-económico significativo.
3.1 Principais efeitos das estações
De um modo geral, nas cidades com estação são previstos efeitos positivos, designadamente: 1)
Localização de novas actividades económicas; 2) Atracção de famílias e investidores; 3) Construção de
grandes estruturas e equipamentos; e 4) Alterações na estrutura urbana e territorial.
No domínio das actividades económicas prevê-se que:


Ocorra uma procura por novas iniciativas empresariais em sectores distintos dos tradicionais,
sendo esta tendência expectável nas cidades com: 1) uma Universidade com formações
tecnológicas (Aveiro e Braga) e/ou 2) um grande dinamismo empresarial de base (Leiria);



Nas cidades do interior, com a ligação a Espanha reforçada e com um aumento efectivo do
emprego após a entrada em funcionamento das novas acessibilidades rodoviárias (Viseu e
Évora), ocorram novos investimentos no sector industrial, fixando residentes e aumentando a
oferta de emprego mais qualificado. Prevê-se que alguns destes investimentos tenham origem
em Espanha;

908

ACTAS
14º Congresso da Associação para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008



Ocorra uma concentração de serviços avançados às empresas nas cidades de Lisboa, Porto,
Aveiro e Coimbra, nas quais as universidades, centros de inovação e empreendedorismo terão
um papel fundamental para sedimentar e diversificar o conhecimento local;



Se desenvolvam actividades turísticas, sendo Lisboa e Algarve os exemplos mais evidentes,
mas também Évora e Coimbra (turismo histórico), Aveiro (turismo ambiental), Porto (em
articulação com o Douro) e Leiria (turismo religioso);



Se reforcem as ligações e as redes entre cidades, à escala Ibérica, com particular evidência
para: Porto/Braga e Galiza, Lisboa e Madrid, Aveiro/Viseu e Salamanca, Faro e o Sul de
Espanha.

A atracção de famílias e investidores está associada às actividades económicas, uma vez que as
novas oportunidades de emprego orientam as opções residenciais e captam mais investidores. Não é
crível que o Comboio de Alta Velocidade (CAV) seja utilizado quotidianamente por “commuters” em
deslocações casa-trabalho, seja por razões de custo, seja porque a libertação das linhas de transporte
convencional poderá promover ligações com maior regularidade e fiabilidade. Neste contexto, os
efeitos previstos são:


Desenvolvimento de novas frentes de construção, ou, no caso das estações que ocupem
posições de centralidade nas cidades, desenvolvimento de operações de reabilitação urbana
para uso habitacional e serviços;



Aumento da emissão das licenças de construção, com benefícios fiscais para as autarquias;



Concentração de activos mais qualificados, por via da concentração de emprego ligado a
novas actividades.

As “cidades ganhadoras” são aquelas que, para além da sustentabilidade económica e ambiental,
apostam na diferença e na combinação única dos seus recursos. A construção de grandes estruturas e
equipamentos poderá potenciar essa diferença. As estações contribuem para:


Desenvolvimento de equipamentos e eventos “excepcionais”, projectando o nome da cidade,
para públicos específicos ou diversificados;



Alargamento das áreas de influência desses equipamentos e consequentemente, a sua
importância e sustentabilidade;



Desenvolvimento de projectos de marketing urbano que apostem no binómio
equipamentos/acessibilidade como factor de promoção e desenvolvimento urbano;
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Criação de riqueza e de emprego através de actividades alternativas que reforcem as cidades
como centros lúdicos, de promoção de eventos e difusão cultural e de fluxos, nomeadamente
turísticos.

As alterações da estrutura urbana e territorial resultam essencialmente dos seguintes aspectos:


Densificação do solo urbano-industrial com valorização dos solos mais próximos das estações;



Aumento da oferta de mobilidade inter-urbana, com consequências na valorização das cidades
médias, no reforço da rede de cidades e dos respectivos eixos urbanos;



Melhoria das acessibilidades, com consequências na valorização funcional e imobiliária das
cidades;



Criação de novas centralidades urbanas podendo constituir-se como “territórios de marca”, seja
para: centros de negócio, espaços logísticos, novas tipologias de oferta de habitação ou
estruturas e equipamentos urbanos.

De referir que a localização prevista da maioria das estações corresponde a espaços muito difusos e
carentes de estrutura urbana, sendo expectável que a nova centralidade induzida pela estação
contribua para um espaço urbano qualificado, diversificado, e com actividades urbanas de elevado
nível.
Por outro lado, o aumento da atractividade expectável nas cidades com estação pode gerar efeitos
negativos, designadamente:


Alteração “descontrolada” da ocupação e uso do solo, como consequência do aumento da
procura.



Diferenciação da procura do solo nas cidades, gerando desequilíbrios no valor fundiário, sendo
de salientar o aumento do valor do solo nos espaços próximos das novas estações, para fins
residenciais e/ou serviços.



Aumento de fluxos rodoviários nas vias de acesso às estações, tendo como consequência a
ocorrência de situações de congestionamento e consequente aumento dos níveis de ruído e de
emissões atmosféricas, dependendo dos usos da área envolvente (áreas sensíveis ou não).

De salientar ainda que, para o caso de não existirem os acessos suficientes e adequados às estações,
ocorrerá a necessidade de construir novas infra-estruturas rodoviárias, prevendo-se aqui efeitos
negativos associados à fragmentação do território e alteração do uso do solo.
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Estes efeitos negativos poderão ser mais significativos em estações novas em locais distantes dos
principais centros urbanos, sem quaisquer condições de acessibilidades e serviços na envolvente.
4. Recomendações para uma localização mais adequada
Face aos efeitos na dinâmica urbana e territorial decorrentes de uma estação servida pela RFAV tornase fundamental assegurar, aquando a tomada de decisão relativamente à localização exacta da
estação, a participação dos municípios envolvidos e outras entidades relevantes (stakeholders) de
modo a optar pela localização mais adequada e com maiores potencialidades de: atrair utilizadores e
investidores; promover o desenvolvimento local e regional; e contribuir para um ordenamento territorial
adequado, com efeitos positivos no ambiente.
Neste contexto, e com o objectivo de assegurar uma localização adequada recomenda-se avaliar os
seguintes aspectos na escolha exacta da localização das estações:
1. Acessibilidades e intermodalidade;
2. Gestão territorial;
3. Equipamentos;
4. Centralidade urbana.
A localização das estações deverá assegurar a existência de acessibilidades e proporcionar
condições de intermodalidade, sendo fundamental assegurar a escolha de locais devidamente
articulados com as infra-estruturas de transporte existentes e a rede de transportes colectivos entre os
núcleos urbanos. O espaço urbano deverá ser redesenhado e reorganizado, tendo como objectivo
reequilibrar os fluxos locais de transportes existentes, através de:


Reforço da capacidade viária de acesso à nova estação, apostando mais na fluidez de tráfego
do que em grandes infra-estruturas viárias;



Criação de interfaces rodo-ferroviárias, integradas com os sistemas de transporte colectivo
existentes;



Criação de zonas de estacionamento.

Por outro lado, devem ser asseguradas condições de circulação pedonal e ciclável. De um modo geral,
o objectivo principal desta intermodalidade é criar um elo de ligação que permita a circulação contínua
e sem interrupções, numa cascata de modos de transporte (desde aviãoÎCAVÎTransviaÎ
BUS/MetroÎbicicleta/pé).
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Ao nível local, os horários dos transportes colectivos devem ser compatíveis com os horários do CAV,
de modo a evitar tempos de espera elevados. Quanto mais rápida for a ligação do CAV a outros modos
de transporte maior poderá ser a sua área de abrangência (tempo de viagem entre a estação, desde a
chegada do CAV, e o local de destino).
O surgimento de novas frentes urbanas, resultantes do aumento da procura por parte de famílias e
investidores, e o consequente aumento do valor do solo deve ser devidamente planeado, de modo a
evitar uma ocupação e transformação do solo descontroladas e situações de especulação imobiliária.
Neste contexto, para uma correcta gestão territorial torna-se essencial controlar os processos
urbanísticos, recomendando-se o seguinte:


Reserva de espaços para o canal ferroviário e para estruturas de apoio directo;



Aquisição de bolsas de terreno, para fins habitacionais, evitando situações de especulação, e
definir mecanismos perequativos que possibilitem aligeirar os encargos camarários,
partilhando-os com os promotores;



Definir espaços habitacionais de elevada qualidade e para públicos com procura de tipologias
diversas (famílias com núcleos reduzidos e mononucleares);



Revisão do PDM de maneira a assegurar a correcta integração da estação, a sua articulação
viária e os mecanismos de perequação, de forma a combater potenciais assimetrias fundiárias;



Elaboração de carta de ruído de forma a minimizar impactes e tomar opções de licenciamento
no período que antecede a entrada em funcionamento do CAV;



Reserva de espaços adequados (dimensão e localização) para os novos equipamentos e
promoção dos existentes;



Criação de espaços de actividade de terciário superior ou de serviços logísticos de apoio à
actividade produtiva, aligeirando e profissionalizando tarefas que normalmente são cumpridas
pelas empresas produtivas;



Activar uma política de equipamentos e animação urbana pensada para públicos mais
exigentes e com elevados padrões de consumo.

Relativamente às potencialidades associadas à localização e tipologia de equipamentos na promoção
das cidades, recomenda-se o seguinte:
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Elaboração de plano de marketing urbano centrado nas vantagens que poderão advir da
presença da RFAV, nomeadamente, promoção das dinâmicas locais e indução de
investimentos privados;



Elaboração de estudo da viabilidade dos equipamentos propostos, aproveitando as
especificidades locais;



Localização de equipamentos, associada a estruturas de formação de públicos de base local,
que criem bases estruturais para a promoção de eventos, planeados para uma dimensão
geográfica que acompanhe a RFAV;



Criação de programas em rede com as restantes cidades servidas pela RFAV que permitam a
partilha e adequação de investimentos de acordo com as especificidades locais;



Desenvolvimento de novas actividades associadas à criação e à promoção de eventos,
fundamentais para a garantia de perenidade da vitalidade urbana;



Promoção de fluxos turísticos e de negócios assentes na RFAV.

A área das estações e respectiva envolvente pode resultar numa nova centralidade urbana, devendose no entanto assegurar as condições adequadas. Neste âmbito, deve-se proceder, em primeiro lugar,
à identificação das oportunidades e constrangimentos existentes na área envolvente para sua
transformação e adequação ao funcionamento eficaz da estação como uma importante interface do
CAV. Neste contexto, de considerar a análise dos seguintes aspectos:


Morfologia – assegurar a permeabilidade da estação e ligação entre os dois lados da estação;



Acessos existentes e/ou a planear - assegurar ligações com as vias principais de ligação ao
centro da cidade e principais núcleo urbanos, além de permitir ligações fáceis e directas a
paragens de transportes colectivos e parques de estacionamento.



Funções – promover a valorização urbana, quer das estações, quer da área envolvente,
assegurando as condições para uma maior vivência do espaço e para a abertura de novas
frentes urbanas. No entanto, devem-se evitar situações de incomodidade às populações.



Planos e projectos existentes - as estações, como potencial espaço de valorização urbana e de
grande movimentação de pessoas, devem ser integradas com outros espaços da cidade e
estratégias já definidas.

5. Conclusões
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De um modo geral, o sucesso das estações deve-se essencialmente à sua localização relativamente
aos principais centros urbanos, às características da estrutura viária de acesso e da rede de
transportes colectivos locais e consequentemente, à área de influência da estação (população que
beneficia da estação).
Deste modo, as cidades com estação deverão integrar a RFAV na política urbana, assegurando o
maior potencial das mesmas para o desenvolvimento urbano na respectiva cidade nas regiões servidas
pela nova infra-estrutura. Ou seja, a constituição de uma nova centralidade urbana deverá articular-se
nas intenções de ordenamento territorial e no seu processo de desenvolvimento.
Neste contexto, os efeitos induzidos pelas estações da RFAV (novas infra-estruturas viárias, novas
áreas de expansão), devem ser geridos atempadamente com os municípios de modo a:


Articular as estações na dinâmica urbana e territorial dos municípios integrados na área de
influência directa das estações (população, actividades económicas, habitação);



Controlar atempadamente as alterações previstas de uso do solo, principalmente nas áreas
mais próximas das estações;



Assegurar as condições adequadas de intermodalidade e interoperabilidade (nomeadamente
nos municípios com estação).

Neste contexto, deverão ser desenvolvidos estudos assegurando:


Acessibilidades rodoviárias adequadas e articulação com o sistema de transportes colectivos,
visando a fluidez do tráfego;



Processos de qualificação urbana com o objectivo de criar uma nova centralidade, sobretudo
nos espaços com estruturas de povoamento difusas;



Disponibilidade de espaços adequados para grandes equipamentos e espaços de uso logístico
e empresarial, que beneficiem da maior proximidade às estações;



Evitar uma ocupação urbana descontrolada e situações de especulação imobiliária;



Evitar situações de incomodidade (ruído, emissões de poluentes atmosféricos) resultantes de
aumento e/ou novos fluxos rodoviários nas vias de acesso à estação.

De salientar que o planeamento da estação não deverá ser limitado apenas à escolha mais adequada
da estação, sendo igualmente importante avaliar o desempenho do seu funcionamento, sugerindo-se
uma monitorização através de indicadores. Estes indicadores deverão ser facilmente mensuráveis, na
maioria comum a todas as estações e definidos aquando a análise da localização da estação.
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Resumo

O objetivo deste trabalho é compreender como o processo de urbanização da cidade de Curitiba, na
década de 1980, gerou uma série de contradições sociais e políticas, tornando a cidade palco de
disputas envolvendo o poder público local, empresários e usuários do transporte coletivo. Tais
disputas ocorreram em relação aos constantes aumentos das tarifas do transporte coletivo urbano, não
acompanhados pelos reajustes salariais dos usuários e das condições de transporte no processo de
mobilidade urbana. A cidade de Curitiba é conhecida mundialmente pelas intervenções urbanas
planejadas pelo poder local, a partir de 1960. A projeção da cidade está relacionada à mobilidade
urbana decorrente do eficiente sistema integrado de transporte, implantado a partir de 1974. Esse
sistema de transporte coletivo integrado induziu o crescimento urbano da cidade. Dada a conjuntura de
crise econômica e social e a centralização política de caráter autoritário no Governo Federal e Local, a
população passou a se organizar em Associações de Moradores nos bairros de Curitiba para
reivindicar um controle do poder público sobre os aumentos constantes da tarifas de ônibus, diante da
inflação acelerada da economia brasileira, que não era acompanhada pelos reajustes salariais. Foi um
8
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período de democratização do poder público local, ampliando os canais de interlocução com o
movimento popular organizado em associações de bairros. A democratização foi fundamental para
tornar transparentes os atos do poder público local em relação à política de transporte coletivo na
cidade de Curitiba
Palavras-chave: transporte coletivo, movimento popular, tarifa, poder local, mobilidade urbana.
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Urbanização na Região Metropolitana de Curitiba e origens do movimento popular
O Paraná assiste na década de 1970 a um processo de transformações no campo, marcado
pela modernização agrícola e o despovoamento rural. Esse processo está inserido num quadro mais
amplo de transformações econômicas e sociais em nível nacional e internacional, com impacto
imediato na agricultura e industrialização brasileira.
O Paraná foi o Estado onde esse processo de modernização agrícola trouxe as maiores
conseqüências sociais, das quais se destaca o desemprego rural. Os dados do Censo Agropecuário de
1970 e demográfico de 1980 registram ínfimo crescimento do emprego rural. O Censo Demográfico de
1980 traz como dado revelador desse processo de modernização, a queda brusca do crescimento
populacional, registrando uma taxa de apenas 11,5%, nos anos 70, enquanto a população brasileira
cresceu 25%. Isto significou a perda de 1.250.000 pessoas no campo paranaense, cerca de 250.000
famílias (GERMER, 1982, p. 64.).
Os efeitos da migração para Curitiba são bem visíveis comparando os dados censitários de
1970-76. Em 1970, 46,9% da população era não natural, passando em 1976 para 54%. Isto significa
que enquanto a população total cresceu 36,6%, a população migrante aumentou em 57,5%
(CODESUL, 1979, p. 44).
Esse quadro vai agravar a questão urbana em decorrência das políticas públicas, de
responsabilidade do Estado, não responderem a esse processo avassalador de modernização da
agricultura paranaense.
Em 1970, da população de Curitiba, 75,1% estava em idade de trabalhar e somente 34,8%
estava empregada. No ano de 1976, passa 80% e somente 38,4% estava incorporada ao mercado de
trabalho (CODESUL, 1979, p. 127.). A indústria absorvia, em 1976, apenas 13,7% da PEA (População
Economicamente Ativa). O setor de serviços empregava 22,9%, o comércio 17,8%, a construção civil
9,4% e a administração pública 9,8%. Essa situação se revela na distribuição de renda (CODESUL,
1979, p. 144.). A faixa de até 5 salários mínimos concentra 65,1% da população, sendo que destes,
37,7% estão na faixa de até 2 salários mínimos. A população sem renda ou com renda até 1 salário
mínimo compõe 18,6% da PEA (CODESUL, 1979, p. 145.).
Os dados sócio-econômicos revelados pelos censos demostram uma situação social
extremamente grave para a população de baixa renda, que é a que tem maiores carências,
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necessitando assim de atendimento maior dos serviços públicos. Esse péssimo quadro de distribuição
de renda dificulta o acesso dessa população às políticas públicas de habitação, saneamento, saúde,
educação e transportes, vitais à sua sobrevivência.
Assim, para superar as dificuldades, a população de baixa renda se organiza pressionando o
poder público para o atendimento das necessidades básicas, particularmente o transporte coletivo (
SINGER, 1980).
A política de transporte coletivo de Curitiba, 1970-1990.
O sistema de transporte coletivo de Curitiba é hoje referência nacional e internacional, tendo
dado projeção às administrações municipais especialmente as três gestões de Jaime Lerner (19711974, 1979-1983, 1989-1992) e a de Roberto Requião (1986-1988). O primeiro pela implantação e
inovações do sistema e o segundo pelas mudanças que realizou na administração do transporte
coletivo.
Essa projeção foi possível devido à continuidade das administrações municipais na política de
planejamento urbano desde a década de 1960, o que possibilitou evitar o caos, principalmente no
transporte coletivo, como ocorreu com as principais capitais do país. A cidade de Curitiba tornou-se um
laboratório onde as várias experiências que tiveram êxito foram adotadas por várias administrações
municipais nas cidades mais importantes do país, inclusive com repercussões no exterior. Está
presente neste processo de planejamento a continuidade administrativa e a constante inovação
tecnológica do sistema de transportes.
Paralelamente a uma atuação continuada, a mídia também contribuiu, como segue
contribuindo, para essa projeção, pois não faz transparecer os problemas da cidade. Ela não revela
que o processo de urbanização capitalista gera contradições urbanas e lutas sociais por parte do
Movimento Popular, nem denuncia as desigualdades sociais, a forma autoritária de planejar, excluindo
a participação popular, criando obstáculos, no nível institucional, à prática democrática.
O Plano Diretor Urbano de 1966 (SÁNCHEZ, 1993, p.33-38), priorizava o crescimento linear e
não circular como o Agache. Pensava-se num sistema em que o transporte coletivo fosse o orientador
do crescimento, concentrando a população onde houvesse também o sistema de transporte
concentrado, evitando que houvesse uma disseminação da população para todos os pontos da cidade.
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Daí surgiram as linhas estruturais, dentro dessa concepção nova da linha principal para o
transporte coletivo e das duas chamadas “vias rápidas”, que seriam paralelas ao eixo central e com
sentidos de tráfego opostos: o conhecido Sistema Trinário. Logo após, se ampliou dentro do Plano
Diretor o sistema Leste-Oeste, implantando as estações que não existiam, para completar o plano
viário com a rede de alimentadores do Sistema de Transporte Coletivo. Evitava assim que os usuários
viessem todos para o centro da cidade. Se todas as linhas ocupassem as canaletas dos ônibus
expressos, o sistema não iria funcionar.
Toda essa expansão do Sistema Leste-Oeste foi financiada pelo Banco Mundial, que decidiu
aplicar dinheiro nesse projeto por ter sido demonstrado que seria um modelo a ser utilizado para as
cidades de médio porte e que ajudaria a fixar as populações rurais e evitar o crescimento
descontrolado das grandes cidades.
Curitiba, por ser uma cidade que já possuía um corpo técnico e um Instituto de Planejamento
Urbano (IPPUC), elaborou projetos e dessa forma se antecipou em relação a outras cidades do país
para receber recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano (FNDU) a fim de continuar
ampliando a Rede Integrada de Transportes. A obtenção de financiamento federal dependia não
apenas de projetos, mas principalmente de influência junto ao Governo Federal e a identificação com
as políticas do regime autoritário.
Temos assim, a evidência de que a execução do planejamento urbano de Curitiba e a
projeção que obteve na área do transporte urbano dependeu fundamentalmente da existência de
projetos e do apoio do governo federal e a ajuda financeira externa por intermédio do Banco Mundial.
Sem esses financiamentos seria impossível a realização de obras de tamanho vulto.
Esses recursos não só foram fundamentais para a construção da infra-estrutura nas vias
estruturais, com a implantação das canaletas exclusivas para ônibus, como também para as vias
laterais, a construção dos terminais de embarque e desembarque e o financiamento da frota privada
dos empresários de ônibus.
Os recursos financeiros oriundos dos organismos nacionais Empresa Brasileira de
Transportes Urbanos (EBTU), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de
organismos internacionais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BIRD) foram aplicados na infra-estrutura do transporte urbano, como as vias estruturais para o tráfego
exclusivo dos ônibus expressos, a Rede Integrada de Transportes (RIT), a construção de terminais e as
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vias paralelas para tráfego de automóveis. Esses pesados investimentos públicos também se
destinaram a empréstimo aos empresários para a compra de ônibus com uma especificação técnica
especial, com juros especiais. Dessa forma, o poder público favoreceu a capitalização dos empresários
do transporte coletivo e o aumento desse capital com a aplicação da receita do transporte coletivo no
mercado financeiro, obtendo assim, altos rendimentos, sem qualquer retorno para os usuários.
Os investimentos do poder público em infra-estrutura para a implantação desse sistema de
transportes, não exigiam nenhum recurso dos empresários, ao contrário, aumentavam seus lucros com
a diminuição dos custos operacionais. Tampouco esses investimentos públicos tinham impacto na
diminuição das tarifas, o que caracteriza um excelente negócio, mais rentável do que qualquer outro, já
que trabalham com recursos públicos pagando juros abaixo do mercado.
Esses volumosos recursos públicos aplicados em infra-estrutura também beneficiam os
especuladores imobiliários, pela valorização da terra e a expulsão da população para a periferia da
cidade, dados os preços abusivos dos lotes, impossibilitando a sua aquisição pelos de baixa renda.
(KOWARICK, 1979, p. 22).
Os grupos com maior poder de pressão junto ao Estado é que se beneficiam dessa política.
Os empresários do transporte coletivo como grupo social, constituem um grupo de interesse que
atuando numa determinada atividade de serviço público como o transporte coletivo, passam a ter uma
forte influência no poder local; tanto é que permanecem nesse tipo de atividade altamente lucrativa por
longo tempo.
Esse sistema como um todo é concentrado nas mãos de poucas empresas. Em 1981,
existiam em Curitiba apenas 9 empresas de transporte coletivo, com uma frota de 902 veículos. Em
1995, existiam em Curitiba as mesmas 9 empresas de ônibus e suas respectivas frotas. O grupo Gulin
é proprietário de 3 empresas: Cidade Sorriso Ltda., Transporte Glória Ltda. e Auto Viação Redentor
Ltda., que juntas detém 650 ônibus de uma frota de 1.556, em junho de 1995. O líder desse grupo foi
Presidente da Câmara Municipal de Curitiba nos anos 80.
A exploração do serviço público de transporte coletivo de Curitiba foi feita através de diversos
contratos de concessão entre a PMC e as Empresas de Transporte Coletivo no período anterior a
1962. Neste ano, através de entendimentos amigáveis, houve rescisão contratual. Foram
estabelecidos, em 3/4/62, novos contratos de concessão entre a PMC e as 9 (nove) Empresas de
Transporte Coletivo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a findar-se em 3/4/67, podendo sofrer prorrogação
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por mais cinco anos. Nesses contratos, estava estabelecida uma reserva técnica de 20% da frota,
tarifas semestrais, ou em período menor, desde que a variação do custo operacional ultrapassasse o
percentual de l0%.
Ao findar o prazo contratual, por um novo entendimento amigável, houve nova prorrogação
até 1981. Essas mudanças contratuais, que foram feitas sem concorrência pública, mudaram
substancialmente a natureza dos contratos, permitindo alterar cláusulas como a vida útil do veículo,
reajuste tarifário antes dos seis meses, amortização e remuneração do capital.
O mais grave foi a prorrogação concedida pelo prefeito Jaime Lerner em 1981 sem
concorrência pública, a vigorar até 1991, portanto por mais l0 anos .O Ministério Público Estadual,
entrou com uma ação obrigando o poder público a realizar a licitação dos contratos, que acaba de ser
regulamentado por lei pela Câmara Municipal de Curitiba em dezembro de 2007, mantendo vantagens
aos atuais proprietários das empresas de ônibus na futura licitação. Por força dessa prorrogação de
contrato de concessão, os empresários tinham o instrumento legal para manter a oligopolização do
mercado, ou seja, manter a divisão da cidade em áreas para exploração de poucas empresas. Mais
ainda, os empresários tinham o poder de elaborar a planilha de custos tarifários e o poder público não
controlava esses custos; o Conselho Municipal de Transportes homologava as tarifas e o prefeito
sancionava. (REQUIÃO. Ação Popular n.º 000299l, 1985.).
Cabe destacar que o Conselho Municipal de Transportes, criado em 23/12/1966 com a
finalidade de fiscalizar a atuação das empresas de transporte coletivo, não exerceu com determinação
essa tarefa. Além do mais, não havia representante do Movimento Popular e Sindical, sendo composto
por representantes do setor público e empresários. Com essa composição, era praticamente impossível
ter acesso às informações e às decisões sobre as tarifas do transporte coletivo.
Como conseqüência da prorrogação dos contratos em 1981 e a composição do Conselho
Municipal de Transportes, numa conjuntura caracterizada pela administração centralizada e autoritária,
coube ao Movimento Popular se organizar e partir para a mobilização e denúncia contra essa situação,
assim como quanto às irregularidades nos aumentos constantes e abusivos praticados pelas empresas
de transporte coletivo com a conivência do poder público.
Na década de 80 observamos dois movimentos que acabaram ampliando o
comprometimento do salário mínimo com o gasto com o transporte coletivo, a queda real do salário
mínimo em relação à inflação e aumento de tarifas acima dos índices inflacionários. Esse
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comportamento assimétrico entre os dois indicadores, com considerável comprometimento da renda
familiar com tarifas, levou o Governo Federal a implantar o vale-transporte. (comprometendo máximo
de 6% da renda do trabalhador com transporte) como forma de amenizar seus impactos. Como
resultado, trouxe a desarticulação dos movimentos populares em relação a essa bandeira de luta, que
era uma constante nos movimentos reivindicatórios e comemoração do 1º de maio.
Mesmo com o advento do vale-transporte, o crescente comprometimento de salários com
tarifas começa novamente a preocupar as autoridades brasileiras que tentam buscar fórmulas que
amenizem esse gasto dos trabalhadores.
O Movimento Popular e as mudanças na política de transporte coletivo de Curitiba
Dada a conjuntura de crise econômica/social e centralização política com graves reflexos
para a sobrevivência da população de baixa renda, ocorre em Curitiba, como em outros grandes
centros urbanos do país, um avanço na organização do Movimento Popular, no bojo de um processo
mais amplo de reorganização da sociedade civil (JACOBI, 1987.).
Em Curitiba, as primeiras manifestações do Movimento Popular organizado em Associações
de Bairros, CEBs., Movimento pela Anistia, ocorreram em 1977. A partir de 1978, o Movimento Popular
em Curitiba ampliou a sua luta, colocando na pauta de reivindicações o transporte coletivo (ROSA,
1991, p. 141.).
Na manifestação de 0l de maio de 1979, convocada pelos sindicatos e associações de
bairros foi exigida da Prefeitura Municipal de Curitiba a melhoria dos transportes coletivos com horário
integral (dia e noite) e o congelamento das tarifas.
Essa manifestação, ocorrida na Vila Nossa Senhora da Luz, local do primeiro conjunto
habitacional de desfavelamento, demonstrou a unidade do Movimento Popular e sindical de Curitiba. É
o início da intervenção das associações de bairros, dos sindicatos combativos e das pastorais na
questão do transporte coletivo. A reivindicação de horário integral e o congelamento das tarifas com a
estatização do transporte coletivo, refletem os problemas que atingiam os trabalhadores. A
reivindicação do congelamento das tarifas denuncia o peso das mesmas no salário e a necessidade de
mais horários de ônibus exigida pelo deslocamento, principalmente dos usuários que trabalhavam à
noite. É a primeira vez que o Movimento Popular se junta ao movimento sindical, às pastorais para
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fazer reivindicações na área de transporte. A partir de então, o transporte coletivo passa a compor a
pauta de reivindicações e num crescendo vai obtendo conquistas, que são incorporadas pelo poder
público municipal. No dia 8 de julho de 1979, Dia da Unidade, foi entregue o memorial de
reivindicações ao prefeito Jaime Lerner, com a presença de 2.000 pessoas num total de l7 associações
de bairros.
A primeira entidade a contestar os aumentos abusivos das tarifas de ônibus em Curitiba foi a
Associação de Defesa e Orientação do Consumidor (ADOC). Essa posição se deu em decorrência do
não cumprimento do contrato firmado entre a PMC e as Empresas de Transporte Coletivo. O contrato
determinava o reajuste semestral da tarifa, não podendo ser superior a 10% em relação ao valor
anterior. Enquanto os salários dos trabalhadores foram reajustados em 45%, as tarifas subiram em
84% (Diário do Paraná, 28/6/81.).
Em novembro de 1979, eclodiu a greve dos motoristas e cobradores de ônibus,
simultaneamente às de outras categorias como: trabalhadores da construção civil, metalúrgicos e
taxistas. Esses movimentos marcaram o início das greves em Curitiba em plena vigência do regime
autoritário. Os motoristas e cobradores conseguiram um reajuste salarial com o compromisso do
prefeito de não repassar às tarifas de ônibus. O acordo garantia ainda que os empresários arcariam
com o reajuste nos dois meses seguintes. Esse acordo foi desrespeitado pela prefeitura, o que levou o
Movimento Popular a denunciar o novo aumento.
Os empresários além de não cumpriram o acordo, jogam os motoristas e cobradores de
ônibus contra a população, ao vincularem o aumento da tarifa ao reajuste da categoria.
A repercussão das denúncias levou a uma ampla mobilização, tendo como instrumento um
abaixo-assinado com 88.l89 assinaturas (Diário do Paraná, 9/7/8l.).
Os empresários que prestam um serviço de caráter público, não tem preocupação com a situação econômica do usuário. A lógica do empresário é a
da privatização, ou seja, a busca do lucro.

O relato da experiência da Associação dos Usuários do Transporte Coletivo permite
retomar os elementos centrais que conformam a atual estrutura de funcionamento
do sistema de TCU - Transporte Coletivo Urbano, marcados pela tendência `a
privatização do social, isto é, pela subordinação da prestação de serviços de caráter
público, como o TCU, à lógica econômica do lucro das empresas encarregadas de
produzi-los. (DANIEL, 1988, p. 87).
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Essa ampla mobilização por meio de abaixo-assinado, vai além da questão da tarifa,
questionando a exploração privada desse serviço e propondo a estatização do sistema de transporte
coletivo. Os planejadores urbanos, que implantaram a Rede Integrada de Transportes (RIT), ao
executarem a integração entre os ônibus expressos e os ônibus alimentadores para os bairros,
improvisaram o “chiqueirinho” na expressão popular, que causou revolta na população.
Esses “chiqueirinhos” planejados pelos técnicos do IPPUC destinavam-se a fazer a
integração com o ônibus expresso, para que o usuários não tivessem que pagar uma outra passagem.
Então, o usuário ficava preso num pequeno cercado, como se estivesse num curral, aguardando o
ônibus expresso que iria transportá-lo para o centro da cidade ou o alimentador com destino aos
bairros. Era desumano, uma total falta de sensibilidade daqueles planejadores tão eficientes, que
cometeram essa brutal falha na implantação da RIT. A falta de higiene nos ônibus revelava que aos
empresários só interessava o lucro, não o bem estar do usuário. O que também causava indignação e
revolta.
O fundamental desse primeiro grande confronto com o prefeito Jaime Lerner em junho de
1981, foi a criação, pelo Movimento Popular, de uma Comissão de Negociação que foi aceita pela PMC
para o início das conversações em torno das reivindicações expostas no abaixo-assinado. Essa
Comissão de Negociação foi assessorada pela CPJP-PR., a pedido do Movimento Popular.
Pela primeira vez em Curitiba o Movimento Popular questiona o papel do Conselho Municipal
de Transportes, que dava parecer favorável ao aumento da tarifa e o prefeito homologava, atingindo os
interesses de milhares de usuários, que não participavam do referido Conselho. O Movimento Popular
passa a reivindicar a partir dessa mobilização, a sua participação no Conselho Municipal de
Transportes.
Diante dessa pressão, o prefeito Jaime Lerner teve de receber uma comissão de negociação
organizada pelo Movimento Popular, eleita por 32 entidades e assessorada pela Comissão Pontifícia
de Justiça e Paz do Paraná (O Estado do Paraná, 25/6/81.).
No documento, entregue ao prefeito pela Comissão, as entidades denunciavam a política
econômica do governo federal, que penalizava os trabalhadores, deteriorando suas condições de vida
devido ao arrocho salarial. Apresentavam dados irrefutáveis, demonstrando que em 6 meses a tarifa de
ônibus aumentou 160%, enquanto o salário mínimo teve um reajuste de 50,82%. Por isso,
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reivindicavam o congelamento das tarifas e pediam a encampação das empresas de ônibus pelo
Município.
O Movimento Popular questionava ainda o fato de a majoração da tarifa ser de competência
de um Conselho Municipal de Transportes que não tinha representação popular e, por isso,
reivindicava a sua participação (Gazeta do Povo, 11/3/82.).
Solicitava ainda a melhoria nas condições de transporte, com mais ônibus e horários, exigia
mais veículos alimentadores nos terminais para aperfeiçoar o sistema de integração com o ônibus
expresso. A Comissão de Negociação deu um prazo ao prefeito para, em audiência, responder ao
documento.
Em 9/7/81, uma semana após a entrega do documento, o prefeito Jaime Lerner recebeu a
Comissão de Negociação. Reconheceu a importância das reivindicações e da participação popular.
Iniciou a reunião com evasivas, jogando a responsabilidade da elevação das tarifas ao governo federal,
que tem poder de decisão sobre a política econômica (Gazeta do Povo, 9/7/81.). Porém, teve de
admitir que havia condições de a PMC intervir em alguns pontos na questão da tarifa, como a
racionalização dos custos do sistema de transporte coletivo. Não aceitou a estatização das empresas,
alegando a falta de recursos, justificando que a mesma não resolveria o problema tarifário; recuou da
sua postura anterior e admitiu a participação popular no Conselho Municipal de Transportes.
O resultado foi positivo, dando força à luta do Movimento Popular de Transporte. A partir
desse fato houve ampliação da luta, criando novos espaços de intervenção que possibilitaram o avanço
nas reivindicações. Nesta audiência, pela primeira vez, o prefeito assumiu o compromisso de abrir à
participação popular o Conselho Municipal de Transportes. O Movimento Popular indicou a Comissão
Pontifícia de Justiça e Paz do Paraná como sua representante no Conselho.
Em março de 1982, as entidades que participavam do Movimento de Luta por Transportes,
que passou a abranger sindicatos e outras entidades da sociedade civil, voltou a reunir-se com o
prefeito Jaime Lerner para barrar um novo aumento da tarifa.
Foi entregue ao prefeito um documento reforçando as reivindicações anteriores, destacando
que o gasto com transporte ultrapassava os 6% permitidos pela legislação, o que indicava a
necessidade do congelamento; denunciando a existência de um oligopólio no transporte coletivo, o
Movimento exigia a nomeação do representante do Movimento Popular no Conselho Municipal de
Transportes e apontava a necessidade da encampação das empresas de transporte coletivo pelo
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Município. Até novembro de 1982, o prefeito não havia ainda nomeado o representante indicado pelo
Movimento Popular. A nomeação do representante do Movimento Popular no Conselho Municipal de
Transportes não ocorreu porque a PMC na prática era contra e os empresários também eram contra,
conforme afirma o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Curitiba (O Estado do
Paraná, 26/6/81)..
Fica evidente a influência que os empresários tinham sobre a prefeitura, impedindo assim que
avançasse a tese da estatização e a presença do Movimento Popular no Conselho Municipal de
Transportes. Isto porque, o Movimento Popular estando representado, teria acesso às informações,
poderia assim se qualificar melhor e dominando este saber o socializaria ampliando assim o seu poder.
Para os empresários a participação do Movimento Popular no Conselho poderia significar a perda do
controle sobre o mesmo.
Para o Movimento Popular:
Passar a propriedade do sistema de TCU para as mãos do Estado significa retirar de
cena um agente cujo comportamento tende a criar obstáculos à inscrição de direitos
sociais no setor, conforme já se salientou: o poder econômico representado pelos
empresários privados do TCU (DANIEL, 1988, p. 95.).

Também se pensava que estatizando, poderia baixar o preço das tarifas, o que não é uma
relação automática, já que os custos dos insumos não são de controle do município. Estava presente
nessa questão da estatização a possibilidade de o poder público assumindo, os empresários saírem de
cena, o que facilitaria a participação popular, já que eles tinham a hegemonia na política de transporte
coletivo da capital.
Jaime Lerner termina sua gestão governando de forma centralizadora e autoritária, não
abrindo espaços institucionais à participação popular.
O ano de 1982 revelou um refluxo no Movimento Popular. O máximo que se conseguiu foi a
constatação pela prefeitura da necessidade de aprofundar os estudos técnicos sobre a tarifa. Esse
refluxo está relacionado ao ano eleitoral, com o envolvimento do Movimento Popular nas eleições,
inclusive com candidatos nos vários níveis. As dificuldades de obter vitórias decorriam hegemonia dos
empresários do Transporte Coletivo sobre os poderes executivo e legislativo municipal.
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A continuidade da luta na questão do transporte ficou limitada às associações de bairros
ligadas às Comunidades Eclesiais de Base (CEBs.), pois essas entidades tinham um acúmulo de
participação maior nesta luta.
Os resultados das eleições de 1982 revelaram o avanço da oposição. Foi eleito Governador
do Estado do Paraná, José Richa (PMDB), com o compromisso de um governo aberto à participação
popular. Nomeou para prefeito da capital, o ex-vereador Maurício Fruet (1983-1985) que iniciou sua
gestão com o slogan “Curitiba Participativa”.
As associações de bairro ligadas às CEBs., fundaram no final de 1982, o Movimento de
Associações de Bairros (MAB), que criou uma Comissão de Transportes para dar continuidade à luta
(GARCIA, 1990, p. 101.). A criação dessa comissão foi fundamental para qualificar os militantes e
lideranças do Movimento Popular no domínio do conhecimento sobre o transporte coletivo. Tornava-se
difícil o confronto ou a negociação com a Prerfeitura Municipal de Curitiba (PMC) sem o domínio das
informações. No embate acabava prevalecendo o discurso oficial devido ao monopólio da informação.
O Movimento Popular tinha de se capacitar para enfrentar o discurso competente (CHAUI,
1989, p. 12-3.). Ocorre um primeiro curso, realizado em quatro etapas, e do qual participaram cerca de
sessenta pessoas. Em 1984, foi realizado um outro debate tendo como tema “Transporte Coletivo e
Participação Popular” (GARCIA, 1990 , p. 179.). Nesses cursos, estavam sempre representados a PMC
e o Governo do Estado, com órgãos específicos de transportes. O MAB também encaminhava as lutas
de transportes na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), vindo a desenvolver cursos e seminários
sobre transporte coletivo para capacitar técnica e politicamente suas lideranças. Com essa iniciativa, foi
desenvolvido um conhecimento que muito colaborou para os futuros embates.
A medida que a liderança do movimento popular passa a dominar a linguagem técnica se
impõe na discussão com os técnicos da PMC. Superam assim a postura de submissão a que estavam
colocados pelo discurso competente. Entendo que este momento marcou profundamente a história do
Movimento Popular em Curitiba, especialmente dos militantes e assessores, pelo salto de qualidade
que deram na discussão das tarifas.
Foi o MAB que assumiu a pressão e as denúncias dos aumentos das tarifas e das
irregularidades nas empresas de ônibus, exigindo uma auditoria sobre as mesmas.
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Com a posse do prefeito indicado Maurício Fruet (1983-1985), o Movimento Popular realizou
o II Encontro de Bairros de Curitiba para uma avaliação e elaboração da pauta de reivindicações
(Tribuna do Paraná, 21/3/83.).
Em maio de 1983, realizou-se uma grande concentração no Ginásio do Tarumã em Curitiba,
reunindo 15 mil pessoas. Nessa manifestação, o Movimento Popular levou suas reivindicações,
fazendo com que o prefeito Maurício Fruet abrisse espaço para negociações. Nesta oportunidade, o
prefeito assumiu o compromisso de debater com as associações e demais entidades que participavam
do movimento os futuros aumentos de tarifas. Na seqüência, o prefeito, cedendo às pressões dos
empresários, decretou aumentos de tarifas sem debater com o Movimento Popular, rompendo assim o
compromisso assumido publicamente.
O prefeito Maurício Fruet, ao ceder à pressão dos empresários do transporte demonstrou a
força que os mesmos tinham sobre as administrações municipais. Para o Movimento Popular ficou
evidenciado que não bastava o discurso da democracia participativa do PMDB para o movimento social
ter suas reivindicações atendidas.
Esse fato demonstrou que além do domínio técnico o fundamental era mobilização e a
pressão popular sobre a PMC.
Os dirigentes do Movimento Popular vão percebendo o comprometimento da PMC com os
empresários do transporte coletivo, à medida que estes iam conseguindo a majoração das tarifas,
inclusive usando motoristas e cobradores para pressionar o prefeito e a Câmara Municipal de Curitiba.
Os empresários do transporte coletivo saem na defesa dos diretores do Departamento de Utilidade
Pública da PMC, órgão responsável pelos reajustes tarifários. Ao falar à imprensa, o empresário Dante
Luiz Francheschi, Diretor do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, afirmou:
Não concordamos com o posicionamento do MAB ao afirmar que é necessário a
formação de uma comissão popular para examinar as planilhas visando coibir
fraudes e desmanchar irregularidades”. Disse o Sr. Dante que os empresários não
são contrários à formação de uma comissão de análise e acompanhamento de
tarifas. Entretanto, achou agressiva e infeliz a assertiva dos membros do MAB, pelo
fato de existir idoneidade e responsabilidade por parte do Departamento de Utilidade
Pública, através de seus Diretores no tratamento dos assuntos tarifários (Folha
Metropolitana, 6/8/83.).
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Naquele momento de contestação do cálculo tarifário por parte do Movimento Popular, que
era contrário majoração das tarifas, ficou estranho os empresários saírem na defesa do Diretor do
Departamento de Utilidade Pública da PMC.
Por esses fatos, é que o Movimento Popular percebe o jogo de interesses entre os
empresários e a PMC. Perceberam, no processo, que essa era uma luta difícil e precisava ser mais
ampla; portanto, seria necessário envolver outras forças políticas representadas por várias entidades
da sociedade civil, como os sindicatos e os partidos políticos de esquerda. Para alterar a correlação de
forças, o apoio dessas entidades e partidos foi fundamental.
Os empresários e o prefeito tiveram de se manifestar e tentar explicar as altas constantes de
tarifas, assim como as medidas a serem tomadas para aliviar o usuário de baixa renda do alto
dispêndio com o transporte coletivo. As empresas também usavam seus empregados como poder de
pressão sobre o legislativo e o executivo para conseguirem os aumentos de tarifas. Esses poderes
estavam sob pressão do Movimento Popular e dos empresários. A ação destes últimos se constituía
numa jogada para colocar o Movimento Popular contra os trabalhadores das empresas de transporte
coletivo, à medida que vinculavam o aumento de salários ao aumento das tarifas.
Com esse tipo de pressão, os empresários conseguiram que a tarifa fosse reajustada para
Cr$ 78,92 e a Prefeitura, beneficiando os empresários, arredondou a tarifa para Cr$ 80,00. Essa
diferença é significativa se for calculada sobre 700.000 passagens/dia.
A prefeitura municipal alegava que, com o contrato vigente, não tinha como segurar os
reajustes (Tribuna nos Bairros, 3/7/83.). O MAB contestou a “desculpa” dos contratos de concessão
prorrogados

irregularmente

em

1981

e

tecnicamente

sustentou

irregularidades

no

superdimensionamento do pessoal de manutenção e na contingência - esse item destinava-se a
ampliação das linhas, o que não vinha ocorrendo.
O Diretor do Departamento de Utilidade Pública da PMC, responsável pela questão tarifária,
reconheceu a validade das denúncias do MAB e prometeu que iria tentar corrigir esses itens do cálculo
tarifário, mas afirmou que não dependia dele, que era técnico, mas sim de uma decisão política.
O trabalho do MAB, pela sua Comissão de Transportes começava a ser respeitado
tecnicamente. Porém, como afirmou o Diretor do Departamento de Utilidade Pública da Prefeitura, a
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decisão não era técnica e sim política. Esse era o discurso usado pela tecnoburocracia, tentando
separar as decisões técnicas das decisões políticas.
Diante desta afirmação, o MAB foi direto ao prefeito Maurício Fruet, denunciar as
irregularidades descobertas e cobrar mais uma vez a participação do Movimento Popular nas decisões
da tarifa, reafirmando ao prefeito o compromisso que ele havia assumido no II Encontro de Bairros de
Curitiba. Diante desta cobrança, o prefeito adiantou que não tomaria nenhuma decisão de reajuste
tarifário em 01/7/83, sem ouvir a população e a Câmara Municipal (Tribuna nos Bairros, 3/7/83, p. 4.).
Uma semana após a audiência, decretou o reajuste das tarifas sem ouvir o Movimento
Popular e a Câmara de Vereadores, alegando que cumpria o contrato prorrogado até 1991 (Jornal do
Estado, 6/7/83.).
Diante dessa postura, o MAB partiu para a ofensiva nas denúncias das irregularidades e
publicamente exigiu do prefeito criação de uma Comissão mista, com entidades de bairros,
economistas e assessores da prefeitura, que fosse autônoma para verificar junto às empresas de
transporte coletivo os custos reais incluídos nas planilhas (Tribuna do Paraná, 7/7/83.).
A Comissão Pontifícia de Justiça e Paz do Paraná sugeriu, por ofício enviado ao Prefeito, que
acatasse a proposta do Movimento Popular. Nesta denúncia, o MAB demonstrou com dados oficiais do
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), órgão do Governo Estadual,
que de janeiro de 1979 a junho de 1983 o reajuste do salário mínimo foi de 2.l29%, enquanto os
reajustes tarifários atingiram 3.378%, dando portanto uma diferença de mais de 1.000%. Na mesma
denúncia, o MAB afirma que no primeiro semestre de 1983, o reajuste da tarifa foi de l28%, enquanto o
salário mínimo teve um reajuste de 47%.
Devido à brutal elevação da tarifa em relação aos salários, o MAB constatou uma queda de
100.000 passageiros/dia no sistema de transporte de Curitiba. O grande sacrificado nesse processo
era o trabalhador, que sem condições para arcar com as despesas de transporte tinha que andar a pé
ou de bicicleta. O poder municipal não poderia continuar ignorando essa situação de sacrifício (Folha
Metropolitana, 6/8/83.).
Em novembro de 1983, o prefeito Maurício Fruet anunciou o resultado do aumento da tarifa
discutida com os empresários, depois de l5 dias de impasse. Os empresários exigiram uma tarifa de
Cr$ 145,00 enquanto a PMC propunha Cr$ 126,53.
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Vereadores de oposição, as entidades da sociedade civil e o Movimento Popular recusaram
as duas propostas. As entidades, o Movimento Popular e os vereadores comprometidos com a luta de
transportes propuseram a tarifa de Cr$ 100,00, proposta reforçada pela Comissão Pontifícia de Justiça
e Paz.
O MAB durante essa polêmica, que pela primeira vez ocorreu dentro da Câmara Municipal,
continuou denunciando as irregularidades contidas na planilha de custos das empresas, exigindo
participação popular e uma auditoria nas empresas e o rompimento dos contratos prorrogados
irregularmente até 1991 (Gazeta do Povo, 30/11/83.).
A PMC, diante da pressão do Movimento Popular, das entidades, da CJP-Pr, dos vereadores
progressistas, retardou o anúncio do aumento da tarifa. Isso levou as entidades e o Movimento Popular
a promoverem uma concentração na frente da prefeitura, exigindo uma posição de Maurício Fruet, que
queria uma tarifa de Cr$ 125,00, finalmente aceita pelos empresários (Gazeta do Povo, 30/11/83.).
A PMC autorizou o reajuste da tarifa para Cr$ 125,00, com o compromisso dos empresários
de aumentarem 10% da frota e o não repasse do reajuste do óleo diesel nas tarifas por um período de
100 dias (O Estado do Paraná, 1/12/83.). Houve protestos tanto do Movimento Popular, quanto das
entidades e da Câmara de Vereadores que foi desrespeitada à medida em que o prefeito jogou a
questão para os Vereadores e não respeitou a posição destes e das entidades populares. Os
vereadores ligados ao prefeito exigiram o rompimento do contrato e a estatização do transporte
coletivo, fortalecendo assim a posição do Movimento Popular (Jornal do Estado, 2/12/83.).
Ao arbitrar a tarifa em Cr$ 125,00 o prefeito Maurício Fruet tentou demonstrar sua autonomia
frente aos empresários, mas não convenceu o Movimento Popular, Sindical e os vereadores
comprometidos com essa luta.
As denúncias tiveram repercussão na Assembléia Legislativa, onde no início de 1984, o
deputado Roberto Requião do PMDB, eleito com apoio do Movimento Popular, propôs o debate sobre
a municipalização do transporte coletivo de Curitiba (Gazeta do Povo, 18/2/84.).
Para o deputado, as empresas deveriam ser rigorosamente fiscalizadas. Denunciou as
mesmas, que utilizavam peças usadas e lançavam na planilha o preço de peças novas; com o óleo
diesel, ocorria a mesma coisa: compravam em grande quantidade e lançavam nos custos os preços de
varejo (Folha Metropolitana, 18 à 24//2/84.).
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A PMC, depois de toda essa pressão popular e temendo novas reações a um novo aumento
das tarifas, resolve segurar os reajustes, diminuindo o número de ônibus em circulação para reduzir os
custos. Com isso, piora a qualidade do serviço. Os usuários criticaram essa medida de racionalização e
a PMC acabou recuando (Gazeta do Povo, 1/3/84.).
Em março de 1984, os técnicos do IPPUC-PMC, ao fazerem uma revisão na planilha de
custos, constataram o que o MAB vinha denunciando há tempo. Havia sérias distorções de dados que
vinham comprometendo o cálculo tarifário (Jornal do Estado, 30/3/84.).
O MAB já havia entregue ao prefeito Maurício Fruet uma planilha alternativa de custo tarifário
em maio de 1984. A elaboração dessa planilha alternativa foi o resultado da qualificação dos
assessores e lideranças, que se prepararam para enfrentar o discurso da competência feito pelos
técnicos da PMC. Foi um fato extraordinário e de grande repercussão o Movimento Popular produzir
conhecimento técnico e político para enfrentar a tecnoburocracia e os empresários do transporte
coletivo. Demonstrou que dentro dos parâmetros existentes para o cálculo tarifário era possível baixar o
preço da tarifa. O poder público ao verificar esta planilha alternativa de cálculo tarifário concordou em
vários pontos. Foi o reconhecimento do Poder Público sobre a capacidade técnica do movimento
popular.
Finalmente em decorrência das insistentes denúncias do Movimento Popular, das entidades,
da CPJP-Pr e dos parlamentares ligados ao Movimento Popular e, não tendo mais como justificar os
constantes aumentos das tarifas de ônibus, visando evitar o desgaste político que vinha sofrendo sua
administração, o prefeito Maurício Fruet baixou o decreto n.º l74, de 5/6/84 criando a Comissão de
Verificação de Custos Tarifários. Essa comissão, constituída por membros da PMC, permitia a
presença de assessorias das entidades do Movimento Popular.
Foi uma decisão importante e de grande repercussão na luta do transporte coletivo. Pela
primeira vez, a prefeitura tomava uma decisão que permitia ao Movimento Popular ter acesso aos
dados contábeis das empresas de transporte coletivo da capital (Diário Oficial do Município de Curitiba,
n.º 24, p. 3.).
A Comissão, que era extremamente polêmica pela divergência de interesses, gerou conflitos
no seu relatório final, ao confirmar as denúncias do Movimento Popular. Num prazo de dois meses,
realizou uma auditoria nas empresas de transporte coletivo de Curitiba (período de janeiro de 1983 a
julho de 1984), verificando os documentos utilizados no cálculo da tarifa. Desta comissão participavam
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representantes do MAB, da União Geral, da Federação, vereadores do PDS e do PMDB, a Associação
Comercial do Paraná e o IPPUC (GARCIA, 1990, p. 180.).
A auditoria constatou as irregularidades, entre elas o lançamento de 8.000 Km dia que não
eram rodados, mas estavam embutidos na tarifa. Já que, para o cálculo tarifário, eram considerados os
quilômetros rodados e o número de passageiros transportados. Foram detectadas também
irregularidades no gasto de combustível e pagamento de pessoal, além de outros itens que
compunham a planilha de custos tarifários (GARCIA, 1990, p. 180.). Foi comprovado que, no cálculo da
tarifa, estavam supervalorizados os custos de rodagem (53%), pessoal (l5%), despesas administrativas
(60%), peças e acessórios (16%) e lubrificantes (8%). Os mesmos estudos mostravam que, de acordo
com o balanço das empresas, o patrimônio líquido do setor evoluiu 52 vezes em 6 anos, enquanto a
correção monetária havia crescido 22 vezes e a inflação, 31 vezes (URBAN, 1987, p. 56.). Segundo
Urban:
O selo de garantia de todas essas irregularidades era o contrato firmado entre a
PMC e as empresas de transporte coletivo de Curitiba. Portanto, qualquer mudança
real na situação tinha como ponto de partida o fim destes contratos” (URBAN, 1987,
p. 56.).

Surgem dois relatórios, o da Comissão de Verificação de Custos e o das empresas. O
surgimento desse outro relatório, que representava os interesses dos empresários diante do que foi
auditado pela Comissão, fez revelar quem estava comprometido com o Movimento Popular e com os
empresários. Inclusive a mudança de voto do vereador José Felinto do PMDB e o voto dos
representantes da PMC junto com o vereador do PDS e Associação Comercial revelou de que lado
estavam (GARCIA, 1990, p. 181.).
O trabalho desta Comissão foi importante para que o prefeito Roberto Requião em 1987
anulasse os contratos prorrogados ilegalmente entre a gestão Jaime Lerner em 1981 e os 9
empresários do transporte coletivo por um período de dez anos.
A partir da divulgação do relatório, o Movimento Popular, através do MAB e do MLCD Movimento de Luta Contra o Desemprego, conseguiu a criação de uma fiscalização popular e o passe
para os desempregados. A PMC autorizou o MAB, União Geral e Federação de Bairros, a
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selecionarem e contratarem 33 fiscais populares, ficando 11 para cada entidade. Os fiscais populares
trabalhavam 40 horas semanais na fiscalização do transporte coletivo, cobriam trinta e três linhas por
semana e recebiam salário da PMC. O MAB preparou esses fiscais através de cursos. Houve muita
pressão para acabar com a fiscalização popular, por parte dos empresários, de motoristas e
cobradores e fiscais da PMC. No final de 1985, a PMC se recusou a continuar com a fiscalização
popular. (GARCIA, 1990, p. 181).
É interessante notar que essa decisão do prefeito de criar a Comissão foi tomada logo após
os representantes do Movimento Popular, sindical, entidades e parlamentares terem dado entrada
numa ação popular junto ao Juiz da Fazenda Pública, requerendo a nulidade dos contratos
prorrogados sem concorrência por 10 anos, pelo prefeito Jaime Lerner em 1981.
Foram as várias ações de mobilização, denuncias, parlamentar, sindical, estudantil, com as
comissões pastorais e ação jurídica que demonstraram a força do Movimento Popular, que pela
pressão conseguiu a Comissão de Verificação de Custos Tarifários. Essa comissão foi determinante
para comprovar as irregularidades cometidas pelos empresários durante anos. A PMC, a partir desta
comprovação das irregularidades não teve como não incorporar o Movimento Popular na Comissão
Municipal de Transportes.
Ao mesmo tempo em que baixava o decreto, o prefeito Maurício Fruet enviava mensagem à
Câmara Municipal, propondo a participação do MAB, União Geral de Bairros e Sindicato dos
Economistas no Conselho Municipal de Transportes (Jornal do Estado, 1/6/85.).
Após vários anos de luta, o Movimento Popular consegue integrar o Conselho Municipal de
Transportes, vencendo a pressão dos empresários, que eram contrários a sua presença neste
Conselho. Essa participação era muito importante para se ter acesso aos dados contábeis e
informações sobre as empresas e tarifas de ônibus.
Em janeiro de 1986, assumia a prefeitura de Curitiba o prefeito Roberto Requião (1986-1988)
do PMDB, que se destacou na oposição que fez a Jaime Lerner, principalmente na questão do
transporte coletivo. Na campanha eleitoral Requião vinculou seu adversário Jaime Lerner aos
empresários do transporte coletivo, denunciando que suas administrações anteriores só cuidaram do
centro, deixando a periferia abandonada. Procurou assim desgastá-lo, conforme já vinha fazendo como
Deputado Estadual pelo PMDB. Essa tática eleitoral, aliada às denúncias de irregularidades no
transporte coletivo de Curitiba, facilitou a vitória de Requião.
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O ano de 1986 foi de pouca mobilização em torno das tarifas, em decorrência do
congelamento de preços do Plano Cruzado. Além disso, o Governo Federal instituiu em 1985 o vale
transporte, tornado obrigatório em 1987, diminuindo com isso os gastos do usuário com o transporte.
O prefeito encomendou ao jurista Geraldo Ataliba parecer sobre a nulidade dos contratos
prorrogados irregularmente em 1981. Esse parecer, entregue em 4 de setembro de 1986, concluía pela
nulidade dos contratos, necessidade de obtenção da autorização legal para dar as concessões e em
seguida, proceder às licitações (O Estado do Paraná, 21/1/87.).
Os empresários permaneceram na expectativa das mudanças numa postura de cautela (O
Estado do Paraná, 21/1/87.).
A partir desse parecer, o prefeito Roberto Requião passou a anunciar a possível rescisão dos
contratos entre a PMC e as Empresas de Transporte Coletivo, cumprindo assim compromissos
assumidos durante a campanha eleitoral de 1985.
Com o anúncio do possível rompimento dos contratos, estabeleceu-se, pela imprensa, uma
polêmica que envolvia o vereador Rafael Greca de Macedo (PDT), defensor de Jaime Lerner (PDT), e
José Maria Correia (PMDB), líder do prefeito Roberto Requião na Câmara Municipal de Curitiba. O
primeiro acusava os candidatos que atacavam os empresários de ônibus por terem sido financiados por
estes em suas campanhas eleitorais. O segundo pedia que Rafael Greca declinasse os nomes (O
Estado do Paraná, 17/1/87.).
Essas denuncias de corrupção envolvendo empresários e vereadores ocorriam
periodicamente. Porém a questão ganhou gravidade com a grande repercussão na imprensa nacional
e regional, especialmente com as denuncias da Revista Veja em dezembro de 1992.
Como desdobramento do parecer do jurista Geraldo Ataliba, o Prefeito Roberto Requião, em
20 de janeiro de 1987, convocou os empresários para negociar a reformulação dos contratos. Requião
anunciou as seguintes propostas de reformulação a partir de fevereiro de 87:

• arrecadação da receita pública e depósito em conta bancária da PMC diariamente;
• remuneração por quilômetro rodado e não mais por passageiros transportados;
• eliminação das áreas seletivas, acabando com as áreas de atuação específica de uma
empresa;
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• mudança no cálculo das tarifas; e
• formação gradativa de uma frota pública, criando para isso um fundo para aquisição de
ônibus pela URBS, que passou a gerenciar o sistema de transporte coletivo (O Estado do
Paraná, 20/1/87.).
Na seqüência, ocorreram uma série de reuniões entre a PMC e os empresários do transporte coletivo. Pelas mudanças propostas, as empresas
deixaram de ser concessionárias do serviço de transporte e passaram a permissionárias, podendo perder a permissão caso não cumprissem os novos
contratos (O Estado do Paraná, 21/1/87.).

Durante o processo de negociação, houve um impasse, gerando muitas discussões e
contradições entre os empresários e a PMC. Isso impediu a decisão sobre o reajuste tarifário no mês
de janeiro de 1987 (O Estado do Paraná, 31/1/87.).
Em 30 do mesmo mês e ano, o presidente da URBS, Stênio Jacob, encaminhou ofício ao
prefeito Roberto Requião propondo a nulidade dos contratos (URBS, 30/1/87.).
Na mesma data, o prefeito baixou o decreto n.º 44, declarando a nulidade dos contratos
concedidos em 1981 às nove empresas concessionárias do transporte coletivo de Curitiba (PMC,
30/1/87.). Em ato imediato, o prefeito baixou o Decreto Municipal n.º 45, criando o novo regulamento do
transporte coletivo de Curitiba e concedendo as atribuições legais à URBS para planejar, operar,
explorar e fiscalizar as permissões de exploração do sistema de transporte coletivo de passageiros,
inclusive uma nova planilha de cálculo tarifário.
Imediatamente, a URBS iniciou uma auditoria nas empresas de transporte coletivo, como
medida preparatória à implantação do novo sistema (CURITIBA. Decreto Municipal, n.º 44, 30/1/87.).
Os empresários não manifestaram publicamente grande resistência ao novo sistema
implantado. Aceitaram receber por quilômetro rodado, o que significa que a sua remuneração ocorre
independentemente do número de passageiros transportados e parece compensar as perdas das
aplicações financeiras. Com a introdução da receita pública, o repasse aos empresários, por serviço
prestado, se dá a cada dez dias.
O fato de os empresários não terem reagido fortemente ao novo sistema de administração do
transporte coletivo, se deve à manutenção da exploração do serviço. Mantiveram a exclusividade, sem
concorrência e com uma receita segura, independentemente da crise, já que recebem por quilômetro
rodado. Naquele momento, os empresários não estavam em condições de se impor, uma vez que os
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contratos foram anulados e poderiam perder a concessão. O que ocorreu foi uma modificação dos
contratos e não sua anulação, sendo mantido assim a exploração do serviço do transporte coletivo
pelos mesmos empresários sem licitação pública. Esse fato levou o Ministério Público Estadual nos
anos de 1990 a tomar medidas jurídicas obrigando a licitação pública, levando o Prefeito Municipal
Beto Richa, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a enviar em 2007 o projeto de lei sobre
a licitação à Câmara Municipal de Curitiba, que o aprovou em dezembro de 2007, com modificações
que beneficiam os atuais empresários do transporte coletivo de Curitiba.
Essas medidas, resultado de longos anos de lutas, não significavam a estatização, mas um
meio mais eficiente de controlar as empresas, seus custos e tarifas (NEVES, 1988.). O prefeito Roberto
Requião, tinha em mãos um instrumento poderoso, o parecer do jurista Geraldo Ataliba, que poderia
causar um grande prejuízo aos empresários, caso resolvesse chamar uma licitação. No entanto, uma
medida deste tipo não seria simples, devido ao padrão tecnológico de transporte coletivo implantado
em Curitiba, que torna difícil substituir imediatamente as empresas existente. Empresários de outras
cidades operam com ônibus convencionais, bem mais simples que os ônibus expressos. Hoje, com a
implantação dos ônibus biarticulados, é ainda mais difícil reverter esse padrão tecnológico, até pelo
investimento já realizado.
Dessa forma, consolidou-se o domínio dos empresários do transporte coletivo e manteve-se o
oligopólio, já que poucas empresas dominam o mercado.
Na questão das relações trabalhistas, os impasses são transferidos para a PMC, à medida
em que o aumento de salários está condicionado à negociação com a URBS. Isso dificulta a greve da
categoria e favorece os empresários ao jogarem qualquer reivindicação salarial para o âmbito do poder
público local, dificultando as negociações.
O confronto aberto entre a gestão Requião e os empresários de ônibus parece ser
um daqueles típicos episódios da história urbana recente do país que, aos olhos do
observador, teria provocado mais calor do que luz. Afinal, depois de tantas
acusações recíprocas, de tantas ações judiciais, de ameaças e contra ameaças,
qual o balanço das transformações operadas por Requião? Objetivamente é forçoso
reconhecer que as mudanças foram, de fato, muito pequenas” (OLIVEIRA, 1995, p.
233.).
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No aspecto político, a gestão Requião foi um retrocesso em relação a Gestão Fruet, na qual o
Movimento Popular havia conseguido a Comissão de Verificação de Custos Tarifários, a participação
no Conselho Municipal de Transportes e os fiscais populares. Na gestão Requião o Conselho Municipal
de Transportes foi propositadamente inchado, não se reuniu por quase dois anos, permitindo assim de
forma autoritária a majoração das tarifas.
Na última gestão Lerner (1989-1992), o retrocesso foi ainda maior com a reformulação do
Conselho Municipal de Transportes, acabando com a participação popular, e alterando o Decreto
Municipal n.º 45, beneficiando os empresários. Não há hoje qualquer consulta ao Movimento Popular
sobre majoração de tarifas ou mudanças no sistema de transporte coletivo.
Afinal, se as mudanças introduzidas por Requião ameaçavam tanto o interesse dos
empresários porque eles hoje estão tão satisfeitos, que nem reivindicam voltar ao sistema anterior? Por
que não preferem deixar de receber por quilômetro rodado, voltar a decidir tarifa e cobrá-la diretamente
do usuário? Na verdade, hoje os empresários consideram a PMC como parceira no empreendimento
do transporte coletivo de Curitiba.
O Sistema implantado por Requião, através do decreto n.º 45, sofreu modificações que
agradaram dos empresários, como o fim da frota pública, que para eles era uma ameaça constante. A
medida judicial acabou com o fundo da frota pública e concedia reajuste de tarifas aos empresários,
inclusive com direito aos atrasados. A partir daí, houve negociação com o prefeito Jaime Lerner no
início da sua gestão, e os empresários obtiveram parceria para conseguir volumoso empréstimo junto
ao BNDES. Estes fatos afastaram qualquer preocupação com a ameaça da estatização, hoje cada vez
mais distante, com a política neoliberal em vigor, privatizando as estatais e avançando sobre os
serviços públicos, como telecomunicações e outros. O transporte urbano, apesar do maciço
investimento público, é explorado pela iniciativa privada há muito tempo.
Considerações finais
A partir da análise das reivindicações, da organização e da mobilização do Movimento
Popular na questão do transporte coletivo e das medidas adotadas pelas administrações municipais de
Maurício Fruet e Roberto Requião no controle sobre as empresas de transporte, ficam evidentes as
contribuições do Movimento Popular nas mudanças da política de transporte coletivo de Curitiba, tais
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como: o reconhecimento por parte da PMC das irregularidades cometidas pelas empresas de
transporte coletivo; a criação da Comissão de Verificação de Custos Tarifários; a anulação dos
contratos de concessão de exploração dos transportes coletivos, através do Decreto Municipal n.º 44
de 31/01/87, do Prefeito Roberto Requião, após o parecer do jurista Geraldo Ataliba; a edição do
Decreto Municipal n.º 45, pelo Prefeito Roberto Requião, instituindo o novo regulamento do transporte
coletivo com seu gerenciamento público, fundo da frota pública, receita pública e pagamento por
quilômetro rodado; o avanço do poder público no controle do sistema de transporte coletivo em relação
ao que existia anteriormente, quando havia o domínio absoluto dos empresários sobre a política de
transporte; a continuidade da influência dos empresários do transporte coletivo no poder público pela
prevalência de seus interesses, como evidenciado nas denúncias de corrupção de vereadores nas
campanhas eleitorais; o retorno ao bom entendimento entre os empresários do transporte coletivo e o
poder público municipal, superando como os próprios empresários reconhecem a fase de conflitos; a
participação popular no Conselho Municipal de Transporte e no Conselho Administrativo da URBS que,
mesmo em minoria, significou uma importante vitória do Movimento Popular no processo de efetivação
de direitos, conquista da cidadania e construção da democracia; a ampliação da prática e da visão
política do Movimento Popular, através articulação das Associações de Bairros com as demais
entidades da sociedade civil, o que possibilitou fortalecimento e avanços nas lutas sociais urbanas em
Curitiba, assim como sua melhor qualificação para enfrentar novos embates.
Houve também um avanço no campo institucional com a eleição de candidatos oriundos do
Movimento Popular e sindical para a Câmara de Vereadores, significando um reforço à retomada
recente do Movimento Popular em Curitiba, com novas ocupações de terras, com a consolidação do
Movimento Xapinhal, que congrega as associações de bairros do Xaxim, Pinheirinho e Boqueirão que
sucede o MAB e hoje articulados à recém-criada Central dos Movimentos Populares. A Federação de
Bairros do Paraná e a União Geral também ressurgem assumindo a luta pela moradia.
O refluxo do Movimento Popular em Curitiba a partir de 1987, reflete por um lado a
incorporação de grande parte das reivindicações, a cooptação por parte das administrações do PMDB
de quadros importantes do movimento popular e por outro lado, a utilização das administrações
regionais, atendendo diretamente a população, colocando a PMC mais próxima dos bairros e
neutralizando a capacidade de mobilização das entidades gerais como o MAB, União Geral e
Federação de Bairros.
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Essa desmobilização está relacionada também à concepção de democracia de Roberto
Requião, que entendia que o povo o escolheu através de um programa de governo, estando assim
legitimado para governar, reforçando a democracia representativa e negando a democracia direta.
Acaba assim exercendo uma forma de governo que ele sempre combateu no passado, o governo
autoritário, e pelo qual se projetou e fez sua carreira política, tornando-se governador do Estado em
1989 e Senador da República em 1994.
O processo de abertura política também influiu nesse refluxo do Movimento Popular na
medida em que há uma dispersão de forças em direção aos partidos políticos e a outras frentes de
lutas.
A desativação do Conselho Municipal de Transportes na Gestão Requião também exerceu
influência para o refluxo do Movimento Popular, pois na medida em que este perde sua representação
institucional neste Conselho, deixa de obter informações, o que dificulta a discussão e mobilização de
suas bases.
O retorno de Jaime Lerner à cena política como prefeito de Curitiba em 1989, pelo PDT,
derrotando o PMDB de Roberto Requião, demonstra a capacidade das elites se reciclarem e se
reproduzirem no poder. Jaime Lerner retorna com votação expressiva e faz o seu sucessor no primeiro
turno das eleições de 1992, o ex-vereador e deputado estadual Rafael Greca de Macedo, também do
PDT, sendo que ambos passaram pelo PDS.
As administrações municipais que se sucederam após 1992, não resolveram a questão da
licitação pública dos contratos de concessão do serviço público de transporte coletivo de Curitiba,
mantendo assim o oligopólio que beneficia poucos empresários. A Câmara Municipal de Curitiba, ao
aprovar com modificações em dezembro de 2007, o projeto de lei de licitação pública para a
exploração do serviço de transporte coletivo de Curitiba, encaminhado pelo atual prefeito Beto Richa
(PSDB), incluiu artigos que beneficiam os empresários na próxima licitação do transporte coletivo da
capital do Paraná.
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Mobilidade Sustentável em Núcleos Urbanos de Pequena Dimensão:
Problemas Encontrados e Soluções Propostas na Produção de
Instrumentos de Planeamento Direccionados para Três Casos Estudo.
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e Vanda Cristina Brito e Sousa11

Resumo
O Projecto Nacional de Mobilidade Sustentável é uma iniciativa inter-ministerial, lançada com o intuito
de promover a intervenção ao nível da mobilidade urbana de forma articulada com as vertentes
ambiental e tecnológica, no sentido da melhoria das condições de deslocação e consequente redução
de impactes ambientais, bem como da qualidade de vida das populações. O projecto foi direccionado a
cidades de média dimensão, estando à partida excluídas as áreas metropolitanas e Lisboa e do Porto.

Neste trabalho apresentam-se três casos estudo: Figueiró dos Vinhos, Golegã e Penela. Apesar de
corresponderem a três centros urbanos de pequena dimensão, diferenças em termos físicos e sociais,
obrigaram a adaptar uma metodologia inicialmente comum de forma a chegar a um conjunto de
propostas claras e adaptadas àquilo que se julgam ser as necessidades das populações dos
respectivos concelhos.

PALAVRAS-CHAVE: Mobilidade Sustentável, Cidades Médias
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Abstract
The Sustainable Mobility Nationwide Project involves collaboration from several ministries, and has as
its main goal the promotion of sound urban mobility options, both in technological and in environmental
terms, and with positive spillovers to the well-being of local communities. The project was directed
towards small and medium size towns, excluding from the start the metropolitan areas of Lisbon and
Oporto.

In this paper, three case-studies are presented: Figueró dos Vinhos, Golegã and Penela. In spite of
their small relative size (when comparing to most of the other case-studies), because of differences,
both physical and social, there was the need to adapt a once unique methodology to tackle each plan
separately. The end-product were three Sustainable Mobility Plans, which include clear proposals which
the authors believe to fully satisfy the initial goals of the project.

KEY WORDS: Sustainable Mobility, Médium Size Towns
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INTRODUÇÃO
O Projecto Nacional de Mobilidade Sustentável é uma iniciativa interministerial, lançada com o intuito
de promover a intervenção ao nível da mobilidade urbana de forma articulada com as vertentes
ambiental e tecnológica, no sentido da melhoria das condições de deslocação e consequente redução
de impactes ambientais, bem como da qualidade de vida das populações. Para o efeito, foram
seleccionados 40 casos de estudo, associados às diferentes tipologias de áreas urbanas, a partir de
um universo inicial de 127 concelhos candidatos, com base na tipificação do conjunto de
condicionantes à mobilidade com maior relevância.
Os planos de mobilidade têm como objectivo geral a intervenção ao nível da mobilidade urbana,
através da implementação de acções concretas neste domínio, que respondam às necessidades da
população, no que respeita à melhoria das condições de deslocação, à diminuição dos respectivos
impactes ambientais e ao aumento da qualidade de vida dos cidadãos. Para a obtenção de resultados
satisfatórios, é necessária a realização de um diagnóstico das necessidades efectivas do concelho em
termos de mobilidade da população, de onde resultarão as respectivas áreas de intervenção prioritária,
ao que se seguirá a identificação dos objectivos específicos com base na definição prévia de um
conceito de intervenção e, finalmente, a proposta de medidas para os diferentes domínios de acção.
Estas medidas pretendem-se hierarquizadas em intervenções imediatas (de 1 a 2 anos), de curto prazo
(até 5 anos) e de médio prazo (até 10 anos), e foram classificadas consoante o grau de importância
sócio-ambiental e respectivas condicionantes de viabilização financeira, a saber:


Imediatas - intervenções de baixo custo com melhoria das condições sociais e/ou minimização
dos impactes ambientais; intervenções prioritárias com elevado custo social e/ou ambiental;



De curto prazo - intervenções de maior amplitude ou onerabilidade que não impliquem um
impacto imediato nas condições sociais / ambientais existentes;



De médio prazo - intervenções dispendiosas e/ou de elevada amplitude, que dependam de
factores estruturais político-financeiros.

Neste trabalho apresentam-se três casos estudo desenvolvidos pelo Instituto Politécnico de Tomar:
Figueiró dos Vinhos, Golegã e Penela. Apesar de corresponderem a três centros urbanos de pequena
dimensão, diferenças em termos físicos e sociais obrigaram a adoptar uma metodologia inicialmente
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comum, mas que sofreu adaptações consoante o caso-estudo de forma a chegar a um conjunto de
propostas claras e adaptadas àquilo que se julgam ser as necessidades das populações dos
respectivos concelhos.
Cada caso-estudo culminou na elaboração de um Plano de Mobilidade Sustentável, que contou com a
orientação e o acompanhamento do Grupo de Trabalho de Ambiente e Transportes (GTAT), do qual
fazem parte a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), entidade coordenadora do Projecto, e a
Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), pertencentes ao
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional (MAOTDR), a
Secretaria de Estado dos Transportes, a Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais, e a
Auditoria Ambiental, do Ministério dos Transportes e Obras Públicas (MOPTC), e a ex-Direcção-Geral
de Viação, actual Instituto de Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT), pertencente ao
Ministério da Administração Interna (MAI).

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL EM CIDADES MÉDIAS
O evoluir da tendência da ocupação do espaço no sentido de uma segregação cada vez maior dos
usos do solo expressa-se nos actuais modelos de povoamento.
O poder de atracção dos centros urbanos faz com que concentrem uma quantidade crescente de
serviços, equipamentos e comércio com a decorrente expansão urbana, de cariz maioritariamente
habitacional, no sentido das periferias, levando à metropolização por áreas descontínuas e ao
alargamento do raio dos hábitos urbanos e respectivas dependências funcionais.
Esse fenómeno de suburbanização, caracterizado por uma diminuição da densidade populacional e
pela compartimentação funcional nos núcleos urbanos, traduz-se na dispersão da habitação e do
emprego levando ao aumento das distâncias físicas e ao consequente crescimento da procura de
transporte motorizado associado às rotinas diárias dos movimentos pendulares da população [10] [11].
Nestas condições, torna-se difícil uma oferta de transporte colectivo (TC) que se apresente competitiva
face aos baixos custos marginais de utilização do automóvel privado (uma vez efectuada a aquisição),
comparativamente aos benefícios obtidos com a diminuição de tempos de viagem, percursos
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autónomos, o conforto ou um menor esforço físico efectuado na deslocação, factores que estimulam a
motorização das famílias [14].
Entretanto, o incremento sofrido no tráfego urbano diminuiu consideravelmente as condições de
mobilidade e de qualidade de vida das populações, expressas actualmente por situações de
congestionamento crónico do tráfego, pelo consumo do espaço público para estacionamento e pelo
agravamento dos problemas relacionados com a qualidade do ar, com o ruído e com a sinistralidade
[9].
Segundo o livro verde da mobilidade urbana, recentemente publicado (COM(2007)551, de 25 de
Setembro), o tráfego rodoviário urbano, com a natureza de circulação que lhe é característica, é
responsável por cerca de 40% das emissões de CO2 (gás com efeito estufa e com impacto negativo
para a saúde pública) e por um terço dos acidentes mortais que ocorrem nas estradas, sendo as
principais vítimas os peões e os ciclistas.
Para além dos factores descritos, outros fenómenos de natureza económica, social e demográfica
contribuem igualmente para o actual modelo de mobilidade, pelas transformações que acarretam na
procura de transportes e acessibilidades, podendo tornar-se em limitações a um desenvolvimento
sustentável dos territórios [9], designadamente: a globalização dos mercados com a especialização das
actividades e a livre circulação de pessoas e bens que levam ao aumento de fluxos; a diminuição da
dimensão média das famílias e o aumento dos núcleos familiares monoparentais, com o aumento da
probabilidade de deslocações unipessoais; e, a tendência de envelhecimento populacional com a
consequente diminuição da autonomia da população idosa e o aumento do risco de isolamento social.
Em resultado, o modelo de acessibilidades e mobilidade implantado, apesar de variar em termos de
escala com o tipo de aglomerado urbano, caracteriza-se de uma forma geral por um elenco de
situações desfavoráveis à sustentabilidade, das quais se sistematizam algumas das que representam
um maior impacto para a qualidade de vida da população, e sobre as quais é necessário actuar:


Fraca capacidade de escoamento do tráfego gerado pelos volumes crescentes de circulação
automóvel;



Drenagem de fluxos efectuada através do atravessamento de bairros residenciais;



Disfunções de estacionamento;
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Deslocalização da habitação para periferias mal servidas por TC em detrimento das áreas
melhor servidas por TC;



Aumento da taxa de motorização;



Ausência de passeios por ocupação automóvel;



Percursos pedonais indirectos e excessivamente longos;



Pavimentação inadequada e/ou em mau estado;



Insegurança na deslocação por modos suaves;



Sinalética deficiente;



Ausência de definição de um perímetro de transporte urbano;



Tratamento sectorial e autónomo das questões relacionadas com a mobilidade;



Sobreposições de modos de transporte e descontinuidades funcionais; e,



Concentração excessiva das funções de comércio, serviços e equipamentos em determinados
eixos da malha urbana, traduzida em conflitos na circulação automóvel.

Das situações apresentadas resulta um conjunto de consequências, algumas das quais já enunciadas,
também elas com diferentes ordens de grandeza consoante a tipologia e dimensão do aglomerado
urbano, a saber:


Aumento do consumo de combustíveis e energético;



Aumento das distâncias percorridas e do tempo dispendido em deslocações;



Perda da quota de mercado do TC;



Congestionamento do tráfego;



Sinistralidade;



Poluição atmosférica e sonora;



Prejuízo para a saúde pública;



Consumo de espaço;
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Fragmentação da paisagem; e,



Desarticulação entre modos de transporte e uso do solo, com disfunções dos sub-sistemas.

Apesar das diferenças entre si, as questões relacionadas com o congestionamento do tráfego e com a
diminuição de qualidade de vida, bem como as soluções respectivas demonstram a universalidade da
temática [8]. Daí que, a par de acções desenvolvidas por livre iniciativa de alguns governos locais, têm
sido igualmente levadas a cabo várias iniciativas conjuntas de projectos-piloto [13], por cidades de todo
o mundo (em países como Alemanha, Inglaterra, Escócia, Holanda, Espanha, Áustria, Dinamarca,
França, Itália, Suíça, Suécia, Turquia, Bélgica, Estónia, Brasil, Colômbia, Irlanda, China, entre outros),
as quais contam com a mais valia da troca de experiências no sentido de inverter as tendências de
mobilidade e minimizar os impactes ambientais decorrentes.
Embora possam apresentar formas de implementação distintas, todas elas possuem uma orientação
comum traduzida na atitude pró-activa do poder local de que sobressai um conjunto de acções que, de
uma forma geral, fazem parte do pacote de medidas destinadas à concretização dos objectivos da
Mobilidade Sustentável.
A melhoria das condições de mobilidade passa pela criação de medidas que, por um lado, condicionem
a circulação de transporte automóvel privado e, por outro, fomentem os modos alternativos [7]; pela
implementação de pacotes integrados de políticas e tecnologias no campo energético e dos
transportes, com vista à substituição do uso de combustíveis fósseis por fontes alternativas de energia
limpa; e, pelo aumento da massa crítica de utilizadores e mercados para inovação, tendo em conta a
coesão social através da promoção da igualdade de condições de acessibilidade.
Ou seja, “repensar a mobilidade urbana implica a optimização do uso dos diferentes modos de
transporte e organizar a ``co-modalidade'' entre diferentes modos de transporte colectivo (comboio,
autocarro, metro, táxi) e os diferentes modos do transporte individual (automóvel, motorizada, bicicleta,
pedonal” (in Livro Verde da Mobilidade Urbana, 2007; pág.4).
Um conceito multimodal de deslocações deve, portanto, assentar numa correspondência entre a
natureza das deslocações (de longa ou curta distância), as funções dos espaços atravessados, as
vocações dos modos de transporte existentes e o tipo de público-alvo. Deve ainda traduzir de forma
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integrada as diferentes abordagens das políticas sectoriais de natureza económica, da qualidade de
vida, da protecção ambiental e de acessibilidades.
Quando se tratam de territórios de baixa densidade e essencialmente rurais, situação dos casos em
análise, acrescem precisamente as questões de mobilidade que se prendem com a equidade de
acessibilidade.
Em espaços com dinâmicas de despovoamento e envelhecimento populacionais, caracterizados por
uma forte dependência dos aglomerados rurais face às sedes de freguesia e de concelho, onde se
localizam os serviços públicos básicos sujeitos a uma racionalização progressiva, existe o risco da
marginalização de alguns segmentos populacionais, caso não sejam asseguradas condições de
mobilidade.
Paralelamente à fraca capacidade financeira da população não activa, sem meios próprios de
deslocação, a exploração dos serviços de transporte por empresas privadas conduzida unicamente por
critérios de racionalização económica, com a concentração de itinerários, horários e frequência de
percursos em eixos mais rentáveis, e à consequente ausência de transportes em alguns dos
aglomerados.
Um dos maiores desafios actuais do desenvolvimento sustentável é, por tudo isto, a questão da gestão
da mobilidade nos aglomerados e conurbações urbanas articulando critérios de eficiência e de
equidade social, através de um conjunto de estratégias integradas [11], muitas das quais comuns a
todos os centros urbanos.
Será com base na caracterização efectuada para cada caso-estudo que se identificarão os objectivos
específicos e as acções prioritárias a contribuir para a efectivação de um conceito multimodal de
deslocações que orientará todo o Plano de Mobilidade concelhio.

CASOS-ESTUDO
Para a análise dos três Casos-Estudo foram considerados, com base em critérios socio-económicos
(designadamente em termos de demografia, emprego e fluxos pendulares), dois níveis de análise das
dinâmicas territoriais: um intra-concelhio e outro inter-concelhio, traduzidos respectivamente pelas
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áreas de jurisdição de cada Plano Director Municipal (PDM) e pela matriz de fluxos gerados pelos
perímetros das vilas (baseados nas subsecções estatísticas do INE para o ano de 2001).
A delimitação escolhida prende-se com o facto de se tratarem de concelhos de características rurais,
que apresentam uma dinâmica predominantemente centralizada nas relações que se estabelecem
entre os lugares e a sede de concelho, alimentada no entanto por deslocações pendulares resultantes
da saída de procura de serviços de hierarquia funcional superior (serviços de saúde especializados, de
ensino superior, entre outros) e da entrada de potencial humano activo, proveniente de outros locais.
As relações de proximidade e de dependência definem um primeiro anel em torno do centro da cada
uma das vilas, onde se localiza a oferta dos principais bens e serviços, e uma área complementar
difusa em torno da rede de acessibilidades dos concelhos (Fig.2). Esta rede de acessibilidades serve
de suporte a funções habitacionais e produtivas, e a fluxos de conectividade que se inserem nas bacias
de emprego definidas pelas ligações estabelecidas com os respectivos concelhos limítrofes [3].

Figueiró dos Vinhos
Situado na NUT II da Região Centro de Portugal e na NUT III do Pinhal Interior Norte, o concelho de
Figueiró dos Vinhos confina a Norte com os concelhos de Lousã e Miranda do Corvo (Distrito de
Coimbra), a Oeste com os concelhos de Penela (Distrito de Coimbra), Ansião e Alvaiázere (Distrito de
Leiria), a Sul com os concelhos de Ferreira do Zêzere (Distrito de Santarém e NUT III do Médio Tejo) e
Sertã (Distrito de Castelo Branco), e a Este com os de Pedrógão Grande e Castanheira de Pêra
(Distrito de Leiria) (Fig.1).
É um município com 7 238 residentes (2001) e cerca de 174 km2 de área12 distribuídos pelas
freguesias de Aguda, com 39,7 km2, Arega, com 28,8 km2, Bairradas, com 11,6 km2, Campelo, com
51,6 km2 e Figueiró dos Vinhos, sede de concelho, com 41,8 km2.
As 5 freguesias (Fig.2), todas elas com classificação13 de Área Predominantemente Rural (APR), à
excepção da sede de concelho, classificada como Área Maioritariamente Urbana (AMU), perfazem um

12
13

De acordo com os valores oficiais do INE e IGP.
Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) - Tipologia de Áreas
Urbanas, 1998 (Instituto Nacional de Estatística – INE).
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total de 89 lugares, os quais na sua maioria podem classificar-se, quanto à dimensão dos aglomerados
populacionais, de pequenos a muito pequenos.
Segundo os dados do INE, o concelho apresenta uma tendência de envelhecimento e de
despovoamento populacional [1] [2].

Figura 1 - Enquadramento regional do concelho de

Figura 2 - Freguesias do concelho de Figueiró dos

Figueiró dos Vinhos

Vinhos

Caracteriza-se por um sistema de povoamento essencialmente concentrado na freguesia sede,
localizada na área central do concelho e onde se situa a vila com o mesmo nome, o principal
aglomerado urbano do concelho, onde se concentra cerca de 22% da população concelhia e 42% da
população da freguesia14.
Em termos da distribuição da população pela superfície (Fig.3), a sua maioria localiza-se no lado Este
da vila. No entanto, as áreas de maior densidade populacional surgem nas zonas centrais,
14

Dados do INE, Censos (2001)
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correspondentes ao núcleo histórico da vila (Fig.4), sendo um facto típico da tipologia concentrada das
malhas urbanas em áreas de edificação antiga.
Da análise ao parque habitacional da vila, 53% (301) dos edifícios apresentam características do tipo
moradia unifamiliar de uso residencial de edificação e com regime de ocupação permanente.
Na sede concentra-se o maior número de famílias, bem como as de maior dimensão e com elementos
mais jovens, sendo contudo os núcleos familiares geralmente de pequena dimensão e com
dependentes idosos no seu agregado familiar.
Figura 3 - População Residente no perímetro da vila

Figura 4 - Densidade Populacional na vila de

de Figueiró dos Vinhos

Figueiró dos Vinhos

A grande maioria da população activa (71%) encontra-se empregada no próprio concelho,
concentrando-se essencialmente na vila, núcleo urbano maioritariamente terciário onde se localiza a
maior parte dos equipamentos e serviços. Do total da população residente a estudar, 69% estuda no
próprio concelho e 31% desloca-se para outros locais.
Como suporte à caracterização das deslocações foram elaborados 623 inquéritos válidos na vila, cujos
resultados confirmam a proveniência da maioria dos residentes como sendo do próprio concelho (81%),
sendo ainda possível identificar os concelhos de Ansião, Pedrógão Grande e Coimbra como outros dos
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locais de residência. Quanto ao concelho de trabalho, 98% das respostas dizem respeito a indivíduos
que trabalham no município, dos quais 19% na vila de Figueiró dos Vinhos.
A maioria das deslocações efectuadas no concelho de Figueiró dos Vinhos é diária e têm
essencialmente a vila como destino. Os fluxos concentram-se durante nos períodos de início e fim do
horário regular de trabalho ou ensino, designadamente no horário de saída entre as 8:01 - 9:00 e no
horário de chegada das 17:31 às 19:30.
As principais deslocações efectuam-se em viatura própria (76% das respostas), sendo que 64% dos
inquiridos reside a menos de 15 minutos do local de destino.
Em relação à população em idade escolar e mais idosa, utiliza preferencialmente os transportes
colectivos, escolares e interurbanos, garantidos pelos serviços municipais, e pelo serviço de carreiras
(ou pontualmente pelo aluguer de táxi), os quais efectuam a ligação das localidades ao centro urbano
principal da vila.
Os transportes colectivos são efectuados quase exclusivamente pelos transportes escolares, em
regime gratuito e durante o período lectivo, mediante protocolo estabelecido entre o operador e a
Câmara Municipal. Para alguns lugares, é prestado um serviço alternativo de aluguer de 10 táxis,
sendo que persistem, contudo, outros lugares em que não existe qualquer tipo de transporte,
nomeadamente a Norte e a Oeste do concelho.
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Figura 5 - Rede Viária do
concelho
de Figueiró dos Vinhos

Os percursos mais utilizados dentro do concelho (Fig.5) são a via IC8, que atravessa o município, e as
estradas nacionais que efectuam a ligação com a vila (EN347, EN236-1, a ex-EN237 e a ex-EN350).
Os principais percursos utilizados dentro da vila relacionam-se com os pólos internos de maior
preponderância na recepção dos fluxos pendulares, que são os serviços e equipamentos públicos de
hierarquia superior e as funções de comércio ou habitacional, designadamente a Câmara Municipal, os
estabelecimentos de ensino, a Sta. Casa da Misericórdia, a Indústria “Crialme Donna'” e todo o centro
histórico da vila.
São igualmente vias coincidentes com a localização de alguns pontos de estrangulamento e
insegurança rodoviária, nomeadamente devido à desadequada distribuição e localização dos
estacionamentos, maioritariamente na via pública, face à concentração da procura, assim como à
utilização da rede viária de hierarquia inferior pelo tráfego de pesados.
Quanto aos modos suaves, é de referir a inexistência de vias exclusivamente pedonais, interditas ao
trânsito automóvel, e a inexistência de ciclovias. Os percursos para peões caracterizam-se, na vila, por
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passeios estreitos e altos, verificando-se como medidas de segurança à mobilidade pedonal, a
existência de lombas, passadeiras e sinais luminosos de controlo de velocidade.
Em síntese, os principais obstáculos a uma mobilidade sustentável são:


Lugares não servidos por transporte colectivo, nomeadamente nos períodos de férias
escolares;



Desadequação da relação oferta/procura de estacionamentos, não tanto pela insuficiência de
estacionamentos, mas sim porque a sua localização não coincide com os locais de maior
procura;



Desadequação da dimensão e arquitectura dos passeios e da sinalética;



Atravessamento da vila pelo tráfego de pesados.

À luz de um conceito multimodal de deslocações e face aos problemas diagnosticados, os objectivos e
respectivas propostas de intervenção para a mobilidade no município focam-se nas seguintes linhas de
orientação:


Reordenar o tráfego na vila em função da tipologia da rede viária e criar alternativas à circulação motorizada;



Restringir o tráfego de veículos motorizados na área central da vila e dar prioridade ao modo pedonal;



Redireccionar o estacionamento de média e longa duração do centro histórico para alternativas periféricas
com a reconversão de algumas áreas;



Reorganizar a oferta de TC inter-urbano na periferia da vila e servir os lugares não abrangidos;



Reorganizar a oferta de TC inter-concelhio;



Adequar as infra-estruturas viárias da vila ao modo pedonal.

Golegã
O concelho da Golegã situa-se na NUT II do Alentejo15 e na NUT III da Lezíria do Tejo, fazendo
fronteira a Norte com os concelhos de Vila Nova da Barquinha, Entroncamento e Torres Novas, a Este
com o concelho da Chamusca e a Oeste com o concelho de Santarém (Fig.6).
15

De acordo com a nova estrutura administrativa definida pelo Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de Novembro.
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Figura 6 - Enquadramento regional do concelho da
Golegã

Figura 7 – Freguesias do concelho da Golegã

Em termos de área, o concelho da Golegã, que se caracteriza por ser maioritariamente rural, perfaz um
total de 76 km2, distribuídos pelas duas freguesias que o compõem (Fig.7), a Golegã - sede de
concelho - com 33 km2, e a Azinhaga com 43 km2, freguesias nas quais se dispõem os 7 lugares
existentes, onde reside um total de 5 710 habitantes.
Quanto à ocupação antrópica do território, predominam, associadas às apetências naturais do
substrato, as explorações fundiárias que por sua vez não favoreceram a dispersão do povoamento, à
excepção de algumas grandes explorações agrícolas onde surgiram pequenos núcleos habitacionais
[4]. É também este um concelho maioritariamente rural em que a sede de concelho assegura as
funções terciárias e com um modelo de povoamento concentrado nos principais núcleos populacionais.
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Relativamente à dinâmica demográfica decorre essencialmente do envelhecimento populacional,
expresso pelo aumento do número de idosos (indivíduos com mais de 65 anos), e pela diminuição do
número de jovens (indivíduos com menos de 15 anos), resultando numa falta de capacidade de autoregeneração da população através da substituição de gerações.
Face aos dados disponíveis (2001), constata-se que a maioria da população residente (68%) está
concentrada na freguesia sede do concelho, resultando numa clara divisão em duas partes distintas,
em termos de densidade populacional.
As famílias clássicas16 residentes no concelho com dependentes idosos representam cerca do dobro
quando comparadas às famílias com dependentes jovens.
60% da população está classificada como ``sem actividade'' ou ``desempregada'', contribuindo para o
incremento do coeficiente de dependência, face a apenas 40% de empregados. Dos residentes que se
encontram a trabalhar, 55% trabalha no concelho da Golegã, 58% dos quais na freguesia da Golegã e
48% na freguesia da Azinhaga.
O concelho da Golegã apresenta uma edificação maioritariamente construída até aos anos 70 e
principalmente localizada na sede de concelho, sendo na sua maioria (92%) constituída por 1 a 2
pavimentos.
A vila da Golegã, situada na zona Nordeste do concelho, concentra cerca de 66% da população
concelhia e 96% da população da freguesia, com um total de 3 743 residentes, localizando-se a sua
maioria no centro da vila, no quadrante Sudeste formado pela intersecção dos principais eixos viários
EN 365 e EN 243 (Fig.8). No entanto, as áreas de maior densidade populacional surgem nas zonas de
menor superfície, mais periféricas da vila (Fig.9), factor indicativo do desenvolvimento de uma tipologia
de habitação vertical nas zonas de expansão urbana.
Também aqui, e apesar das condições orográficas do concelho serem favoráveis à deslocação por
modos suaves, o automóvel próprio representa o modo mais utilizado para as deslocações da
população (74% das respostas), embora 48% dos inquiridos afirme deslocar-se igualmente por modos
suaves. 82% dos inquiridos reside a menos de 15 minutos do local de trabalho.
16

Conforme definição atribuída pelo INE: “Pessoa independente que habita parte ou a totalidade de um
alojamento, ou o conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e mantêm relações de parentesco
de direito ou de facto.”

961

ACTAS
14º Congresso da Associação para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Os transportes colectivos, escolares e interurbanos, são garantidos pelos serviços municipais,
assegurando a ligação das localidades ao centro urbano principal da vila, e maioritariamente utilizados
pela população em idade escolar e idosa.

Figura 8 - População Residente no perímetro da vila

Figura 9 - Densidade populacional na vila da Golegã

da Golegã

Identificam-se os equipamentos e serviços da Câmara Municipal e do Tribunal como principais pólos
geradores/atractores de tráfego regular concentrado na vila da Golegã, e com carácter menos regular o
mercado semanal que se realiza às quartas-feiras e a Feira Anual do Cavalo, bem como as actividades
sazonais associadas à apanha do tomate, da beterraba, da batata e do milho.
O concelho encontra-se actualmente servido, em termos rodoviários, pela EN 365, principal eixo de
comunicação que atravessa o interior do concelho e estabelece a ligação Norte-Sul, com os concelhos
limítrofes do Entroncamento e de Vila Nova da Barquinha a Norte, e com Lisboa a Sul (Fig.10). Quanto
à ferrovia existe no lugar de Mato Miranda um apeadeiro que efectua a ligação do concelho quer à
linha do Norte, quer ao maior nó ferroviário do país, situado a pouco mais de 5 km.
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Também para a vila da Golegã foram efectuados inquéritos de caracterização das questões de
mobilidade com maior relevância, tendo no entanto resultado numa amostra menos representativa do
que no caso-estudo anterior, de apenas 50 inquéritos válidos.
Do universo obtido, 88% dos indivíduos trabalham no município da Golegã e 75% são residentes no
concelho da Golegã, havendo apenas a referir o Entroncamento como o segundo concelho de
residência mais assinalado, com 17% das respostas.
A maior parte das deslocações diárias efectuadas no concelho da Golegã são de e para a vila,
concentrando-se durante os períodos de início e fim do horário regular de trabalho ou ensino.
Figura 10 - Aglomerados urbanos e
acessibilidades do concelho da Golegã

Em termos de modos suaves, oferece-se um conjunto de infra-estruturas destinadas às deslocações
por bicicleta ou a cavalo, existindo para o efeito quatro percursos cicláveis/equestres dentro da vila
apesar de não terem ligação entre si. No que respeita à infra-estruturação destinada à segurança nas
deslocações a pé, apenas existem passeios e travessias para peões, caracterizando-se os primeiros
como estreitos e descontínuos.
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A maioria dos estacionamentos do concelho são de utilização livre, não existindo estacionamentos
tarifados. Situam-se na via pública, sendo que apenas os estacionamentos privados e urbanos
possuem local de aparcamento próprio. 79% da totalidade localiza-se no perímetro da vila. Apesar da
não gestão dos estacionamentos, não se pode considerar que estes originem congestionamento de
vias, denotando-se apenas algumas situações pontuais traduzidas no acesso às instituições de ensino
da vila e à Feira Anual do Cavalo.
Como ponto gerador de algum conflito em termos de sinistralidade no concelho, assinala-se apenas o
nó da Quinta das Vendas, devido à fraca visibilidade dos automobilistas que pretendem entrar na via
principal.
Outra das principais condicionantes à evolução de uma mobilidade sustentável no concelho da Golegã
é o modelo de povoamento existente polarizado nos principais núcleos populacionais, afastados entre
si, originando uma concentração de fluxos pendulares de e para a vila predominantemente terciária.
Por outro lado, em termos sociais, a taxa de crescimento negativa da população e o envelhecimento
verificados acarretam consequências ao nível da manutenção de massa crítica (quantidade de procura
mínima que justifique a oferta) necessária para o funcionamento dos serviços de transporte colectivo,
com o consequente aumento da dependência do automóvel particular, e com a impossibilidade da
mobilidade por parte da população mais idosa, sem meios próprios de deslocação para o pólo
centralizador de serviços.
Da caracterização resultam os seguintes condicionantes à mobilidade:


Lugares sem transporte colectivo assegurado;



O nó das vendas como ponto com alguma sinistralidade;



Características dos passeios propícias à insegurança e ao desconforto dos percursos
pedonais, bem como ausência de percursos exclusivamente pedonais;



Tipo de pavimento e descontinuidade dos troços cicláveis existentes.

Face ao levantamento efectuado chega-se à identificação das linhas das propostas de intervenção que
compõem o Plano de Mobilidade para o concelho:
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Orientar a circulação motorizada para as vias de hierarquia superior e resolver os principais pontos de
conflito existentes;



Limitar a velocidade do tráfego motorizado dentro da vila e dar prioridade aos modos suaves;



Ligar os troços cicláveis e equestres existentes na vila num único circuito urbano em articulação com o
circuito rural a implementar no concelho, e dotar a vila de um serviço de partilha de bicicletas;



Corrigir a descontinuidade dos passeios na vila e reservar vias ao modo pedonal;



Reorganizar as paragens de TC em função das bolsas populacionais e numa perspectiva intermodal;



Criar terminais de estacionamento de bicicletas e adequar o estacionamento automóvel numa lógica de
interface modal.

Penela
Composto pelas freguesias da Cumieira, com 19,53 km2 de área, Espinhal, com 29 km2, Podentes,
com 17,22 km2, Rabaçal, 8,7 km2, Sta. Eufémia, com 24,75 km2, e S. Miguel, com 36,6 km2 (Fig.12), o
território concelhio (Fig.11), de características essencialmente rurais, perfaz uma área total de
aproximadamente 135,8 km2, onde se distribuem cerca de 105 aglomerados populacionais de pequena
a muito pequena dimensão e onde reside uma população de 6 594 habitantes (2001).
O declive é um dos descritores biofísicos determinantes para a caracterização do concelho, dado
apresentar-se como um condicionante à ocupação do solo, podendo-se considerar praticamente todo o
território concelhio marcado pelo relevo acentuado, sendo que cerca de 59% do mesmo apresenta
declives na ordem dos 16% a mais de 25% [5], facto igualmente ilustrado pela própria vila de Penela.
De acordo com os dados demográficos dos censos para os períodos de 1991 e 2001 a população
residente no concelho de Penela apresenta uma variação negativa de 4,5%, que espelha uma
dinâmica assente no envelhecimento generalizado e na redução da taxa de natalidade [5], e
paralelamente uma perda progressiva de densidade populacional.
A ocupação antrópica efectua-se em maior concentração nas freguesias sede do concelho, Sta.
Eufémia e S. Miguel, com valores na ordem dos 70 hab/km2 e 50 hab/km2, respectivamente, tratando-
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se das únicas freguesias classificadas como maioritariamente urbanas17, as quais representam
conjuntamente 53% da população total.

Figura 11 - Enquadramento regional do concelho da
Golegã

Figura 12 - Freguesias do concelho de Penela

É também aqui que se concentra a maioria das famílias de menores dimensões (1 a 2 pessoas) e as
que têm dependentes mais jovens (com menos de 15 anos).
Da totalidade correspondente à população empregada e à população estudante, 59% e 54%,
respectivamente, trabalham e estudam no próprio concelho.
Nas freguesias sede concentra-se 49% do parque habitacional segundo um modelo essencialmente
constituído por moradias unifamiliares [6] de ocupação permanente.
17

Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) - Tipologia de Áreas
Urbanas, 1998 (Instituto Nacional de Estatística - INE).
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A vila de Penela localiza-se na área central mais a Norte do concelho e trata-se do centro urbano
principal, onde se concentra a maioria da oferta de serviços. A zona Norte do perímetro urbano da vila
abrange parte da freguesia de S. Miguel e a zona Sul abrange parte da freguesia de Sta. Eufémia,
ambas sedes de concelho. Aqui localiza-se 12% da população concelhia e cerca de 23% do total das
duas freguesias constituintes da sede de concelho. Quanto à sua distribuição pela superfície, a
população localiza-se essencialmente na parte Sul da vila, correspondente ao quadrante Este-Sul da
freguesia de Sta. Eufémia (Fig.13).
No entanto, as áreas de maior densidade populacional surgem fundamentalmente nas zonas centrais,
correspondentes ao núcleo histórico da vila (Fig.14).

Figura 13 - População residente na vila de Penela

Figura 14 - Densidade populacional na vila de
Penela

A vila de Penela apresenta uma grande semelhança com a totalidade do concelho no que respeita à
tipologia de famílias, ao parque edificado e ao índice de dependência de idosos e jovens. No entanto, a
população reside maioritariamente fora dela, com uma distribuição dispersa pelo restante território
concelhio, utilizando-a como destino terciário de trabalho e estudo.
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A realização de 240 inquéritos na vila permitiram identificar Coimbra, Condeixa-a-Nova, Miranda do
Corvo e Soure como os segundos concelhos com que Penela estabelece relações de pendularidade. A
maioria das deslocações efectuadas são de ou para a vila de Penela e têm como principal motivo o
trabalho. Realizam-se essencialmente nos dias úteis da semana, tal como o confirmam 20% das
respostas obtidas. Pode ainda concluir-se que os fluxos concentram-se durante os períodos de início e
fim do horário regular de trabalho ou ensino, designadamente entre as 8:31 - 9:00 e 19:01 às 19:30,
conforme indicam 45% e 22% das respostas, respectivamente.
As deslocações com destino ao trabalho/estudo efectuam-se essencialmente em automóvel próprio
(71% das respostas) e apenas 5% dos inquiridos afirma utilizar os transportes colectivos. Estes dados
deverão ser lidos em conjunto com os da distância ao destino e o tempo gasto no percurso, dos quais
se salientam 40% dos inquiridos que reside a menos de 5 kms e 55% que reside a menos de 15
minutos.
No que concerne ao abastecimento de bens de primeira necessidade, este é em grande parte
efectuado fora do concelho, tal como comprovam 47% das respostas obtidas.
Os percursos mais utilizados são: a via EN347, que atravessa o município com direcção Condeixa-aNova - Castanheira de Pêra; a EN110 que estabelece ligação entre o Norte do concelho com o início
do troço do IC3, de direcção Miranda do Corvo - Ansião; a EN17-1, que liga o lugar do Espinhal ao
concelho de Miranda do Corvo; a EN347-1, que cruza a parte Oeste do concelho, com direcção
Condeixa-a-Nova – Ansião (Fig.15).
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Figura 15 - Rede viária do concelho de Penela

Dentro da vila os percursos mais utilizados, consoante o destino principal, são as vias comerciais e de
equipamentos públicos de ensino, desportivos ou lúdicos na parte mais baixa da vila, ou, os Paços do
Concelho na zona mais elevada.
A rede viária apresenta deficientes condições à mobilidade automóvel no centro histórico da vila de
Penela, caracterizada por uma malha urbana antiga, de traçado estreito e sinuoso e em alguns lugares
do concelho apenas servidos por Acessos Locais de serra.
Quanto ao sistema de transportes colectivos do concelho, este dispõe de 6 carreiras interurbanas que
cobrem todas as freguesias (atravessando parte dos lugares), asseguradas pela transportadora
privada, a qual assegura o transporte escolar de 28% dos lugares para a sede de concelho através de
protocolo estabelecido com as Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal de Penela.
Existe ainda um serviço privado de aluguer de táxis que assegura pontualmente as deslocações dos
lugares e da vila, em complemento ou alternativa ao anterior, localizados na vila de Penela.
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Apenas existem duas paragens de autocarro que se localizam nas entradas Norte e Sul da vila, e que
se destinam a início e fim de percurso. A grande maioria de ligações efectuadas entre os lugares, e dos
lugares para a vila, dizem respeito ao período e transporte escolar.
Quanto a infra-estruturas de percursos para deslocações por modos suaves, apenas existem alguns
passeios para deslocação a pé na zona mais recente da vila.
Todas as áreas reservadas a estacionamento são de utilização pública livre, não existindo qualquer
modalidade de estacionamento tarifado que promova a rotatividade de veículos, para além de que a
sua maioria se efectua na via pública e é insuficiente no que respeita ao centro histórico.
Com base nos pólos geradores/atractores de tráfego e na análise simultânea dos percursos mais
utilizados, identificam-se como vias de maior congestionamento no concelho a EN110 e EN347,
enquanto que na vila se confirmam os trajectos que levam aos Paços do Concelho e à área onde se
concentram os principais equipamentos de utilização diária.
Sintetizando identificam-se os principais problemas para a mobilidade:


Congestionamento de tráfego em horários de maior fluxo nas vias estruturantes de acesso;



Lugares sem transportes colectivos assegurados;



Insuficiência de passeios e tipo de pavimentação dos acessos, aliados ao declive da vila.

Face aos problemas identificam-se as seguintes propostas de intervenção que compõem o Plano de
Mobilidade para o concelho:


Alterar sentidos e criar vias alternativas à circulação automóvel na vila;



Restringir a circulação automóvel no centro histórico e dar prioridade ao modo pedonal e TC urbano;



Condicionar os estacionamentos no centro histórico e criar áreas alternativas de interface modal à entrada
da vila;



Dotar a vila de Penela com TC urbano;



Reorganizar a oferta de TC inter-concelhio e inter-urbano e criar interfaces modais na vila;



Infra-estruturação pedonal;
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Promoção de percurso ciclável.

Em síntese, são três Casos-Estudo de características estruturais muito semelhantes mas
espacialmente distintas que necessitam de um tratamento individualizado, pelo que os Planos
resultantes materializam-se num conjunto de fichas de intervenção espacialmente adequadas ao caso
particular.
A sistematização das propostas de intervenção identificadas para cada município deu origem aos
Planos de Mobilidade respectivos para cada Caso-Estudo.

CONCLUSÃO
A distribuição da população no espaço é um factor preponderante no condicionamento da mobilidade,
porque dela depende todo o sistema de transportes, modos utilizados e fluidez dos fluxos de
deslocações. Se por um lado, um modelo de organização concentrada gera conflitos de partilha de
espaço, por outro, um modelo de organização difuso gera problemas de gestão de meios e
maximização de recursos. Qualquer uma das situações apresenta dificuldades na ordem da
sustentabilidade, quer ambiental, quer financeira e social.
A análise deste tipo de questões passa então pela ponderação e antecipação de factores de carácter
urbanístico, social e económico-políticos, que possam influenciar a evolução da mobilidade.
Assim, um Plano de Mobilidade deve constituir-se por um diagnóstico da situação em termos da forma
de ocupação do território e da sua população, factores que se reflectem na oferta e na procura de
transportes, bem como pela avaliação da respectiva adequação com a consequente identificação das
condicionantes e dos problemas para os quais se propõe dar resposta.
Deve aquando da proposição das acções, materializar as linhas de orientação e os objectivos traçados
inicialmente, decorrentes do processo de análise e da definição do conceito subjacente ao domínio da
gestão de uma Mobilidade Sustentável.
Esta definição deve, por sua vez, atender aos pressupostos de um conceito multimodal de deslocações
[10] [12]:


A mobilidade individual é a chave para a independência pessoal;
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Pretende-se atingir o máximo de acessibilidade com o mínimo de mobilidade;



A mobilidade deve ser segura, limpa, fluida e acessível a todos;



A hierarquização dos diferentes modos em função da sua sustentabilidade deve obedecer a
uma ordenação decrescente, do centro para a periferia, dos modos pedonal, ciclável,
transporte colectivo, automóvel partilhado, até ao automóvel privado de uso individual;



Um sistema de deslocações fluido promove a chegada de pessoas e bens em tempo útil e
limita os efeitos negativos, económicos e ambientais;



Uma boa acessibilidade requer a ligação eficiente ao comércio, serviços, habitação e
equipamentos;



Todos os modos de transporte urbano desempenham um papel na mobilidade;



A inter-modalidade (conexão entre modos urbanos e interurbanos) e a co-modalidade
(complementaridade entre os diferentes modos urbanos, públicos e privados) optimizam as
deslocações.

O Plano de Mobilidade Sustentável pretende-se, então, um sistema integrado de mobilidade
caracterizado pelo articulado de orientações como:


Uma rede viária legível que escoe o tráfego automóvel e de transporte interurbano de
passageiros e mercadorias de longa distância, por vias de hierarquia superior, sem obrigar ao
atravessamento do centro urbano, prevendo interfaces próprios de conexão à rede de
transporte urbano de curta distância;



Combinação entre modos suaves e TC dentro dos aglomerados urbanos, em detrimento do
acesso ao automóvel privado, reservando as áreas centrais, de curtas distâncias e fáceis
acessos, aos modos pedonais e cicláveis, através de restrições locais;



Ligação entre a rede de TC urbano e as diferentes zonas de interface com os modos suaves,
ou entre estes e os terminais de estacionamento criados à entrada do aglomerado urbano para
recepção do automóvel de uso privado com uso combinado do TC urbano;
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Uma política de estacionamento que funcione como um mecanismo de financiamento
dissuasor, reflectindo a disponibilidade de uso do espaço público por tarifação diferenciada,
desde preços mais elevados no centro urbano, até à sua gratuitidade nas periferias;



Reconversão da frota automóvel dependente de combustíveis fósseis para o recurso a
energias alternativas renováveis e amigas do ambiente, com vista à redução da emissão de
poluentes e do ruído;



Uma política urbanística minimizadora dos impactes ambientais gerados pelo sistema de
transportes e acessibilidades, através do recurso a medidas compensatórias, designadamente
de articulação com espaços verdes;



Novas soluções como a criação de (des)incentivos à circulação automóvel nos centros
urbanos, por imposição de taxas ou atribuição de benefícios à maximização da sua capacidade
de transporte, ou ainda promoção à mobilidade virtual (teletrabalho, telecompras,
teleconferências);



Optimização das deslocações através da gestão das conexões entre os diferentes modos de
transporte, com informação ao utilizador;



Aposta na qualificação, segurança e conforto, de vias, caminhos cicláveis e pedonais,
comboios, autocarros, espaços públicos, estacionamentos, paragens e terminais, de forma à
atribuição de características de competitividade face ao transporte em automóvel privado;



Uma política facilitadora da mobilidade e acesso para pessoas com necessidades específicas,
quer às infra-estruturas, quer aos equipamentos e serviços de transportes urbanos nos seus
diferentes modos; e,



Um desenho urbano que garanta a acessibilidade às principais funções ao mesmo tempo que
diminui a necessidade do recurso a transporte desnecessário, pela redução das distâncias a
percorrer; bem como, que minimize o risco nas deslocações (potenciadas designadamente
pelas intersecções, por visibilidade insuficiente e pela arquitectura desadequada dos
percursos), factor de inibição à mobilidade de determinados grupos sociais.
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Para além das propostas de organização das deslocações efectuadas, existem recomendações que de
uma forma geral deverão ser tidas em conta quando se trata da gestão da mobilidade no caso concreto
dos territórios de baixa densidade:


Fomentar a conversão pedonal dos trajectos paralelamente à revitalização do comércio;



Incentivar a fixação de população mais jovem nas zonas com características da malha urbana
associadas aos centros históricos;



Combater a formação de bolsas de fogos devolutos, nomeadamente através da definição de
instrumentos de intervenção na figura dos Planos de Pormenor e de programas de incentivo à
requalificação urbana;



Implementar medidas de compensação ambiental que minimizem o aumento de pressão das
deslocações motorizadas (previsão de espaços verdes ao longo das vias a construir, frota
automóvel com recurso a energias menos poluentes);



Aliar as vertentes turísticas e naturais dos concelhos à promoção da mobilidade sustentável.

Finalmente, para a implementação de um Plano de Mobilidade há ainda a referir a necessidade de
concertação com a esfera decisora, visto ser a vontade política a primeira responsável pela chave do
sucesso.
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