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RESUMO

Os transportes são os responsáveis por deslocar grande parte das pessoas ao redor
do mundo. A importância deles vai além de levar alguém de um ponto a outro. Este
trabalho tem como objetivo ressaltar a necessidade de olhar com mais atenção o
sistema de transportes urbanos que fazem parte dos destinos turísticos e do
cotidiano de seus residentes, e que são cada vez mais utilizados e mais
pertencentes às experiências turísticas de visitantes no mundo. A análise se dá por
meio da comparação dos sistemas de transportes urbanos da cidade de Málaga, na
Espanha, e de Niterói, no Brasil, com base no referencial teórico acerca da ligação
entre transporte, turismo e mobilidade humana, e conceitos de mobilidade urbana.
Estuda-se ainda a possibilidade da atividade turística contribuir para o
desenvolvimento local, e apresentam-se dados empíricos da observação
participante nas cidades focalizadas. Os resultados dessa análise indicam que
cidades bem planejadas inicialmente para sua própria população, podem se tornar
naturalmente atrativas para quem as visita. Na comparação realizada observou-se
que Niterói, em relação à Málaga, principalmente no que concerne às informações
sobre esses serviços, carece de um projeto que contemple de maneira integral e
eficiente as necessidades e deficiências que o sistema de transporte atual exibe. A
análise ainda envolve o projeto de reestruturação deste sistema em Niterói, previsto
para os próximos anos, apontando suas características e avaliando lacunas em suas
ações.

Palavras-chave: Mobilidade humana. Transporte urbano. Turismo. Niterói. Málaga.



RESÚMEN

Los transportes son responsables por mover la mayor parte de las personas en todo
el mundo. La importancia va más allá que llevar a alguien de un punto a otro. Este
trabajo tiene por objetivo resaltar la necesidad de tener en cuenta los sistemas de
transportes urbanos que forman parte de los destinos turísticos y de la vida diaria de
sus habitantes, los cuales son cada vez más utilizados y pertenecientes a las
experiencias turísticas de los visitantes. El análisis es una comparación de los
sistemas de transportes urbanos de la ciudad de Málaga, en España, y de Niterói, en
Brasil, con base en el referencial teórico acerca de la relación entre el transporte, el
turismo y la movilidad humana, junto con conceptos de movilidad urbana. Aún se
estudia la posibilidad de que el turismo contribuye al desarrollo local, y son
presentados datos empíricos de la observación propia en las ciudades estudiadas.
Los resultados de este análisis indican que ciudades bien planificadas inicialmente
para su propia población, puede volverse ciertamente atractivas para quien las visita.
En la comparación realizada se observó que Niterói, frente à Málaga, principalmente
en lo que se concierne a las informaciones sobre estos servicios, carece de un
proyecto que contemple de manera integral y eficiente las necesidades y
deficiencias que el actual sistema de transportes exhibe. El análisis también incluye
el proyecto de reestructuración de este sistema en Niterói, esperado en los próximos
años, señalando sus características y evaluando las carencias en sus acciones.

Palabras-clave: Movilidad humana. Transporte urbano. Turismo. Niterói. Málaga.
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1 INTRODUÇÃO

De um modo geral, os transportes têm sido os grandes impulsionadores de

deslocamentos de pessoas e mercadorias. Dentro do fenômeno turístico, o setor de

transportes se configura como uma das peças fundamentais para seu

desenvolvimento. O setor é ainda mais essencial para a atividade, se observarmos o

fato que somente ocorre o turismo com o movimento de pessoas para fora do seu

entorno habitual. E hoje em dia, além de deslocar pessoas entre origem e destino

turístico, os sistemas de transportes internos dos destinos turísticos se tornam cada

vez mais utilizados e pertencentes à percepção da experiência do visitante.

Quando estudamos turismo, a experiência de visitante geralmente ocorre com

um olhar mais crítico sobre o destino e situações ao nosso redor. Essa pesquisa

iniciou-se com o conhecimento adquirido através da vivência no período de um ano

na cidade de Málaga na Espanha, que justifica o tema deste trabalho. A experiência

participante e a observação crítica da infraestrutura de transportes públicos urbanos

daquela cidade, principalmente a facilidade em obtenção das informações sobre o

serviço, incitou uma necessidade do desenvolvimento de uma comparação com a

cidade de Niterói, Brasil, cidade natal desta autora. A comodidade de se locomover

dentro de uma cidade que não a sua, com disponibilidade de todas as informações

para que isto ocorra sem problemas, demonstra que o turismo vai além de sair de

casa e viajar.

Através da experiência, onde ao mesmo tempo os papéis de visitante e

moradora se intercalaram com o de estudiosa do fenômeno turístico, comprova-se

que uma cidade necessita ser bem estruturada para seus cidadãos, para oferecer a

mesma facilidade para pessoas de fora dela. Percebe-se quão complexo é para

turistas vindos de outros países, ou de outras cidades e estados do Brasil, ou até

mesmo para cidadãos pouco habituados, a utilizar as linhas de ônibus urbano no

município de Niterói.

A partir desta motivação, e através de observação individual, definiu-se o foco

central deste trabalho: analisar as falhas existentes na infraestrutura de informações

de transportes públicos urbanos do município de Niterói, quando comparados com a

cidade de Málaga. É perceptível que soluções estruturais melhorariam a experiência

do cidadão e do turista que fazem uso dela. Por isso, os objetivos do trabalho foram

avaliar de forma crítica e comparativa a qualidade do serviço, apontar falhas e
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sugerir soluções para a infraestrutura das informações sobre transportes urbanos do

município de Niterói.

Foi tomada como base a atual infraestrutura da cidade de Málaga que, após

uma reestruturação recente no seu sistema de transporte, conseguiu melhorar a

qualidade de seus serviços para seus cidadãos e para os visitantes/turistas, com

mudanças não só na frota, mas também das estruturas físicas das paradas de

ônibus com melhorias em mobiliário urbano e na disponibilidade de informações.

Especificamente, vemos possibilidades de adaptação de ações feitas em Málaga

para Niterói, abrangendo também o projeto de reestruturação viária em andamento

no município. A hipótese levantada é que o problema do serviço de informações das

linhas de transporte urbano em Niterói necessita de mudanças, e a correção de sua

ineficiência melhoraria não só a qualidade de vida dos cidadãos, mas também

maximizariam a experiência de turistas na cidade. A pesquisa é de natureza

qualitativa e caráter teórico, que através de pesquisa bibliográfica dá base para as

questões levantadas. A discussão sobre transportes urbanos também se sustenta

empiricamente através da observação in loco da autora nas duas cidades

estudadas, e através de entrevista com pessoas do setor.

Este trabalho se estrutura de forma que seja possível primeiro assimilar a

importância dos transportes dentro de uma cidade e também para o turismo, os

cenários das cidades estudadas, para posteriormente apresentar as conclusões. No

Capítulo 2, começamos apontando a importância que o turismo pode trazer em

questão de desenvolvimento local de um destino. Destaca-se que o planejamento

deve estar sempre voltado para benefícios da comunidade, e neste aspecto, o setor

público é o responsável em manter os interesses dos cidadãos em primeiro lugar.

Esta parte é fundamental para entendermos o papel que o poder público deve

representar em ações para desenvolver uma infraestrutura de qualidade que

repercutirá positivamente também no turismo. Enfatiza-se, também, o crescente uso

do transporte público pelos turistas dentro de destinos turísticos, e a problemática

que os sistemas de transportes urbanos brasileiros possuem em termos de

qualidade de serviço e eficiência, geralmente ligados a uma má ou insuficiente

gestão pelo setor público. Finaliza-se abordando a questão da mobilidade urbana,

conceito que abrange todas as facetas recorrentes sobre organização espacial

urbana, e a própria mobilidade dos cidadãos dentro da cidade, dando especial

atenção sobre como este tema é abordado no Brasil. A partir deste capítulo que nos
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dá o referencial teórico do trabalho como um todo, são apresentados então os

panoramas das cidades estudadas.

No Capítulo 3, apresentamos o turismo da cidade de Málaga para

contextualizar sua relevância como destino turístico. Expomos também a atual

infraestrutura dos transportes públicos urbanos na cidade, com especial foco na

reestruturação que trouxe novas possibilidades para os cidadãos, com serviços

eficientes e mais modernos. A experiência da autora é narrada para reforçar ainda

mais a gestão de qualidade deste serviço, que pode ser usufruída facilmente por

visitantes.

No Capítulo 4, observando a mesma estrutura do capítulo anterior,

apresentamos o contexto turístico do município de Niterói, nos aprofundando em

questões atuais como a disparidade dos estudos recentes de competitividade

turística feita no município, com a sua realidade atual. Além disso, apresenta-se sua

estrutura da gestão do sistema de transportes urbanos, e abordamos as

características do projeto previsto para reestruturação de sua infraestrutura viária.

No Capítulo 5, tratamos mais criticamente a comparação entre o sistema de

transporte das duas cidades, focando principalmente na disponibilidade de

informações sobre esses serviços. Além de comparar o estado atual, abordando as

principais falhas existentes em Niterói, também se analisa as características do que

está previsto no projeto de reestruturação da cidade, sugerindo possibilidades que

poderão melhorar ainda mais o uso do serviço e oferecer um nível de qualidade

maior.

Finalizamos o trabalho expondo as considerações finais, e apresentamos os

resultados obtidos através das pesquisas bibliográficas e as observações

participantes nas duas cidades para a hipótese levantada no início do estudo, bem

como os objetivos previstos.

É importante destacar que, estudos e pesquisas que envolvam transporte

urbano em uma ligação com turismo e conceitos de qualidade de vida, ainda são

muito escassos no meio acadêmico.
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2 MOBILIDADE HUMANA E TURISMO

O turismo tem em sua definição clássica uma forte relação com a mobilidade

humana. Para viajar, quase sempre nos locomovemos de nosso entorno habitual até

o local de destino, seja qual for nossa motivação para tal. Para a Organização

Mundial do Turismo (OMT) o turismo pode ser compreendido “como as atividades

que realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao

seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade

de lazer, negócios ou outras” (OMT, 2001, p.38). Porém, esta mobilidade não acaba

quando chegamos lá. Dentro do destino, temos que nos deslocar até o meio de

hospedagem escolhido, aos atrativos, restaurantes, e etc.

Esta mobilidade, que está ligada estruturalmente ao destino e a vida local,

não possuem geralmente uma separação relacionada ao uso de turistas e visitantes.

Os meios de transportes urbanos e o sistema adotado pela gestão pública

influenciam diretamente na vida de cidadãos, mas também na experiência turística

quando se faz uso deles.

Para abordar as diferentes vertentes que turismo e mobilidade humana

possuem, iremos elucidar sobre a relação entre turismo e transporte, as

possibilidades que o turismo pode trazer em questão de desenvolvimento local, além

de conceitos de mobilidade urbana.

2.1 TURISMO E TRANSPORTE

Segundo o dicionário Michaelis (2011) de língua portuguesa, o substantivo

masculino transporte é uma derivação regressiva do verbo transportar, que por sua

vez vem do latim transportare, que significa essencialmente “conduzir de um lugar

para outro”. Assim sendo, o turismo em sua essência possui uma íntima relação com

o transporte.

Sabemos que dentro da atividade turística vários setores se destacam, como

o setor hoteleiro, de eventos, de alimentação, etc. Particularmente o de transportes,

que se configura desde sempre como grande impulsionador de deslocamentos de

pessoas e mercadorias, se destaca como uma das peças fundamentais para o

fomento do fenômeno turístico. Para Beni (2006), é importante dar especial atenção



16

aos investimentos em infraestrutura em transporte em geral e para o turismo, uma

vez que sem condições de acessos ou transportes, este não pode existir. Burkart e

Medlik (1981 apud OMT, 2001, p.103) ainda afirmam que o transporte é “o meio de

alcançar o destino turístico e também o meio de mover-se no seu próprio destino”.

Fugindo do conceito de deslocamento até o destino, devemos destacar que o

uso do transporte público pelos turistas dentro do destino, é cada vez mais comum

nos dias de hoje. É essencial se atentar para a infraestrutura do transporte público

local, pois uma vez dentro do destino, os turistas podem optar em se locomover

através deles a fim de conhecer melhor a cidade que estão visitando. Segundo a

OMT (2001) uma região, mesmo sendo potencialmente atrativa, não terá

possibilidade de se desenvolver turisticamente se não possuir uma infraestrutura de

transporte ou for inacessível para os mesmos. O que nos mostra que um bom

sistema de transporte é imprescindível não só para levar o turista até o destino, mas

também para maximizar a satisfação de sua experiência uma vez que tenha

chegado ao local.

Se o sistema de transportes satisfaz as necessidades dos seus residentes,

contribuindo para a qualidade de vida local, o destino se tornará ainda mais atrativo

para turistas. Segundo Gastal e Moesch (2007 apud LAZARY, 2008), o

planejamento urbano do turismo deve antes de tudo contribuir para a qualidade de

vida do cidadão. Podemos ver, portanto, que é necessário que a gestão pública do

turismo dê importância para estes sistemas de transportes, sejam turísticos ou

públicos, no intuito de oferecer serviços de qualidade e abrir acessos não só para

turistas, mas também (e principalmente) para os residentes.

2.2 TURISMO COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Geralmente quando se fala na importância que o turismo exerce em um país,

uma região ou uma cidade, acabamos por pensar primeiro em fatores financeiros e

na riqueza gerada pelo dinamismo econômico trazido por ele. Porém, falar de

turismo como fator de desenvolvimento é um pouco mais complexo, e deve ir além

da economia.

Como mencionado, não restam dúvidas que o crescimento econômico gerado

pelo turismo é um dos principais fatores de desenvolvimento que se destacam no
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contexto atual, podendo aumentar a oferta de empregos locais e de trocas cambiais,

principalmente em destinos que recebem relevante número de turistas

internacionais. Se olhado ainda mais minuciosamente, podemos ver que o turismo

também pode trazer benefícios como trocas culturais, fortalecimento da identidade

local, renovação e resgate de atrativos histórico-culturais, inclusão social,

conscientização ambiental, entre outros. Isso se deve ao fato que o turismo possui

esta característica multifacetada, podendo impactar de diversas formas no

desenvolvimento do destino como um todo. O que irá determinar se o turismo vai

trazer vantagens, é o olhar que os gestores dos destinos turísticos vão ter sobre ele,

e a forma como irá organizá-lo. Além disso, é preciso sempre pensar no bem estar

dos cidadãos, de forma a fazer com que se sintam pertencentes a esta dinâmica.

Segundo Mitchell (1997 apud TELFER, 2005), o desafio está em reconhecer a

importância de todas as forças geradas pelo turismo e saber tratar conflitos e

problemas, de forma a gerenciá-los para que se transformem em agentes para

mudanças positivas. Como sugere Hettne (1995 apud TELFER, 2005), o importante

a considerar é o objetivo de desenvolvimento almejado e quais meios serão

utilizados para alcançá-lo. Para exemplificar melhor a ligação que o turismo pode ter

com o desenvolvimento socioeconômico de um destino, a Figura 1 contém uma

estrutura simples em que três categorias demandam consideração na exploração da

atividade turística. Nela podemos destacar a importância da gestão e planejamento

como vias de alcançar uma exploração lucrativa da atividade turística, sem deixar de

atender e proteger as necessidades do próprio destino e de sua comunidade.

Figura 1 - Gerindo o turismo para o desenvolvimento
Fonte: Adaptado de TELFER, 2005
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De forma a tornar possível esse cenário, para que os atributos do turismo

possam ser transformados em contribuição para o desenvolvimento local, o setor

público deve desempenhar o papel de gestor de decisões. Segundo Pearce (1992

apud HALL, 2005), devido a fatores que influenciam o desenvolvimento local e a

necessidade de oferecer medidas para o bem comum, a melhoria de infraestruturas

públicas urbanas é uma tarefa de responsabilidade das autoridades públicas que,

além disso, podem facilitar diretamente no desenvolvimento turístico dirigindo-o de

maneira seletiva a certas áreas concretas. Porém, é importante destacar que o papel

que o governo exerce no turismo deve ser de protetor dos interesses públicos antes

de tudo, e por isso, é necessário priorizar um enfoque no equilíbrio de interesses

entre os atores comumente envolvidos na atividade turística, como o governo,

comunidade e setor privado. Ou seja, organizar e planejar de forma adequada e

eficiente uma cidade é torná-la agradável para seus cidadãos, aumentando sua

qualidade de vida, e naturalmente sua atratividade turística.

Murphy (1985 apud HALL, 2005) afirma que uma das principais explicações

para este enfoque está no entendimento de que satisfazendo primeiramente as

necessidades locais, dos cidadãos, acaba-se por satisfazer as necessidades dos

turistas dentro do destino, constituindo-se em uma filosofia win-win (a que todos

ganham). Ross (1994 apud HALL, 2005) lembra também, que muitas experiências

turísticas prazerosas e satisfatórias das quais os residentes locais também

participam, são muitas vezes importantes para a imagem que os turistas têm dos

destinos. Assim, é fundamental se preocupar com o bem estar destes residentes no

contexto do desenvolvimento turístico.

Uma vez que apontamos a contribuição do turismo para o desenvolvimento

local com possibilidades de melhorar ainda mais as infraestruturas públicas, iremos

discutir sobre a relação que o turismo tem com uma das principais estruturas de

deslocamento, a de transportes, focando no setor de transporte urbano.
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2.3 TRANSPORTE URBANO E TURISMO: A PROBLEMÁTICA DE QUALIDADE

Sabemos que para o turismo acontecer é necessário que uma pessoa se

desloque do seu meio habitual para outro local, e que para tal, existem os

transportes coletivos, como trens, ônibus interestaduais, aviões, e aqueles mais

específicos para o turismo, como ônibus turísticos, voos fretados e cruzeiros. Mas,

há também transportes considerados não turísticos e que estão intrinsecamente

ligados ao destino, que são utilizados pelos turistas e cidadãos ao mesmo tempo. De

acordo com o Ministério do Turismo (MTur), em face da modernização dos

equipamentos, maior rapidez, flexibilidade nas escolhas dos passeios e preços mais

acessíveis, o uso de transportes urbanos locais pelos turistas em suas viagens tem

se tornado habitual (MTur, 2008 apud GONÇALVES, 2010). Porém, o que sabemos

sobre a gestão desse uso mútuo? Existe diferenciação para esses dois tipos de

usuários?

Sendo os transportes públicos urbanos um tipo de transporte

fundamentalmente para deslocamentos na escala local, isso se reflete em políticas

de transporte mais generalizadas, e que muitas vezes não dão conta do uso por

parte dos turistas (PAGE, 1999). Para um estrangeiro que visita o Brasil, ou para

brasileiros que vão para fora do país, é fácil distinguir as diferenças e notar que

ainda sofremos muito em falta de modernização de infraestrutura nesta área,

qualidade de serviço, acesso a informações claras e precisas, acessibilidade e

outros aspectos.

Especificamente no cenário brasileiro, isso ocorre porque infelizmente a

maioria das políticas de desenvolvimento e os próprios investimentos nacionais e

regionais ainda priorizam a boa circulação dos automóveis particulares e dos

veículos rodoviários de carga (GONÇALVES, 2010), assunto amplamente discutido

quando se debate mobilidade urbana. De fato, decisões acerca do transporte

possuem maior relevância política do que propriamente técnica, uma vez que

determinações e regulamentações governamentais, seja em escalas nacionais,

regionais ou locais, influenciam muito na qualidade de vida da população segundo o

modelo adotado para o sistema de transportes, e todos os serviços inerentes que

medirão o seu grau de qualidade.

Um sistema de transporte que cumpra os seus objetivos deve atender as

principais necessidades de seus usuários (seja ele residente ou não), dando
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possibilidade de escolha para o que melhor lhe convém em seu deslocamento, e

ainda trazer conforto, segurança, preços acessíveis e qualidade de informação sobre

o serviço. Nas palavras de Pelizzer (1978 apud DI RONÁ, 2002), um sistema ideal

de transporte é aquele que oferece, simultaneamente, todas as condições básicas

necessárias para cumprir as finalidades essenciais de deslocamentos.

De maneira objetiva, a Associação Nacional das Empresas de Transportes

Urbanos (NTU) apresentou um quadro baseado em Vuchic (2005) 1, em uma de

suas publicações do ano de 2008, que indica os requisitos básicos de qualidade no

transporte público urbano (Figura 2).

REQUISITOS CONCEITO

1. Disponibilidade Locacional
Distância das paradas em relação às origens e aos destinos das viagens
Temporal
Período do dia durante o qual o serviço é oferecido

2. Frequência Intervalo de tempo entre duas paradas de veículo para embarque e
desembarque de passageiros.

3. Pontualidade Relação entre o horário real e o horário programado de parada de veículo
para embarque e desembarque de passageiros.

4. Tempo de
viagem
(velocidade)

Velocidade dos veículos da linha, medida em quilômetros por hora. Na
perspectiva dos usuários, tempo total de deslocamento da origem ao destino
da viagem, incluindo deslocamento a pé, espera etc.

5. Conforto Ausência de tensão mental e/ou física e presença de experiências
agradáveis em relação a:
a) Caminhada até o ponto de parada
b) Pontos de parada
c) Embarque e desembarque
d) Disponibilidade e dimensões dos assentos
e) Condições de viagem em pé
f) Condições ambientais dentro do veículo

- Iluminação
- Temperatura
- Ventilação
- Ruído
- Relaxamento
- Fatores psicológicos

6. Facilidades Condições ou serviços associados com a viagem (as facilidades são muito
relacionadas com o conforto, pois sua ausência pode gerar desconforto), tais
como:
a) Opções de viagem
b) Informação
c) Regularidade de horários
d) Uso do tempo em viagem
e) Disponibilidade de estacionamento
f) Facilidades para transferência
g) Acomodação de pessoas com deficiência

1 VUCHIC, R. V. Urban transit: operations, planning and economics. New Jersey: John Wiley & Sons
Inc., 2005. p. 529 – 544.
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REQUISITOS CONCEITO

7. Segurança Ausência de acidentes ou de fatores de risco de acidentes. Inclui a
segurança dos usuários em relação a atos violentos cometidos contra eles
no interior de veículos ou de dependências da linha.

8. Custo para o
usuário

Custo da viagem para o passageiro (total ou percebido).
Geralmente é apenas a tarifa do transporte coletivo, mas pode incluir custos
associados com a viagem, como, por exemplo, de estacionamento no caso
de uma viagem envolvendo metrô e carro.

Figura 2 - Requisitos de qualidade no transporte público
Fonte: VUCHIC, 2005 apud ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
URBANOS, 2008;

Se fôssemos analisar de forma crítica os requisitos apresentados na Figura 2,

de acordo com o cenário brasileiro atual dos transportes públicos urbanos, veríamos

que a maior parte dos itens apresentados como básicos não são atendidos por

aquele sistema. E esta realidade faz parte do cotidiano da maioria dos cidadãos,

além de poder afetar a experiência de muitos turistas que atualmente usam este

precário sistema no Brasil.

Os ônibus urbanos se configuram hoje como o transporte público coletivo

mais utilizado pelos cidadãos brasileiros de acordo com a Pesquisa de Informações

Básicas Municipais (MUNIC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) em 2008. A Figura 3 apresenta os dados levantados nesta

pesquisa, e demonstra que devido a sua grande utilização, os ônibus urbanos

deveriam estar presentes nas prioridades para renovação e melhoria de

infraestrutura nas cidades brasileiras, principalmente as grandes cidades.

Figura 3 - Ocorrência de transporte público nas cidades brasileiras
Fonte: IBGE, 2011 apud IPEA, 2011.
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O que devemos pensar é que o transporte urbano é importante para a vida

cotidiana da população das áreas urbanas de um modo geral. Uma vez que se

tomem decisões políticas para facilitar e melhorar a qualidade desses serviços para

a população, isso virá em forma de benefícios extras, incluindo a facilidade que um

turista teria em usar um ônibus urbano, por exemplo, para se deslocar dentro de um

destino turístico. Os governos devem procurar maximizar as possibilidades que as

pessoas possuem para se deslocar, e o uso dos transportes urbanos deveria ser

facilitado através de serviços eficientes. Para o governo atingir os objetivos de

transporte para facilitar as viagens turísticas e a própria dinâmica de mobilidade nas

áreas urbanas é preciso formular políticas para guiar a organização, o

gerenciamento e o desenvolvimento de transporte, turístico e não turístico (Starkie,

1976; Knowles, 1989 apud PAGE, 1999), para a manutenção de um sistema de

transportes de qualidade.

Após essa revisão teórica sobre turismo e transporte, e turismo como fator de

desenvolvimento local, é importante destacarmos as novas correntes ao redor do

tema mobilidade. A mobilidade urbana traz conceitos modernos que estão sendo

usados cada vez mais nas formulações de políticas públicas para reordenação

urbana e modernização do sistema de transportes e infraestrutura viária das cidades

ao redor do mundo e do Brasil.

2.4 MOBILIDADE URBANA

Atualmente, percebemos a complexidade crescente que vivem as grandes

cidades. A população cresce, aumentam o número de habitações e por

consequência ampliam-se as áreas ocupadas, mais e mais carros circulam nas ruas

complicando ainda mais a fluidez do trânsito diário, e pessoas demandam ainda

mais por serviços de transportes para se deslocarem diariamente. As cidades vão se

formando e se renovando de acordo com os acontecimentos através do tempo e do

espaço, necessitando ponderação para manter uma dinâmica econômico-social

equilibrada.

Nas grandes cidades, as pessoas se deslocam em massa, para trabalhar,

estudar, fazer compras, ter momentos de lazer, etc. Para isso, fazem uso de

transportes motorizados ou não, de uso individual ou coletivo, quando a distância
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impossibilita um deslocamento a pé. Esses deslocamentos entre diversos locais

dentro da cidade é a peça fundamental do conceito de mobilidade urbana.

Basicamente, “a mobilidade urbana é definida como a capacidade de deslocamento

de pessoas e bens no espaço urbano para a realização de suas atividades

cotidianas, num tempo considerado ideal, de modo confortável e seguro” (VARGAS,

2008, p. 8).

Este conceito pode ajudar na formulação de medidas políticas para

infraestruturas, para sanar eventuais problemas de mobilidade em transportes e de

sua qualidade. Para isso, devemos ter em mente que o conceito de mobilidade

urbana é uma forma eficaz de organizar os fluxos de deslocamento e alternativas

possíveis dentro do espaço urbano, focando na melhor forma de garantir

acessibilidade às pessoas, para que possam usufruir o que a própria cidade oferece

(incluindo possibilidades de lazer), do modo mais eficiente possível, a fim de

preservar o equilíbrio socioeconômico e ambiental.

É necessário também abordarmos as características desta mobilidade.

Evidentemente, um crescimento sustentável no setor de mobilidade urbana e de

transporte não pode existir sem melhoria de desempenho e de qualidade, esta que

estará baseada na percepção que o usuário terá do serviço. Os requisitos básicos

de qualidade de transportes urbanos, mencionados anteriormente na Figura 2 na

página 21, dependerão da forma como o sistema de transporte é administrado. As

decisões operacionais ligadas à gestão deste sistema irão afetar diretamente a

qualidade de vida da população.

Ações envolvendo melhorias na mobilidade urbana precisam estar focadas no

aprimoramento da utilização de infraestruturas já implantadas, e na sua renovação

contínua, acompanhando as novas tendências no setor e necessidades dos

usuários. O transporte coletivo, por exemplo, deve ser um provedor, eficaz e

democrático, de mobilidade e acessibilidade urbana (DUARTE; SANCHÉZ; LIBARDI;

2008). Logo, quando falamos em melhoria de qualidade de serviços oferecidos,

devemos nos atentar não somente na esfera das informações oferecidas, que será

tratada mais profundamente neste trabalho, mas também em qualidade ambiental,

acessibilidade, atributos tecnológicos, sob planejamento coordenado e eficaz dos

seus gestores.

Os problemas relacionados à mobilidade das pessoas e das mercadorias nos

centros urbanos afetam diretamente a qualidade de vida da população, com as
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externalidades geradas na produção do transporte e, também, o desempenho

econômico das atividades urbanas (IPEA, 2011). Atualmente, problemas de

mobilidade são vistos diariamente dentro das grandes cidades. Situações caóticas

envolvendo longas demoras em trânsito, por exemplo, são habituais nos dias de

hoje. O que ocorre é que, além dos problemas comuns existentes na fluidez da

mobilidade de um local, existem diversas situações onde um fluxo adicional pode

piorar as coisas. Uma cidade que tenha relevância turística pode apresentar um

acréscimo de deslocamentos, por exemplo, podendo interferir na mobilidade diária

da mesma e, consequentemente, na qualidade de vida dos cidadãos. Segundo

Vargas (2011), esta (i)mobilidade urbana, pode, a médio prazo, interferir

negativamente na manutenção de condição de cidade turística e também na sua

própria disposição urbana.

É por isso que é de extrema importância o levantamento destas questões

quando falamos não só da mobilidade urbana, mas também do uso e do sistema

adotado de transportes. Vargas (2011) ainda aponta que,

qualquer reflexão sobre o tema não pode, portanto, se furtar de discutir as
questões de ordem tecnológica que envolvem os meios de transportes, a
infraestrutura viária; a gestão urbana que trabalha com a definição da
localização de atividades, com a qualidade do espaço construído, com a
fiscalização e controle do funcionamento das atividades urbanas e de seus
cidadãos; e com o comportamento dos indivíduos – ligado diretamente à
liberdade de ir e vir, suas aspirações e o conceito de qualidade de vida na
sociedade atual. (p. 8)

Decisões de caráter político devem sempre levar em consideração todos os

aspectos que irão afetar a qualidade de vida urbana, e até mesmo a relação com o

turismo. Entrando no contexto do nosso país, nesta próxima seção expomos de

forma breve o cenário da mobilidade urbana no Brasil.

2.4.1 Mobilidade urbana no Brasil

De acordo com o censo do IBGE do ano de 2010, a população brasileira

equivale a mais de 190 milhões de indivíduos, dos quais 84% vivem em áreas

urbanas, representando um aumento de 4% em relação o ano 2000 (IBGE, 2011).

Isto nos traz uma informação preocupante: com tantas pessoas se locomovendo
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dentro das cidades, não seria preciso mais que nunca uma organização e

atualização das redes de serviços públicos de transporte?

A maioria das cidades no Brasil cresce de forma desordenada e explosiva,

causando muitos males e prejuízos à qualidade de vida urbana. No que se refere ao

ônibus como transporte público (que de acordo com Figura 3 na página 21, é o mais

utilizado nas cidades brasileiras), ocorre a criação de rede de linhas operando com

grande desperdício de tempo e de custos, além de pouca modernização (NTU,

2009). Como já vimos, o desempenho e qualidade são fatores determinantes para o

crescimento do mercado de transporte urbano. É preciso estudar de forma efetiva as

possibilidades de melhorias na mobilidade urbana brasileira, para que intervenções

públicas sejam feitas como forma de atenuar impactos na qualidade de vida dos

cidadãos, e reduzir problemas no planejamento urbano.

Sabemos que o transporte possui grande impacto dentro da dinâmica

econômica de uma sociedade. Para implantar mudanças dentro do cenário atual

brasileiro, é preciso que haja uma adequação das redes de transportes. Dentro do

contexto político, a Constituição Federal de 1988 estabelece as atribuições de cada

ente federativo, indicando que cabe ao município organizar e/ou prestar os serviços

públicos de transporte coletivo intramunicipais, conforme previsto no Art. 30 (IPEA,

2011). Além disso, o Novo Código de Trânsito Brasileiro atribui ainda mais

responsabilidades aos municípios (DUARTE; SANCHÉZ; LIBARDI, 2008), porém o

que acaba ocorrendo é uma divisão na delegação de responsabilidades na gestão

de transportes, onde os órgãos são muito pouco integrados entre si, causando

diversos problemas na infraestrutura de transportes, tais como

níveis de serviços diferenciados; superposição de linhas; concorrência
predatória; preços assimétricos; falta de integração física, tecnológica e
tarifária; aumento dos tempos de deslocamentos; desequilíbrios financeiros
dos sistemas periféricos etc. Todos os elementos citados contribuem para a
redução da eficiência dos sistemas de transporte e comprometem o nível de
mobilidade da população. (IPEA, 2011, p.15)

Os problemas ainda existem, mas podemos ver que ocorre uma gradual

mudança de visão vinculando as decisões acerca do transporte com conceitos de

mobilidade urbana. A Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana

(SeMob), foi criada no Ministério das Cidades (MCidades) com o propósito de criar
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uma política baseada em preceitos de mobilidade urbana para o sistema de

transporte brasileiro, sendo entendida como

a reunião das políticas de transporte e de circulação, integrada com a
política de desenvolvimento urbano, com a finalidade de proporcionar o
acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os modos de
transporte coletivo e os não motorizados, de forma segura, socialmente
inclusiva e sustentável. (MCIDADES, 2010, s.p.)

O projeto de lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU),

recentemente aprovada pela Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado

Federal, e que deve seguir para sanção presidencial, defende

a prioridade do transporte não motorizado sobre o motorizado e do
transporte coletivo sobre o individual; a priorização de projetos de
transportes coletivos estruturadores do território e indutores do crescimento;
a mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos
deslocamentos; e o estabelecimento de uma política tarifária baseada nos
critérios de equidade no acesso aos serviços, de eficiência e de baixo preço
(SENADO FEDERAL, 2011, s.p.).

O projeto ainda prevê uma remodelação dos direitos dos usuários; das

atribuições da União, dos estados e dos municípios, e as ferramentas de apoio à

mobilidade urbana (SENADO, 2011). Estes preceitos ressaltam ainda mais que o

transporte urbano deve procurar minimizar impactos negativos e promover eficiência

e qualidade do serviço para os usuários desses serviços. Aos poucos, podemos ver

que mudanças são possíveis, principalmente quando o poder público lidera essas

possibilidades. São muitos os desafios, mas é preciso que o transporte público seja

visto como um serviço essencial à população, e que tenha prioridade em

investimentos de melhoria.

As mobilidades humanas do mundo atual estão cada vez mais complexas. O

ir e vir dentro das áreas urbanas se torna objeto de estudo abordando as inúmeras

possibilidades em que elas podem ocorrer. Todas as sociedades lidam com a

distância, porém, podem fazê-lo de diferentes formas e por múltiplos processos

interdependentes. Segundo Urry (2008), esses processos podem resultar em cinco

tipos de mobilidades diferentes que formam a vida social organizada em distâncias:

a mobilidade espacial de pessoas; mobilidade espacial de objetos até produtores,

consumidores, etc.; mobilidade visual através de imagens; mobilidade virtual e
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mobilidade comunicacional. Uma dessas mobilidades é o deslocamento das

pessoas para o trabalho, lazer, vida familiar, organizado em termos de tempo-

espaço, contrastando as distintas modalidades possíveis dentro da própria cidade, e

até mesmo para fora do seu entorno habitual.

Essas distâncias, essa necessidade de mobilidade para a qualidade de vida

das pessoas, é responsabilidade da gestão pública. Focault (1991 apud URRY,

2008) aponta que os governos exercem seu poder sobre territórios e a população, e

ainda, sobre o movimento desta população no próprio território. O foco na população

e seu bem estar deve ser a prioridade do governo e é preciso pensar que a

governabilidade (URRY, 2008) ainda envolve as mobilidades de sua população para

além deste território.

É visível como os transportes e as mobilidades moldam a vida das pessoas

nas sociedades modernas. Obviamente, o uso intensivo de transportes motorizados

individuais traz efeitos colaterais como congestionamento, escassez de

estacionamentos, o aumento de liberação de gases poluentes, entre outros. Por

isso, devemos estimular o uso de transportes públicos urbanos, mas para tal, ao

mesmo tempo devemos oferecer mobilidade flexível e com a qualidade que a

sociedade moderna exige. O transporte público em geral, pode multiplicar as

oportunidades que os cidadãos têm dentro de sua própria cidade, e ainda para os

visitantes, uma vez que gera inúmeros tipos de acessibilidades. É preciso fomentar

as possibilidades de apropriação múltiplas e de qualidade via transporte urbano.

O direito de se locomover é essencial para a qualidade de vida de qualquer

indivíduo. Mesmo quando representamos o papel de visitante em um destino que

não o nosso de origem, esperamos que nossa experiência seja enriquecida ao

vivenciarmos a cultura local, ou seja, sem precisar nos afastar do seu cotidiano.

Baseado nisso, iremos analisar e caracterizar o cenário atual do sistema de

transportes urbanos das cidades de Málaga e Niterói. A experiência vivida nestas

duas cidades nos mostra a diferença dos seus respectivos sistemas de transportes

urbanos, onde Málaga se configura por ser uma cidade que oferece esse serviço

com qualidade e mobilidade eficiente para seus cidadãos, que pode também ser

desfrutado pelos visitantes. Niterói ainda possui um precário sistema de transportes,

onde o serviço é ineficiente e as informações são precárias e pouco acessíveis para

a população. A comparação entre esses dois sistemas, e as possibilidades para um
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cenário futuro de melhorias serão estudados e analisados em seguida neste

trabalho.
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3 MÁLAGA E A EXPERIÊNCIA NOS TRANSPORTES URBANOS

Como uma futura turismóloga, podemos vivenciar de forma ainda mais crítica

quando experimentamos o papel de visitantes. A experiência vivida por esta autora

durante o período de um ano, entre 2009 e 2010, graças a um projeto de

intercâmbio na cidade de Málaga (em especial, na Universidad de Málaga, UMA),

desencadeou todo este trabalho. Quando estamos fora de nossa casa, vivendo em

um país estrangeiro, nossas experiências mesmo que curtas, tendem a ser mais

intensas, devido ao fluxo constante de novas informações que acabamos por

assimilar.

O turismo na cidade de Málaga se encontra já bastante desenvolvido, e sua

infraestrutura urbana é bastante organizada. A composição do setor de transportes é

notável, e faz com que a experiência de deslocamento em transportes urbanos seja

agradável e simples, tanto para residentes quanto para visitantes. A maior parte

deste resultado se deve à gestão pública local que continuamente se moderniza,

sempre tendo como foco oferecer aos cidadãos um serviço de excelência.

Após contextualizarmos a cidade de Málaga tanto geograficamente quanto

em termos de relevância turística, abordaremos a atual infraestrutura do sistema de

transportes públicos urbanos da cidade, e comentaremos sobre as mudanças que

levaram ao atual cenário da empresa responsável por sua gestão. Além disso, a

experiência da autora contribuiu com a percepção de usuária de um sistema de

qualidade que aumenta a atratividade turística que uma cidade pode ter, ao oferecer

infraestruturas urbanas que acrescentam ainda mais para qualidade de vida de seus

cidadãos.

3.1 MÁLAGA NO CONTEXTO TURISTICO

É na comunidade autônoma da Andaluzia, a mais povoada da Espanha e a

segunda maior do país, que está localizada a cidade de Málaga, capital da província

homônima. A cidade assemelha-se, em termos de população com a cidade de

Niterói, e de acordo com dados de 2008, possui mais de 560.000 habitantes nos

seus quase 400km².
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A província é formada por 101 municípios, e a cidade de Málaga é atualmente

a capital da região turística denominada Costa do Sol, formada unicamente pela

província, região que é o motor turístico da Andaluzia, segundo a Junta de

Andaluzia, órgão governamental que administra a comunidade autônoma.

A Costa do Sol em si abrange mais de 160 km da costa da província de

Málaga, e é banhada pelo Mar Mediterrâneo (Figura 4). A capital malaguenha está

localizada praticamente no centro geográfico do litoral da província, e de acordo com

o Patronato de Turismo e Convention Bureau da Costa do Sol, além de núcleo de

comunicação entre as demais localidades, também delimita as duas grandes áreas

litorâneas que configuram a Costa do Sol, a Axarquía, no lado oriental, e o lado

ocidental. A província é formada por nove sub-regiões (em espanhol comarcas):

Antequera, Axarquía – Costa do Sol, Costa do Sol Ocidental, Guadatelba, Málaga –

Costa do Sol, Nororma, Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves e Valle del

Guadalhorce.

Figura 4 - Província de Málaga e sub-regiões
Fonte: Patronato de Turismo e Convention Bureau da Costa do Sol, 2011.

A história do turismo na província de Málaga teve lugar no início do século

XX, e apesar de ter sofrido certo declínio industrial e econômico, a cidade começou

a ganhar relevância turística a partir da metade deste mesmo século. Com diversos
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segmentos turísticos estruturados, oferece para o mercado inúmeras possibilidades

de lazer em suas diversas paisagens. Segundo o Patronato de Turismo e

Convention Bureau da Costa do Sol, suas praias são conhecidas internacionalmente

devido seu clima agradável e cerca de 300 dias de sol ao ano, além de concentrar a

maior parte dos hotéis, não só da província de Málaga, mas de toda a região da

Andaluzia.

De acordo com dados do Instituto de Estudios Turísticos, organismo público

do governo espanhol, em 2010 a Espanha recebeu um total de 52,7 milhões de

turistas internacionais, sendo que 5,9 milhões tiveram como destino a Andaluzia,

aumentando em 3,4% a evolução de vôos internacionais para a comunidade

autônoma. As viagens de turismo interno espanhol foram de 150,2 milhões sendo

que destes, 17,8% se dirigiram à Andaluzia. Se formos mais específicos à Costa do

Sol, de acordo com a Sociedad de Planificación y Desarrollo e o Patronato de

Turismo e Convention Bureau da Costa do Sol, em 2010 foram 8,8 milhões de

turistas que visitaram a província de Málaga, gerando um crescimento de 1,1% em

relação a 2009, valores que podem ser verificados na Tabela 1.

Tabela 1 - Principais Indicadores Turístico em Málaga
Principais Indicadores
Turísticos em Málaga 2009 2010 Diferença

2010/2009
% Variação
2010/2009

INDICADORES DE CRESCIMENTO
Número de Turistas 8.740.000 8.828.000 88.000 1,01%
PORTA DE ENTRADA DE VIAJANTES
Aeroporto de Málaga

Turistas espanhóis
Turistas estrangeiros

5.756.772 5.994.893 238.121 4,14%
1.159.915 1.271.730 111.815 9,64%
4.596.857 4.723.163 126.306 2,75%

RENFE (AVE Madrid – Málaga) 749.492 713.025 - 36.467 - 4,87%
Porto de Málaga (cruzeiros) 484.919 660.000 175.081 36,11%
Fonte: Patronato de Turismo & Convention Bureau de la Costa del Sol, 2010.

Assim, a cidade de Málaga se destaca cada vez mais no cenário espanhol.

Segundo dados da Málaga Convention Bureau, área2 da Delegação de Turismo da

Prefeitura de Málaga, a cidade se posiciona hoje como sexta cidade mais populosa

da Espanha, e dentro da Andaluzia se consolida como primeira capital econômica,

devido a um dos ritmos de crescimento mais rápidos vistos dentro do país. E graças

a seu clima e atributos naturais e a condição de capital da Costa do Sol, a cidade de

2 Em Málaga, o termo área dentro da gestão pública caracteriza o que para o Brasil seria
departamentos ou setores.
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Málaga se posiciona como um dos principais destinos turísticos a nível mundial, que

como vimos na Tabela 1, atrai milhares de turistas durante todo o ano (MALAGA

CONVENTION, 2011).

3.2 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE URBANO

Dentro de qualquer cidade de médio e grande porte é necessário que haja um

planejamento ordenado e equilibrado da mobilidade urbana, além de uma legislação

que regule os serviços prestados aos residentes. De acordo com a Prefeitura de

Málaga, a cidade tem como dever satisfazer as necessidades de seus cidadãos,

vistos como principais beneficiários de suas infraestruturas básicas, independente

da exploração turística. Em relação ao setor de transportes, o espaço urbano é visto

como palco para uma infinidade de movimentações e fluxos de pessoas,

necessitando especial atenção em oferecer serviços de qualidade aos seus

usuários.

A gestão de transportes em Málaga parte do princípio que apesar de ser uma

cidade moderna, em crescimento, deve ter seu planejamento aplicado de forma

equilibrada, com ações que gerem um modelo sustentável inter-relacionando as

diferentes modalidades de transporte, com segurança e acessibilidade a todos,

sustentabilidade, eficácia operativa e energética, e garantia de qualidade de vida e

dinamismo econômico para seus cidadãos. Segundo Raúl López Maldonado, vice-

prefeito e diretor do departamento de Governo de Acessibilidade e Mobilidade,

responsável pela ordenação geral dos transportes públicos da cidade, tráfego, e

demais serviços inerentes,

atividades como trabalhar, estudar, comprar ou passear envolvem
implicitamente deslocamentos em transporte, e que devem ser geridos sem
prejudicar a qualidade ambiental, a fluidez do tráfego e a qualidade de vida.
Este é o desafio diante da gestão e este é o salto que damos, com o
desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação, a fim
de configurar com êxito, a mobilidade futura em Málaga. (AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA, DELEGACIÓN DE MOVILIDAD, 2011) [em tradução livre da
autora]

De acordo com a organização municipal, dentro do departamento de Governo

de Acessibilidade e Mobilidade, está a empresa responsável pelo serviço de

transporte público de passageiros e de assessoramento de transporte à prefeitura da
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cidade de Málaga chamada Empresa Malagueña de Transportes (EMT), Sociedade

Anônima. Municipal (S.A.M.). Esta empresa existente desde 1884 tem por missão

oferecer transporte flexível e de qualidade adequando-se às necessidades e

expectativas dos usuários. Possui entre suas responsabilidades a gestão de linhas

de ônibus urbanos, das linhas até o aeroporto, a gestão administrativa da estação de

ônibus de linhas interurbanas e o controle da subestação de ônibus interurbanos das

proximidades.

Devido a vários processos e mudanças ao longo do tempo, a prefeitura se

tornou única gestora dos serviços de transporte público. A partir de 1979, a

Prefeitura de Málaga com intuito de melhorar ainda mais a qualidade de serviços

oferecidos, e unificar a gestão dos transportes públicos urbanos, resgatou todas as

linhas que possuíam concessão privada, incorporando toda a infraestrutura dos

transportes urbanos para a área governamental. Em 1984, a gestão foi novamente

modificada e, de Serviço Municipal de Transportes Urbanos, a empresa responsável

passou a ser denominada como a atual EMT, em caráter de sociedade anônima

municipal. Esta sociedade se caracteriza por ser de economia mista, pois responde

juridicamente como empresa privada, apesar da Prefeitura de Málaga ser a acionista

majoritária. Esta mudança pode ser entendida como uma estratégia para maior

flexibilidade nas decisões de planejamento da empresa. Mesmo que a prefeitura

seja a principal acionista, o caráter jurídico privado da empresa proporciona maior

liberdade em financiamentos e outras ações pertinentes, facilitando processos como

reestruturações e renovações internas, e no próprio serviço oferecido.

3.2.1 Reestruturação na infraestrutura de transportes urbanos

Com mais de cem anos de história, a EMT vem ao longo do tempo entrando

em constantes mudanças e inovações seguindo tendências em tecnologias de

informação e dos transportes, e atitudes sustentáveis. A mudança em 1984 para

EMT deu início a uma nova fase dentro da empresa, mas foi a partir do ano de 2002

que foi iniciado o processo que trouxe novidades não somente na direção da

empresa, mas também em sua imagem. Sob um novo enfoque, a administração se

tornou dinâmica e orientada especificamente para as necessidades dos usuários, os

cidadãos malaguenhos, apostando no emprego de tecnologias, flexibilidade em
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horários e frequências das linhas, modernização da frota e incorporação de

combustíveis menos prejudiciais ao meio ambiente, como o biodiesel, gás natural e

movido a hidrogênio.

As novidades que chegaram com esta reestruturação envolveram desde a

renovação e atualização da frota com uso de combustíveis mais sustentáveis, até a

mudança das cores dos ônibus, novos canais de atendimento ao público,

intensificação de tecnologias como GPS (Global Position System, em português

Sistema Global de Posicionamento) nos ônibus oferecendo aos usuários

monitoramento de chegada e partida em paradas específicas pelo celular e pelo site

da empresa, e placas LED (Light Emitting Diode, em português Diodo Emissor de

Luz) no interior dos ônibus informando o nome de cada parada. É válido

destacarmos que foi em Málaga a primeira experiência na Espanha do uso de GPS

para a localização de ônibus através de satélites.

Como parte do processo destas modificações, a prefeitura abriu um concurso

público onde permitia a empresas de caráter privado o uso privativo da via pública,

mediante instalação de mobiliário urbano, para exploração publicitária de acordo

com regras previamente estabelecidas no próprio concurso e lei vigente da cidade.

O mobiliário urbano previsto no concurso se caracterizava por cerca de 350 suportes

individuais de publicidade, 500 paradas de ônibus cobertas, 300 totens informativos

e 10 banheiros incorporados às paradas de ônibus de forma integrada para uso

exclusivo dos motoristas. A empresa deveria se comprometer a desenhar, instalar,

repor, limpar, manter e atualizar a estrutura física e as tecnologias dos elementos

mencionados anteriormente, além da exploração publicitária.

A licitação foi vencida em 2006, pela empresa Corporação Europeia de

Mobiliário Urbano, S.A. (CEMUSA), uma multinacional que trabalha no ramo de

mídia exterior, filial do Grupo Espanhol Fomento Construções e Contratos (FCC),

empresa do ramo de serviços e construção na Europa. A CEMUSA já era detentora

exclusiva da exploração do mobiliário urbano na cidade desde o ano de 1989, e tal

contrato que findou no ano de 2007 foi absorvido pelo novo contrato. A empresa
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também é parte de uma sociedade mista com a sociedade municipal Empresa

Municipal de Iniciativas e Atividades Empresariais de Málaga, S.A. (PROMÁLAGA) 3.

A primeira fase da reestruturação compreendeu a instalação de 150 paradas

de ônibus cobertas em novos locais, 300 totens informativos e 10 banheiros

incorporados às paradas de ônibus para uso exclusivo dos motoristas. Pelo fato da

empresa CEMUSA já ser a detentora do direito de instalação dos mobiliários

urbanos antes da nova licitação, a segunda fase que teve início em 2008 tinha o

objetivo de restaurar e renovar as 150 paradas de ônibus que a empresa já havia

instalado na cidade e os 350 suportes individuais de publicidade.

Atualmente, a cidade possui uma rede de 34 linhas regulares, 3 linhas

circulares e 3 linhas noturnas. Na Figura 5 apresentamos o plano de percurso das

linhas e suas paradas correspondentes na Alameda Principal localizada no centro,

principal via de passagem dos ônibus da cidade.

Figura 5 - Paradas de ônibus na Alameda Principal, zona central de Málaga
Fonte: EMT, 2009.

3 É uma empresa privada municipal com personalidade jurídica e funcionalidade de sociedade
anônima que procura incentivar atividades que possam contribuir para o desenvolvimento social e
econômico da cidade de Málaga e arredores.
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A EMT oferece nas paradas de ônibus informações relativas aos horários,

tarifas e linhas que param especificamente naquele ponto. É válido notar que existe

distinção entre as informações obtidas em paradas cobertas e nos totens. Nas

paradas de ônibus (cada uma possui numeração específica), é possível ver o

número da linha e/ou linhas que ali param; o itinerário, as paradas, as frequências e

os horários de cada linha; as tarifas e possibilidades de aquisição de cartões para

uso nos transportes; plano geral das linhas; pontos de vendas e recargas de cartões

mais próximos e todas as notícias pertinentes às linhas e uso dos transportes. Nas

Figuras 6 e 7, podemos ver as informações disponibilizadas aos usuários, e os

modelos padrão de paradas em Málaga.

Figura 6 - Informações expostas nas paradas de ônibus em Málaga.
Fonte: EMT, 2011.
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Figura 7 - Modelo de parada de ônibus em Málaga
Fonte: CEMUSA, 2011.

Já nos totens, que possuem menos espaço para informação, pode se obter

informação da linha e/ou linhas que ali param, os horários e tarifas (Figura 8). Além

disso, a empresa distribui o folheto Guia dos Transportes Urbanos de Málaga, onde

é possível encontrar um plano geral da cidade especificando as paradas e linhas de

ônibus, horários e itinerário de todas as linhas, tarifas vigentes, além de destacar

locais de interesse turístico e telefones úteis.

Figura 8 - Modelo de totem em paradas de ônibus da cidade de Málaga.
Fonte: CEMUSA, 2011.
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Málaga se destaca na gestão do seu sistema de transporte, sendo

continuamente reconhecida dentro da Espanha. Em 1999, a EMT ganhou o prêmio

de “Melhor empresa Espanhola de Transportes Urbanos do Ano”, reforçando sua

característica de qualidade no serviço aos seus usuários. Principalmente no que diz

respeito ao sistema de informações sobre o serviço ao público, a EMT consegue

disponibilizar desde a forma mais simples (como as informações nas paradas) até

atributos tecnológicos que incrementam a experiência do usuário (como uso do GPS

para localização através do satélite). Todos estes fatores contribuem para a

qualidade de vida dos cidadãos e a experiência dos visitantes que também fazem

uso do serviço, tornando a cidade naturalmente mais atrativa.

3.3 MÁLAGA E O TRANSPORTE: UMA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE

É necessário exemplificar ainda mais profundamente como uma cidade que é

bem organizada para seus cidadãos, neste caso na área de transportes, pode trazer

uma experiência diferente àqueles que passam por ela seja como visitante, turista,

ou como a própria autora, uma intercambista. Antes da primeira vez que foi utilizado

um ônibus urbano em Málaga nesta experiência, o folheto informativo dos

transportes da cidade já havia sido adquirido, o que já foi de grande utilidade para

saber quais as linhas estavam mais próximas do local desejado. Nas paradas de

ônibus, os horários indicados como primeira e última saída da linha são seguidos

com rígida pontualidade, bem como os intervalos em que elas circulam, podendo dar

flexibilidade e segurança aos usuários para se deslocarem nos horários esperados.

Além disso, dentro de todos os ônibus, placas LED de fácil visualização informam o

nome de cada parada (seguindo as mesmas nomenclaturas utilizadas nos itinerários

oficiais presentes em todas as paradas), evitando que as pessoas parem antes ou

depois da onde realmente querem ir.

Após algum tempo na cidade, foi comprovado como as informações

oferecidas dos serviços eram precisas e amplas. Na Alameda Principal, avenida de

maior movimento do centro da cidade e de maior fluxo de ônibus e paradas, o uso

do GPS oferece um serviço de maior qualidade ao usuário. Em cada parada, placas

LED anunciam em quanto tempo o próximo ônibus de cada linha que para ali irá

chegar. E abrindo ainda mais as possibilidades aos usuários, é possível através do
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site oficial da EMT saber quando passará o próximo ônibus de uma linha para uma

parada específica (através da numeração da mesma), serviço que pode ser

adquirido também através do celular, mediante uma taxa que é descontada em

créditos do mesmo. Além disso, o site oferece através da opção “Quiero ir a...”, a

possibilidade de se montar rotas através de nomes de rua, ou lugares já

previamente definidos, como aeroportos, shopping centers ou atrativo turístico, ou

ainda pelo número da parada onde se deseja ir.

A facilidade observada durante a experiência em Málaga para deslocamentos,

e a possibilidade de se organizar de forma ordenada a infraestrutura de transportes

de uma cidade trouxe a necessidade de analisar melhor esta faceta da mobilidade

urbana existente nas metrópoles. As inovações tecnológicas já demonstraram ao

redor do mundo, como podem trazer ainda mais informações aos usuários dos mais

diversos serviços. Em relação à Málaga, podemos ver que tecnologias de

informação e comunicação oferecem um novo patamar de experiência ao usuário

dos transportes públicos urbanos, aumentando não só sua eficiência, mas também

oferecendo informações cada vez mais precisas sobre o uso do serviço, dando

maior segurança e conforto aos cidadãos e turistas.
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4. NITERÓI E A EXPERIÊNCIA NOS TRANSPORTES URBANOS

Quando vivemos em uma cidade durante toda a vida ou por um considerável

período de tempo, acabamos por criar uma rotina no nosso dia a dia. Este cotidiano

acaba por levar a um uso constante da infraestrutura urbana que a cidade oferece, e

consequentemente, a uma percepção ainda mais apurada e crítica sobre a

qualidade dos serviços oferecidos.

O município de Niterói possui diversos atributos, e na opinião desta autora,

potencialidade ainda pouco aproveitada para o seu desenvolvimento turístico. Palco

de uma multiplicidade de recursos naturais, históricos, culturais e arquitetônicos,

Niterói poderia ser muito mais que uma cidade à margem do município do Rio de

Janeiro. Vemos um panorama que caminha para um futuro mais promissor neste

quesito, mas ainda existem muitas mudanças que necessitam ser realizadas.

Para uma cidade ser turística e receber bem um visitante, deveria primeiro

oferecer um nível satisfatório de qualidade de vida aos seus cidadãos. Niterói ainda

precisa melhorar em termos de infraestruturas urbanas para chegar a um patamar

mais elevado. O sistema de transportes urbanos, foco principal desse trabalho, por

exemplo, beira ao caos, com congestionamentos diários, pouca infraestrutura de

informação, entre outros problemas. Se para o próprio cidadão é difícil se deslocar

na cidade, é bastante provável que para um visitante seja ainda pior.

Para entendermos melhor todo este cenário, iremos contextualizar

turisticamente a cidade e expor a atual infraestrutura do sistema de transportes

urbanos. Finalizaremos apresentando a proposta de reestruturação de toda

infraestrutura viária da cidade, que promete modificar a experiência de

deslocamento dos usuários.

4.1 NITERÓI NO CONTEXTO TURÍSTICO

O município de Niterói está localizado na região metropolitana do estado do

Rio de Janeiro, na mais populosa região do Brasil, a Região Sudeste. Esta região

abriga mais de 80 milhões de habitantes, dos 190 milhões de brasileiros (IBGE,

2010), além de ser considerada a mais relevante economicamente por abrigar as

duas capitais mais importantes do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo dados
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do IBGE (2010), Niterói possui uma população de mais de 480 mil habitantes, nos

seus 130 km². Muitos índices destacam a importância da cidade, principalmente em

qualidade de vida. Segundo informações da Niterói Empresa de Turismo e Lazer

(NELTUR), o Programa das Nações Unidas (PNUD), posiciona Niterói em terceiro

lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios

brasileiros, em estudo realizado em 2000 (NELTUR, 2011).

Separada por 13 km da cidade do Rio de Janeiro, o município de Niterói é

banhado pela Baía de Guanabara e pelo Oceano Atlântico (Figura 9). Essa

localização pode ser considerada privilegiada, já que está ao lado de uma das

maiores entradas de turistas no Brasil. A cidade do Rio de Janeiro é o primeiro

destino de turistas internacionais com motivação de lazer, com 27,3% no total do

país, e fica em segundo lugar atrás de São Paulo quando a motivação são negócios

e eventos, ou outros (MTUR, 2010).

Figura 9 - Município de Niterói e regiões de planejamento
Fonte: Secretaria de Urbanismo de Niterói, 2011.

Quando falamos do turismo em Niterói, vemos que sua potencialidade é

marcada pela combinação de diversos atrativos em vários segmentos. Os atrativos

naturais são representados por suas belas praias, principalmente a de Itacoatiara

que abriga parte do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), este com uma

área de aproximadamente 2400 hectares, que abrange ainda as regiões leste e
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oceânica de Niterói e parte da cidade de Maricá (MONTESANO, 2008). Seus

atrativos culturais e históricos são representados por seus vários museus e ainda o

conjunto de fortes e fortalezas que proporcionam belíssima vista para a cidade do

Rio de Janeiro. Entretanto, o atrativo turístico mais relevante em Niterói é o Museu

de Arte Contemporânea (MAC), que faz parte do conjunto arquitetônico

desenvolvido pelo arquiteto mundialmente conhecido, o brasileiro Oscar Niemeyer.

Além do museu, o conjunto ainda abriga o Teatro Popular, o Memorial Roberto

Silveira, a Praça Juscelino Kubitschek, a estação das barcas de Charitas, tornando

Niterói a segunda cidade no mundo com mais obras do renomado arquiteto.

Para entender melhor o turismo da cidade, precisamos explicar que a gestão

pública de Niterói no que concerne ao turismo delega a NELTUR a responsabilidade

de promover e desenvolver a atividade turística. O governo municipal passou a dar

mais importância ao turismo como atividade socioeconômica geradora de renda e de

empregos trazendo benefícios a população a partir do Plano Niterói Turismo

(NELTUR, 2005). Este plano foi um desdobramento de diversas estratégias a fim de

melhorar as infraestruturas de atrativos, acessos, entre outros, para alavancar a

potencialidade turística de Niterói. O plano foi apresentado em maio de 2005, porém

muitas ações e medidas propostas não se concluíram. Uma das ações realizadas foi

a criação de uma linha de ônibus turístico que tem o objetivo de ampliar a divulgação

dos principais atrativos da cidade, tanto para moradores e visitantes, realizando um

percorrido entre o Caminho Niemeyer até a Fortaleza de Santa Cruz, com paradas

específicas (NELTUR, 2005). Com guias bilíngues, fornece informações sobre os

principais pontos turísticos do circuito (Figura 10).

Há pouco tempo, diante de um contexto nacional desprovido de indicadores

que medem a atividade turística, o MTur e o Serviço de Apoio as Micro e Pequenas

Empresas (SEBRAE) solicitaram à Fundação Getulio Vargas (FGV) a elaboração de

um estudo capaz de coletar dados e monitorar a evolução da atividade turística de

certos destinos turísticos (NELTUR, 2011). Em 2010, um estudo de competitividade

turística foi realizado pela FGV no município de Niterói e alguns dos índices são

apresentados na Figura 11.
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Figura 10 - Circuito da Linha Niterói Turismo
Fonte: NELTUR, 2011.

As variáveis para a operacionalização deste estudo foram definidas em cinco

macrodimensões (infraestrutura, turismo, políticas públicas, economia e

sustentabilidade), subdivididas, por sua vez, em 13 dimensões (infraestrutura geral,

acesso, serviços e equipamentos turísticos, atrativos turísticos, marketing, política

pública, cooperação regional, monitoramento, economia local, capacidade

empresarial, aspectos sociais, aspectos culturais e aspectos ambientais).

Figura 11 - Índices do estudo de competitividade turística de Niterói
Fonte: NELTUR, 2011.

As variáveis utilizadas nesta pesquisa em relação à infraestrutura geral foram:

a) capacidade de atendimento médico para o turista no destino; b) fornecimento de

energia; c) serviço de proteção ao turista; e d) estrutura urbana nas áreas turísticas.

Em relação ao acesso, as variáveis foram: a) acesso aéreo; b) acesso rodoviário; c)
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acesso aquaviário; d) acesso ferroviário; e) sistema de transporte no destino; e f)

proximidade de grandes centros emissivos de turistas. E em relação aos serviços e

equipamentos turísticos: a) sinalização turística; b) centro de atendimento ao turista;

c) espaços para eventos; d) capacidade dos meios de hospedagem; e) capacidade

do turismo receptivo; f) estrutura de qualificação para o turismo; e g) capacidade dos

restaurantes (NELTUR, 2011).

Com base nesses resultados, Niterói foi apontada como uma das regiões

promissoras para o turismo do estado do Rio de Janeiro, e por isso passou a fazer

parte do projeto Rio Competitivo, que procura fortalecer as governanças locais e

fomentar o desenvolvimento das regiões turísticas brasileiras, sendo uma parceria

entre MTur e o Instituto Marca Brasil (IMB) 4.

Contudo, é importante destacar que os índices obtidos pelos estudos da FGV

se afastam um pouco da realidade niteroiense. Atualmente vemos que a

infraestrutura de apoio turístico da cidade baseado no Cadastro de Pessoas Físicas

e Jurídicas que atuam no setor do turismo, o CADASTUR, e a NELTUR, ainda é

pouca perto da potencialidade que a cidade poderia possuir. Por exemplo, a cidade

possui 110 agências de viagens, 150 estabelecimentos gastronômicos e 24

empreendimentos de meios de hospedagem (NELTUR, 2008 apud MONTESANO,

2008; CADASTUR, 2011). Mas é principalmente no que tange a acessos, onde a

cidade apresentou média de 82,2 (Figura 11), onde observamos uma realidade que

não condiz com o dia a dia da cidade. O índice apontou como pontos negativos

fatores como congestionamentos diários, carência de vagas para estacionamento

nas áreas turísticas e falta de linhas de ônibus urbano que atenda as principais

atrações turísticas (NELTUR, 2011). No entanto, o sistema de transportes da cidade

é muito mais precário que isto.

O que vemos nos dias de hoje em Niterói é um sistema de transportes

urbanos com falhas na sua infraestrutura de um modo geral. São poucas ou quase

nulas intervenções que ofereçam informações claras e precisas sobre as linhas

municipais. Todos os pontos negativos apresentados no índice e, outros percebidos

diariamente pelos próprios cidadãos, acabam por gerar uma percepção ruim sobre a

qualidade do serviço, além de gerar insatisfação. Para avaliarmos melhor esta

4 Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, que é focada na elaboração, gestão e
execução de pesquisas e projetos inovadores e sustentáveis para o desenvolvimento dos segmentos
de turismo, cultura e social (MARCA BRASIL, 2011).
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situação é necessário analisar a atual infraestrutura do sistema de transportes

urbanos da cidade.

4.2 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE URBANO

São de responsabilidade da Niterói Transporte e Trânsito, a NITTRANS, o

planejamento e gerenciamento do sistema de transportes públicos urbanos do

município de Niterói. A empresa criada em 2005, tem como caráter uma sociedade

de economia mista de personalidade jurídica e de direito privado, sendo o município

seu acionista majoritário.

A estrutura da NITTRANS é composta por uma equipe de técnicos e

especialistas que atuam nas áreas de engenharia de tráfego, infraestrutura viária e

arquitetura urbana. Suas ações são focadas em contribuir com

excelência o gerenciamento técnico e operacional do sistema de
transportes, trânsito e do sistema viário da cidade, sua modernização,
eficiência e segurança, bem como a educação, formação e conscientização
de condutores, passageiros e pedestres para um trânsito mais humano e
seguro (NITTRANS, 2011, s.p.).

Reforçando a visão da empresa, de acordo com a NITTRANS:

a melhor representação dos índices de desenvolvimento de um país é a
prioridade que este estabelece aos seus investimentos em educação
pública. Países que mais investem em educação, ciência e tecnologia são
justamente os que propiciam maior qualidade de vida a seus cidadãos.
Evidentemente, essa qualidade se reflete também nos setores de trânsito e
transporte. (2011, s.p.)

O planejamento e gerenciamento técnico operacional do sistema de

transportes e trânsito e do sistema viário da cidade ocorrem por meio da divisão de

competências em cinco departamentos: Diretorias da Presidência, de Administração,

de Finanças, de Planejamento de Transportes e Trânsito, de Infraestrutura Viária,

além de a empresa ser gerenciada por um Conselho de Administração.

No que refere às informações sobre o transporte urbano, a diretoria de

Planejamento de Transportes e Trânsito é responsável pela coordenação,

supervisão e controle da engenharia de tráfego e funcionamento dos sistemas de

transportes e trânsito, e sistema viário municipal. Ainda dentro desta diretoria, o
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Departamento de Engenharia de Trânsito tem como uma de suas atribuições o

planejamento de intervenções viárias que inclui a padronização da sinalização em

pontos de ônibus.

De acordo com Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana

do Rio de Janeiro (PDTU/RMRJ), realizado pelo Governo do Rio de Janeiro no ano

de 2002, observa-se a existência de um conjunto bastante diversificado de entidades

e organismos envolvidos em questões de planejamento, projeto, gerência, operação

e regulação dos diferentes modos de transporte e de sua infraestrutura

(PDTU/RMRJ, 2002). Diferentemente de Málaga, no município de Niterói as linhas

municipais são operadas por empresas privadas. Na verdade, esta é a atual

configuração de operação do sistema de transportes urbanos em toda a região

metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, onde empresas privadas operam e

prestam os serviços de ônibus urbanos através de permissões, que no caso de

Niterói são concedidas pela prefeitura. Atualmente, a frota de ônibus no município

chega a 672 veículos em 54 linhas que são operados por nove empresas privadas, e

cada empresa permissionária explora, em regime de exclusividade, o serviço de

transporte de passageiros de cada bairro ou região (NITTRANS, 2011).

Como já foi mencionado no Capítulo 2, não só em Niterói, mas na maioria das

cidades brasileiras, a divisão na delegação de responsabilidades na gestão de

transportes urbanos, onde muitos órgãos são pouco integrados entre si, causam

inúmeros problemas na infraestrutura de transportes e sua modernização. E, além

disso, por existirem muitas empresas privadas com permissões de operação, o

serviço dificilmente consegue ser unificado num padrão de qualidade.

Segundo a própria NITTRANS, o modelo atual causa ainda problemas como:

linhas superpostas na área de maior demanda; baixas frequências nos bairros mais

afastados; baixa velocidade operacional; pouca flexibilidade para atender a

demanda, principalmente pelo ao fato que as empresas no ato do contrato, adquirem

o direito de explorar itinerários dentro de uma região específica, não abrindo

oportunidade de mudanças; e baixa produtividade.

No intuito de modificar este cenário, Niterói começa a ser contemplada por um

projeto de reestruturação que pretende modificar o que é visto hoje em dia no

sistema de transporte urbano. Abordaremos a seguir suas características mais

relevantes.
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4.2.1 Projeto Jaime Lerner: uma nova perspectiva de transporte para Niterói

Em novembro de 2009, a prefeitura de Niterói anunciou o Plano Municipal de

Transporte e Trânsito desenvolvido pelo escritório de arquitetura Jaime Lerner, o

mesmo responsável pelas mudanças executadas no sistema de transportes urbanos

na cidade de Curitiba, Paraná. Segundo Jaime Lerner, “a eficiência do transporte

público se reflete diretamente na qualidade de vida da população, bem como no

funcionamento do trânsito como um todo” (NITTRANS, 2009, s.p.). Para garantir a

qualidade das operações dos ônibus como forma mais viável de transporte coletivo,

as modificações sugeridas pelos técnicos envolvem mudanças de mãos de ruas;

faixas reversíveis; criação de novas linhas de barcas e a implantação do sistema

Bus Rapid Transit (BRT), que consiste numa espécie de adaptação dos coletivos a

fim de torná-los mais rápidos e racionalizados, como os metrôs (SOUSA, 2009).

Além disso, recentemente também foi proposta a adoção de vias e faixas

exclusivas para ônibus; a gradual substituição da frota de veículos, com mais

conforto e piso baixo, para acessibilidade universal dos usuários; a reestruturação

de linhas existentes para que haja maior integração física e tarifária, de forma a

oferecer condições que reduzam os tempos de deslocamento e custos operacionais

do sistema, contribuindo expressivamente para melhoria da mobilidade, componente

essencial da qualidade de vida da população (NITTRANS, 2011).

Em relação à infraestrutura para os ônibus urbanos, o plano prevê cinco

terminais que irão interligar diferentes pontos da cidade através de BRTs: o já

existente João Goulart, no centro da cidade; Piratininga, na região oceânica;

Saibreira, no bairro do Caramujo; Charitas e Largo da Batalha. Além dos terminais,

diversas estações de embarque e desembarque serão construídas ao longo do

caminho. Modelos dos terminais e de estações podem ser vistas nas Figuras 12 e

13.
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Figura 12 - Terminal do Largo da Batalha previsto pelo Projeto Lerner
Fonte: NITTRANS, 2011.

Figura 13 - Perfil das estações entre terminais previsto pelo Projeto Lerner
Fonte: NITTRANS, 2011.

Para o rolamento dos BRTs, dois corredores viários serão desenvolvidos: 94

coletivos interligariam todos os terminais, e outros 300 coletivos fariam um sistema

de alimentação ao corredor principal, vindo de diversos bairros da cidade. O mapa

geral do sistema BRT a ser executado pode ser visto na Figura 14, bem como as

fases de construção previstas. Segundo Sérgio Marcolini5, presidente da NITTRANS,

a primeira fase tem conclusão prevista para o final do ano de 2012, porém, as outras

5 Dados obtidos através de entrevista informal com Sérgio Marcolini na data de 19 de setembro de
2011, na sede da NITTRANS, no centro de Niterói.
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fases são de difícil mensuração já que no final deste mesmo ano o mandato do atual

prefeito, Jorge Roberto Silveira, chega ao fim, podendo ocorrer atrasos ou

interrupção das obras em novos governos.

Figura 14 - Mapa geral do sistema BRT em Niterói e fases de construção
Fonte: NITTRANS, 2011.

A construção dos terminais, que inicialmente seria feita pela própria prefeitura,

será agora financiada pela iniciativa privada (BARRETO, 2011). Essa é uma tática

para que as empresas privadas que operam as linhas urbanas na cidade

atualmente, criem uma espécie de consórcio de forma que se evite uma

sobreposição de linhas e redução de até 50% de veículos circulando nas ruas.

Além dos corredores viários, o projeto ainda indicou a construção de dois

mergulhões (espécie de túnel que passa por baixo de ruas) na cidade para

escoamento de veículos, a fim de evitar as retenções que costumam ser provocadas
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pelo cruzamento dos fluxos da Ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida

como Ponte Rio - Niterói. Um deles seria na Rua Marquês de Paraná, em frente ao

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), e o outro, na Avenida Feliciano Sodré,

sob a Praça da Renascença, próximo ao local onde funcionava o Moinho Atlântico

(SOUSA, 2009). O mergulhão da Rua Marquês de Paraná já teve as obras iniciadas,

e possuirá uma extensão de 300 metros, com duas pistas de rolamento para

veículos de até 4,5m. A passagem dos ônibus será feita na parte superior do

mergulhão. Esta intervenção promete atender um fluxo de mais de dois mil veículos

em horário de pico (NITTRANS, 2011). A Figura 15 ilustra como deve ficar a obra

após ser finalizada.

Figura 15 - Mergulhão da Rua Marquês de Paraná
Fonte: NITTRANS, 2011.

No que se refere ao tipo de informações que serão disponibilizadas nas

paradas de ônibus com este novo projeto, Sérgio Marcolini afirma que ainda não

foram feitas especificações concretas, porém, pretendem-se fixar nas paradas

através de painéis adesivos, as informações como as linhas e seus respectivos

nomes, horários, itinerários apontando a origem e o destino da linha e mapa de

entorno. O projeto pretende padronizar também as paradas de ônibus, segundo a

estrutura já existente na praia de Icaraí e em outros pontos da cidade. O abrigo que

irá servir de provável modelo para a padronização dos demais, pode ser visto na

Figura 16.
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Figura 16 - Modelo de parada para padronização em Niterói
Fonte: NITTRANS, 2011

Mas, foi recentemente que a prefeitura de Niterói e a NITTRANS

apresentaram outro processo de mudança no sistema operacional de transporte

público do município, o que pode significar uma alteração na qualidade do serviço.

Como forma de viabilizar o plano de modernização viária proposto no projeto de

Jaime Lerner, a relação entre município, na qualidade de poder concedente, e os

operadores privados irá mudar. Os operadores deixarão de ser permissionários dos

serviços de transportes urbanos do município de Niterói e se tornarão

concessionários, atribuindo direitos e obrigações que serão definidos em contratos,

no intuito de dar uma maior segurança jurídica e proporcionar mais investimentos no

setor (NITTRANS, 2011). Segundo Sérgio Marcolini,

a Prefeitura vem procurando transformar seu sistema de transportes no
sentido de um modelo integrado, com prioridade para o coletivo em
detrimento do individual; aumento da mobilidade e da acessibilidade; com
redução de custos; e melhoria da eficiência e da eficácia para os usuários.
(NITTRANS, 2011, s.p.)

Isto se deve ao fato que em Niterói estas permissões atuam em regime de

monopólio, pois as empresas ganham o direito de operacionalizar a linha em uma

região específica, como por exemplo, em um bairro, dificultando possíveis mudanças
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nos itinerários. Esta estratégia da prefeitura e da NITTRANS pretende modificar para

a concessão por áreas e ainda diminuir de nove empresas atuantes, para apenas

duas, garantindo maior flexibilidade no serviço.

É este o projeto que almeja transformar todo o cenário do sistema de

transportes urbanos de Niterói. Mesmo sem previsão para seu término, a

possibilidade de vislumbrar um futuro melhor para o sistema de transportes do

município já é um grande passo. Mesmo que haja descontinuidade das obras com

mudanças de governo, esta percepção de que é preciso inovar para melhorar a

qualidade de vida dos cidadãos pode constituir-se em uma realidade promissora

para Niterói. Ainda assim, podemos verificar que existem algumas diferenças muito

marcantes não só no cenário atual, mas também neste possível futuro, ao

compararmos Málaga e Niterói. No próximo capítulo, iremos destacar e analisar

estas características.
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5 TRANSPORTE URBANO: COMPARAÇÃO ENTRE MÁLAGA E NITERÓI

Após apresentarmos os panoramas atuais das cidades de Málaga e Niterói,

no que se refere ao transporte urbano principalmente, verificamos que existem

marcantes diferenças na organização das informações sobre estes serviços de

deslocamento. Mesmo que haja características díspares entre as cidades, seja em

população, relevância turística, e até mesmo o fato de que Málaga faz parte de um

país desenvolvido e Niterói de um país emergente, é possível fazer uma

comparação entre elas.

No Capítulo 2, destacamos que para uma cidade oferecer serviços turísticos

que satisfaçam os turistas, deve primeiro, trazer qualidade de vida para seus

cidadãos. Muitos autores atribuem ao poder público a responsabilidade de executar

melhorias em infraestruturas urbanas para o bem comum, que podem também

facilitar o desenvolvimento turístico de um destino (PEARCE, 1992 apud HALL,

2005). Satisfazer as necessidades locais em primeiro plano acaba também por

atender as necessidades dos turistas dentro do destino, configurando um cenário

onde todos lucram (MURPHY, 1985 apud HALL, 2005).

As empresas responsáveis pela gestão dos transportes urbanos das duas

cidades apontadas neste estudo, ambas de caráter público, declaram em suas

missões e valores o compromisso em proporcionar qualidade e eficiência aos

usuários de seus serviços. Porém, podemos observar que em Málaga esse

comprometimento é mais presente, talvez pelo fato de que a gestão da oferta e

estrutura das linhas de ônibus seja também de responsabilidade do poder público,

existindo uma probabilidade de melhor integração na comunicação entre os

departamentos pertinentes e a própria qualidade dos serviços de deslocamento e de

informações sobre eles.

Em Niterói, e na maior parte das cidades do estado do Rio de Janeiro, as

linhas de ônibus são geridas por empresas privadas através de concessões e

permissões. Este fato acaba por dificultar uma integração dos serviços, a

manutenção da sua qualidade, e ocasiona a superposição de linhas, itinerários,

dentre outros problemas.

O panorama que será discutido neste capítulo abrange as informações sobre

o serviço dos transportes urbanos dessas cidades e, através de uma observação
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participante da autora, são ressaltadas as principais diferenças não só no cenário

atual, mas também nas mudanças previstas para o futuro.

5.1 PANORAMA ATUAL: DIFERENÇAS ENTRE NITERÓI E MÁLAGA

Nos dois capítulos anteriores pudemos ver mais detalhadamente como é atual

gestão do sistema de transportes públicos urbanos das cidades estudadas, e a partir

de alguns exemplos que serão expostos ao longo desta seção, será possível

observarmos as diferenças que existem quando falamos na disponibilidade nas

cidades sobre informações acerca deste sistema.

Em Málaga, as paradas de ônibus e os totens informativos possuem modelo

padrão, estabelecido a partir de concurso público realizado no ano de 2006. A

empresa vencedora, CEMUSA, instalou os mobiliários urbanos e obteve o direito de

explorá-los publicitariamente. Em toda a cidade podem ser vistos os mesmos tipos

de paradas, oferecendo sempre informações como horários, frequências, itinerários,

tarifas, etc. (Figuras 17 e 18).

Figura 17 - Parada coberta de ônibus em Málaga.
Fonte: Hector Guerrero, 2011.
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Figura 18 - Totem informativo de parada de ônibus em Málaga.
Fonte: Hector Guerrero, 2011.

Em Niterói, podemos ver tipos distintos de estrutura para as informações em

paradas de ônibus. As sinalizações, na maior parte das vezes, são placas de

identificação de parada de ônibus, que podem estar fixadas em postes ou em apoios

verticais (Figura 19). No segundo semestre de 2009, foram instalados totens de

identificação, que contam ainda com placas publicitárias na parte superior. Mesmo

possuindo maior espaço para fixação de informações devido a sua estrutura física,

os totens não contêm uma padronização de informação sobre linhas (Figura 20).

Figura 19 - Placas de parada de ônibus
Fonte: Arquivo pessoal, 2011.
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Figura 20 - Totem de identificação de parada de ônibus em Niterói
Fonte: Arquivo pessoal, 2011.

Segundo Sérgio Marcolini, os totens fazem parte de um contrato firmado entre

a prefeitura e a empresa Sarmiento Publicidade Rio de Janeiro S/A para instalação

de mobiliário urbano. Além de explorar a publicidade em espaços públicos, a

empresa é responsável por equipar a cidade com abrigos para pontos de ônibus e

outros totens informativos. No entanto, segundo Marcolini, o contrato não foi

integralmente cumprido e a empresa de publicidade passou a passar para terceiros

a responsabilidade de explorar publicitariamente os mobiliários, bem como sua

instalação, além de passar a usar materiais de qualidade inferior do que firmada no

contrato. Os totens deveriam conter informações para facilitar o uso do transporte

coletivo na cidade, mas a maioria acaba servindo de espaço somente para

publicidade e, em alguns casos, estão vazios, ou sofreram algum tipo de

vandalismo. Alguns totens ainda oferecem informações sobre o número das linhas

que passam na parada, mas não é algo padronizado para toda a cidade.

Na Avenida Amaral Peixoto, por exemplo, ao longo da vida podem ser vistos

diferentes formas de sinalização e indicação de paradas de ônibus. Algumas

possuem somente placas de identificação de parada, outras possuem totens com

número de linhas, outros totens só com a identificação de parada, e somente em um

local é visto uma placa com itinerário da linha, provavelmente feito pela própria

empresa que a explora (Figura 21).
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Figura 21 - Placa de identificação de parada de ônibus na Av. Amaral Peixoto
Fonte: Arquivo pessoal, 2011.

Os mobiliários urbanos também são caracterizados pelas paradas cobertas,

às vezes chamadas de abrigos (sem um modelo padrão definido), geralmente com

bancos para os usuários. Alguns possuem espaço para exploração publicitária em

suas laterais ou na parte de trás da estrutura (Figura 22). Nenhum tipo de

informação sobre os horários das linhas, itinerários, frequências são vistos nestas

paradas.

Figura 22 - Paradas cobertas de ônibus em Niterói
Fonte: NITTRANS, 2011.
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É nítida a diferença entre as duas formas de disponibilizar informações aos

usuários dos serviços de transportes. Enquanto em Málaga é possível se deslocar

facilmente mesmo quando não se é um cidadão local, principalmente pelo fato de

ser uma cidade bem sinalizada nesse quesito, em Niterói, a maioria das pessoas

não tem acesso a nenhum tipo de informação em paradas de ônibus. Ao redor da

cidade é quase impossível ver qualquer tipo de informação das linhas que passam

nas paradas, sua frequência, ou seu itinerário. O que vemos é que o dia a dia na

cidade acabou por habituar os usuários no conhecimento da localização das

paradas e as linhas que ali passam pelo uso constante das mesmas, seja para

trabalhar, estudar, lazer, etc.

Fazendo uma comparação entre a Alameda Principal no centro de Málaga, e

parte da Avenida Visconde do Rio Branco no centro de Niterói, mais especificamente

em frente ao Plaza Shopping, vemos que as diferenças são bem mais expressivas.

Essa comparação é válida, pois são locais semelhantes nas seguintes

características: são espaços com vias de interligação entre diferentes setores das

cidades, possuem paradas (finais ou intermediárias) para linhas que seguem para

diferentes pontos da cidade (muitos sendo localização de atrativos turísticos de

relevância, como o MAC, praias oceânicas, etc.), e ainda são locais de um grande

fluxo de pessoas, residentes e visitantes.

Na Figura 5 apresentada no Capítulo 3, vimos a disposição das paradas de

ônibus da Alameda Principal de Málaga. Cada parada é exatamente como se vê na

Figura 17, com todas as informações sobre as linhas, para que um usuário possa se

locomover na cidade com a segurança de saber por onde ir antes de embarcar no

ônibus. Ainda contam com placas LED avisando em quantos minutos os próximos

ônibus de certa linha irão chegar.

Em Niterói, na Avenida Visconde do Rio Branco, no recorte mencionado

acima, vemos algumas paradas cobertas dispostas ao longo da calçada (Figura 23),

sem qualquer informação sobre as linhas e seus itinerários. No máximo, vemos uma

sinalização vertical informando somente os números das linhas que param naquela

parte específica da via (Figura 24), que não diminui o aspecto confuso da

organização espacial das paradas.
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Figura 23 - Paradas cobertas de ônibus na Av. Visc. do Rio Branco em Niterói
Fonte: Arquivo pessoal, 2011.

Figura 24 - Placa com números das linhas na Av. Visc. do Rio Branco em Niterói
Fonte: Arquivo pessoal, 2011.

É essa desorganização das linhas e paradas de ônibus existentes no

município de Niterói e o descaso na disponibilidade de informações, não só neste

recorte espacial citado, que gera a ineficiência do serviço. Usuários que não estão

acostumados a usar uma linha se sentem confusos e dependentes de informações

dos próprios funcionários dos ônibus ou de outros meios, como amigos, internet, etc.

São disponibilizadas informações dos itinerários de todas as linhas em Niterói no site

da NITTRANS, entretanto, os cidadãos não deveriam ficar condicionados a essa
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única possibilidade. É preciso sanar a dificuldade de se locomover mesmo antes de

entrarmos no ônibus.

Apesar de não possuir previsão para sua conclusão, o Projeto Jaime Lerner

apresentado em 2009 pela prefeitura e a NITTRANS promete modificar este cenário.

Apesar de que muitas das ações previstas poderiam ser implementadas antes

mesmo do final das obras, iremos analisar como as possíveis mudanças irão

melhorar os problemas aqui apresentados, e se comparados a Málaga, ainda é

possível fazer mais.

5.1.1 Projeto Jaime Lerner: planos para informação do serviço

A base do Projeto Jaime Lerner é, na verdade, uma mudança na

infraestrutura viária do município de Niterói. Evidentemente, esta mudança estrutural

ira envolver outros aspectos que fazem parte do sistema de transportes da cidade. O

tema base deste trabalho voltou-se principalmente para o que se refere à

disponibilidade de informações sobre o serviço de transportes das duas cidades

estudadas. Vale destacar antes, que as mudanças previstas das frotas, com piso

baixo para uma acessibilidade mais universal, além de pistas e faixas exclusivas ou

preferenciais para ônibus, se assemelham muito com a realidade de Málaga,

demonstrando que Niterói está a caminho de inovações importantes.

De acordo com informações obtidas com Sérgio Marcolini, as possíveis

informações que serão disponibilizadas nas paradas de ônibus quando as mudanças

do projeto começarem a serem feitas, envolvem informações acerca das linhas e

seus respectivos nomes, os horários, o mapa do entorno e um itinerário simples

designando somente origem e destino, como já mencionado no Capítulo 4.

Inscrições em braile, com as mesmas informações serão instaladas nos abrigos para

que deficientes visuais possam também ter acesso. Ainda foi mencionado em

caráter de uma possível ideia a ser implementada, placas LED denominando as

paradas com aviso sonoro dentro dos ônibus.

Apesar de já ser um começo, esse tipo de informação a ser disponibilizada

aos cidadãos e visitantes poderia envolver a feição de itinerários simples, citando as

ruas principais que as linhas passam, para facilitar ainda mais o uso dos serviços.

Esta mesma informação poderia estar presente também no interior dos ônibus,
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como pode ser visto nos metrôs, por exemplo. Em Málaga, mesmo as linhas com

itinerários mais extensos possuem um modelo padrão de informação, sempre com

origem e destino, todas as paradas e ainda informam lugares de interesse turístico

ou de utilidade pública próxima as paradas (Figura 25).

Ainda seria interessante, informar tarifas vigentes para uso do ônibus nas

paradas, além de informar, por exemplo, outras possibilidades para informação

sobre serviços e rotas, como o site da NITTRANS que possui detalhado todos os

itinerários das linhas que atuam no município. Esta informação até poderia estar

disponível nos guias oficiais de turismo da cidade que são disponibilizados aos

visitantes e eventos de turismo de promoção da cidade, como forma de possibilitar

um planejamento prévio de deslocamento dentro da cidade em visitas turísticas.

Figura 25 - Exemplo de itinerário em paradas de ônibus em Málaga
Fonte: EMT, 2011.

Outro fator importante seria o uso de materiais mais resistentes nos abrigos

de paradas de ônibus, e ainda, a substituição dos materiais adesivos. Geralmente, é

usado um adesivo colante com as informações sobre linhas, horários, etc., como

pode ser visto no corredor metropolitano da Alameda São Boa Ventura, no bairro do

Fonseca (remodelado a cerca de um ano e meio). Devido a facilidade de se retirar o

material, muitos abrigos já são alvo de vandalismos, prejudicando o acesso dos

usuários às informações do serviço, e muitos equipamentos das plataformas estão

em más condições de uso, e alguns adesivos foram completamente retirados,
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impossibilitando ver as informações sobre as linhas, sem que houvesse reposição

ou ações de manutenção (SOUSA, 2011).

A necessidade de constante conservação das paradas seria também

essencial. Não basta somente instalar abrigos mais modernos, com as informações

necessárias para um bom uso. Ter certeza de que essas informações podem ser

continuamente acessadas é dever do órgão que gere esses equipamentos urbanos,

para que possíveis danos causados por terceiros não interfiram na qualidade do

serviço ao usuário.

Vemos que o caminho para alcançar a qualidade das informações dos

serviços de transportes urbanos em Niterói ainda é longo. A comparação aqui

exposta pretende demonstrar que melhorias são necessárias e possíveis e, a gestão

pública precisa esforçar-se sempre para atender as expectativas da população.

Sabemos que muitas vezes investimentos na área são alvo de processos

burocráticos que atrasam obras, ou que mudanças de governos podem significar

descontinuidade de projetos. Mesmo com toda dificuldade, é dever da gestão

pública, no caso de Niterói, da prefeitura, zelar pelo bem-estar de seus cidadãos, e

oferecer possibilidades que contribuam para sua qualidade de vida.

É preciso estar atento ao atual panorama da cidade, para saber executar um

plano para os transportes mais coerente e promissor para o futuro. Continuar

seguindo com um modelo que gera prejuízos ou que não alcança os fins desejados,

é permanecer agindo erroneamente. Instalar equipamentos de qualidade, oferecer

informações precisas e simples sobre os serviços, e ainda conscientizar os cidadãos

desta melhoria é o caminho para um sistema de transportes urbanos que contribua

efetivamente para a qualidade de vida da cidade e daqueles que venham visitá-la.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os transportes são peças fundamentais para o desenvolvimento de uma

cidade, para a mobilidade humana e para o fenômeno turístico. Estar atento a este

fator, e investir em melhorias e modernizações são passos importantes para

estabelecer um cenário de melhores condições para o bem estar de uma população,

e abrir possibilidades dentro da atividade turística. Não é preciso focar as mudanças

apenas para o turismo. A organização da cidade, quando bem planejada para

melhorar a vida a nível local, leva os visitantes a se “aproveitarem” também dela.

Este trabalho teve como objetivo analisar a qualidade e apontar as falhas do

sistema de transportes urbanos da cidade de Niterói em comparação com a cidade

de Málaga, e expor como uma cidade que esteja bem estruturada neste quesito para

seus cidadãos, acaba por contribuir naturalmente para uma experiência satisfatória

de um visitante, ou ao menos, facilitar sua locomoção a nível local.

A cidade malaguenha, no que concerne aos transportes urbanos, aposta em

um serviço totalmente focado nos seus usuários. Málaga que já possuiu problemas e

desorganização em informações sobre os serviços, conseguiu modificar este cenário

através de ações lideradas pela gestão pública. Ao longo dos anos as medidas

tomadas levaram ao atual e moderno sistema de transportes, com informações

altamente precisas, com serviços pontuais, acessibilidade, que contribuem também

para uma infraestrutura viária mais organizada, e menos prejudicial ao meio

ambiente. Todas essas modificações envolveram uma melhoria não só da vida dos

residentes, mas também dos visitantes da cidade, e as facilidades acabaram por

atingir a todos.

Em Niterói, é possível ver que existem muitas coisas a serem feitas, se

quiséssemos chegar minimamente próximos ao cenário de Málaga. Após este

trabalho, chamou a atenção como a diferença de gestão implica em iguais

diferenças nos serviços. Em Málaga, mesmo que o mobiliário urbano seja

responsabilidade de uma empresa de caráter privado, a gestão do serviço é

unificada no poder público, inclusive a gestão das linhas e de informações aos

usuários. Em Niterói, o poder público é responsável pelo serviço, porém, as

permissões para exploração das linhas estão divididas em nove empresas privadas,

e as de informações e mobiliários urbanos em outra empresa. Ou seja, se olharmos

bem esta situação, vemos que em Niterói existem muitas empresas e órgãos gerindo
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e cuidando da qualidade de um mesmo serviço. Provavelmente, pode ser esse o

problema principal para que ela não seja atingida plenamente.

As falhas encontradas ao longo deste trabalho são na verdade um conjunto

de fatores atrelados aos diferentes níveis de gestão ou do cenário do sistema de

transportes urbanos. O desequilíbrio na qualidade de serviço pode ser entendido

como a dificuldade de integração entre os diversos atores envolvidos na gestão. A

falta de informações, a precariedade do mobiliário urbano, o uso de materiais de

pouca qualidade e durabilidade são de responsabilidade em parte da gestão pública

e em parte da empresa contratada para sua instalação. Porém, sendo o poder

público responsável por oferecer o serviço de transportes urbanos da cidade,

deveria também ser o responsável por cobrar da empresa as ações previstas em

contrato, a fim de defender o bem estar da população e o dinheiro público

empregado para tal.

O caminho para mudanças está se desenvolvendo. O Projeto Jaime Lerner,

possui medidas e objetivos promitentes, que se realizados, trarão para o município

de Niterói um futuro melhor. Porém, além de modificar a infraestrutura viária, é

preciso especial atenção à disponibilidade de informações e a forma como oferecê-

las. Prever medidas é um começo, mas é preciso olhar os resultados de ações já

executadas na cidade para possibilitar novas reflexões, para não executar

simplesmente ações de caráter paliativo. A Alameda São Boaventura, que já passou

por uma grande reestruturação de via, mobiliário urbano e de disponibilidade de

informações, já apresenta deficiências que podem ser modificadas futuramente no

projeto. O uso de adesivos para expor as informações sobre linhas já são alvos de

vandalismo, comprometendo o acesso as mesmas. No Projeto Jaime Lerner, deveria

ser questionado uma mudança no material utilizado, para não ser feito um trabalho

que posteriormente poderá ser destruído.

A questão de manutenção também é importante. Repor e cuidar das

instalações são uma forma de manter a integridade da estrutura e continuar

oferecendo aos usuários os serviços esperados. Ainda, para evitar ações de

vandalismo, medidas de segurança como patrulhamento podem ser vistas como

possíveis soluções.

O fator crucial seria principalmente disponibilizar informação. Os cidadãos

niteroienses não possuem quase nada que os ajudem a se informar sobre as linhas,

seus horários, os itinerários, ou qualquer coisa do tipo. É contraditório ver uma
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cidade, que supostamente se encontra com alta média em um estudo de

competitividade turística a nível nacional, não disponibilizar nenhum tipo de

informação que direcione nem mesmo seus cidadãos acerca do transporte urbano.

As mudanças devem ser vistas como fatores essenciais não só para a qualidade de

vida da população, mas também para potencializar os atributos turísticos da cidade.

Sabemos que a realidade no Brasil é diferente de uma cidade da Europa, por

exemplo. Isso se deve a questões culturais, econômicas, sociais, entre muitos outros

fatores. Muitas vezes, a própria população não sabe apreciar quando uma melhoria

é feita em prol de seu conforto. Atos de vandalismos e de depreciação de estruturas

urbanas são infelizmente comuns nas cidades brasileiras, o que requer medidas de

sensibilização dos cidadãos.

O setor de transportes ainda se encontra carente em termos de modernidade,

qualidade de serviço, de informação ou atributos menos prejudiciais ao meio

ambiente. E quando são oferecidos serviços melhores, somos obrigados a pagar um

valor diferenciado. Um exemplo simples são as linhas de ônibus que cobram mais

caro por oferecer ar condicionado. Este serviço deveria ser padrão. Aliás, os

serviços de transportes urbanos em Niterói e em todo Brasil deveriam ser

padronizados, possuindo certos requisitos para oferecer uma qualidade mínima aos

usuários.

Falar sobre transportes urbanos no Brasil é estar diante de um cenário ainda

muito deficiente. Este trabalho focou no que se refere às informações sobre estes

serviços, mas os problemas são bem maiores que isso. O que vemos hoje em dia, é

que os estudos sobre este tema no país ainda são muito escassos. Conceitos de

mobilidade urbana começam a demonstrar a necessidade de mais pesquisas e

trabalhos neste campo. A autora espera que este trabalho incite outros colegas do

meio acadêmico a se aprofundarem não só nesse, mas nos outros fatores que ainda

exigem especial atenção nos transportes, demonstrando que é imprescindível a

discussão desta questão não só para melhorar a qualidade de vida nas cidades,

mas também aprimorá-las para a atividade turística.
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