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RESUMO 

 

 

Impulsionado pelos megaeventos dos próximos anos, como a Copa do Mundo FIFA 
2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016, o sistema de transporte público urbano da 
cidade do Rio de Janeiro, cidade sede destes eventos, está passando por grandes 
transformações. A implantação do Bus Rapid Transit (BRT), do Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT) e a expansão metroviária da cidade, estão entre as principais 
transformações que visam o melhor atendimento aos residentes e aos visitantes 
oriundos destes megaeventos. Neste trabalho, temos como principais objetivos 
avaliar o serviço de transporte público da cidade do Rio de Janeiro, a partir do olhar 
do residente e do visitante e avaliar o conhecimento dos residentes com relação às 
intervenções acima listadas. Para que nossos objetivos fossem atendidos foram 
realizadas duas entrevistas estruturadas: uma com os residentes da cidade e a outra 
com os visitantes, estrangeiros ou nacionais, que aqui se encontravam. Estas 
pesquisas, de caráter quantitativo, descritivo e exploratório, cujo método utilizado foi 
o survey, nos revelaram que, para os residentes, o serviço de transporte público 
carioca é considerado ruim, sendo o custo para o usuário e a segurança no 
transporte os principais pontos negativos. Já para os visitantes, o mesmo serviço 
público de transporte foi bem avaliado, sendo o custo para o usuário e a segurança 
os requisitos mais bem avaliados. Com relação às atuais intervenções neste 
sistema, a maior parte dos residentes acredita que resolverão de forma parcial os 
atuais problemas de mobilidade urbana, sendo um dos legados dos grandes 
eventos. 
 
 
Palavras-chave: Turismo. Mobilidade urbana. Transporte público urbano.  

Megaeventos. Rio de Janeiro, RJ. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

Boosted by mega events of the next few years, as the FIFA World Cup 2014 and the 
2016 Olympic Games, the urban public transport system of the city of Rio de Janeiro, 
host city of these events, is undergoing major transformations. The implementation of 
the Bus Rapid Transit (BRT), the Light Rail Transit (LRT) and subway expansion of 
the city, are among the major changes aimed at better service to residents and 
visitors from these mega events. In this work, we have as main objectives, to 
evaluate the public transport service in the city of Rio de Janeiro, from the look of the 
resident and visitor and to evaluate the knowledge of residents regarding the 
interventions listed above. For that our goals were met, were conducted two 
structured interviews: One with the residents of Rio and other with visitors that were 
here, foreign or domestic. These researches, quantitative, descriptive and 
exploratory nature, which method used was the  survey , revealed to us that, for 
residents, service of Rio de Janeiro public transport is considered bad, and the cost 
to the user and transportation safety, the main negative points. As for the visitors, the 
same public transport service was well evaluated, and the cost to the user and 
security requirements the better evaluated. Regarding current interventions in this 
system, most residents believe that partially solve the current problems of urban 
mobility, one of the legacies of the megaevents. 
 
 
Keywords: Tourism. Urban Mobility. Urban Public Transport. Megaevents. Rio de 

Janeiro, RJ. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Os transportes possuem grande importância para o fenômeno turístico visto 

que, para que este possa acontecer e se desenvolver, é necessário que haja 

deslocamentos de pessoas do seu entorno habitual para outros lugares e, 

posteriormente, no destino propriamente dito. 

De um modo geral, nos espaços dos destinos turísticos, o sistema de 

transporte público coletivo não é pensado apenas para os residentes das cidades. 

Com o aumento da demanda de visitantes e o consequente aumento do número de 

usuários deste serviço, transformações neste setor são realizadas a fim de adaptá-lo 

às necessidades dos visitantes, pois a mobilidade dentro das cidades é um fator que 

interfere na experiência turística, podendo causar benefícios ou prejuízos à imagem 

do lugar. Tal fato começou a ocorrer na cidade do Rio de Janeiro, por conta da 

captação dos megaeventos que a cidade receberá nos próximos anos. Com a Copa 

do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016, o sistema de transporte 

público coletivo da cidade está sofrendo intervenções previstas nos projetos de 

captação desses eventos, com o objetivo de melhorar a mobilidade dos visitantes e, 

é claro, dos residentes, se tornando legados para a cidade. 

Para contribuir com essa nova fase do Rio de Janeiro e atender às exigências 

dos comitês organizadores dos megaeventos captados, o poder público está 

reestruturando o espaço urbano da cidade com intervenções em diversos setores. 

Para a mobilidade urbana, as principais transformações previstas ficam por conta da 

implantação do Bus Rapid Transit (BRT), do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e da 

expansão da malha metroviária da cidade, que visam proporcionar um serviço de 

transporte público coletivo de melhor qualidade. Com estas intervenções é 

esperado, pelo governo e pelos organizadores dos eventos, o aumento do uso dos 

transportes coletivos em detrimento do transporte individual, reduzindo assim os 

congestionamentos e as emissões de gases poluentes provenientes dos veículos, 

que resultará na diminuição dos gastos públicos e em melhor qualidade de vida para 

a população. Porém, é importante que estratégias políticas sejam tomadas, a fim de 

diminuir os impactos desse processo, garantindo um sistema de transporte eficiente, 

acessível e sustentável, mantendo o equilíbrio socioeconômico e ambiental das 

regiões que sofreram com a reorganização urbana da cidade. 



13 
 

A opção pela temática deste estudo surgiu de uma viagem de intercâmbio, em 

2012, a Londres, cidade sede dos Jogos Olímpicos daquele ano. Durante o período 

de três meses do intercâmbio, as inúmeras transformações vistas no sistema de 

transporte público coletivo local, que já poderia ser considerado de qualidade, 

impressionaram ao autor. Sendo assim, a observação crítica dos transportes de 

Londres motivou o estudo deste setor na próxima cidade sede do evento, o Rio de 

Janeiro. 

Para tanto, o tema proposto inspirou a elaboração de um trabalho sobre 

tendências no turismo, proposto pela disciplina Gestão de Empresas Turísticas, que 

posteriormente foi apresentado nos anais da quinta edição do Encontro de 

Hospitalidade e Turismo da Universidade Federal Fluminense. Esse artigo contribuiu 

para a realização deste Trabalho de Conclusão de Curso e para a exploração do 

tema em trabalhos acadêmicos futuros. 

Os objetivos deste trabalho são avaliar o serviço de transporte público coletivo 

da cidade do Rio de Janeiro, a partir do olhar do residente e do visitante e, também, 

avaliar o conhecimento dos residentes com relação às intervenções comentadas. 

Para isso, foram desenvolvidas duas pesquisas quantitativas, de caráter exploratório 

e descritivo, com aplicação de questionários estruturados com 174 residentes e 100 

visitantes, estrangeiros e nacionais. O método survey possibilitou a coleta de dados 

de ambas e contribuiu para a análise descritiva dos resultados. 

A viabilidade da pesquisa se caracteriza pela utilização da plataforma 

Qualtrics para a coleta de dados dos entrevistados residentes, e pela facilidade do 

contato com visitantes de âmbito nacional e internacional na rotina do meu atual 

trabalho. Além disso, pode-se entender que essa pesquisa é relevante, visto que a 

impressão dos residentes e a expectativa dos visitantes com a chegada dos grandes 

eventos estão em destaque na mídia e precisam ser levadas em consideração. 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, incluindo este capítulo 

introdutório. O capítulo 2 aborda sobre o referencial teórico necessário para a 

compreensão dos temas Turismo e Mobilidade Urbana, suas relações com o 

transporte público urbano e seus impactos nas cidades. 

O capítulo 3 descreve sobre a influência dos grandes eventos no sistema de 

transporte e suas transformações para a cidade do Rio de Janeiro. Neste capítulo, 

apresentamos as principais intervenções, consideradas como legados dos 

megaeventos para a sociedade. 
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No capítulo 4 é descrita a metodologia da pesquisa e a avaliação dos 

residentes e dos visitantes da cidade. Por meio da apresentação da aplicação da 

pesquisa, dos seus resultados e discussões, faremos uma análise crítica, 

comparando com os resultados obtidos com o levantamento bibliográfico do início 

deste estudo. 

No quinto e último capítulo, finalizamos o trabalho expondo as considerações 

finais, onde, com base nas avaliações críticas do capítulo anterior, concluímos a 

análise deste estudo, destacando a importância do tema deste trabalho no meio 

acadêmico. 
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2  TURISMO E MOBILIDADE URBANA 

 

As diferentes definições de turismo nos mostram que há uma estreita relação 

entre este setor com o fenômeno da mobilidade visto que, para que o turismo possa 

acontecer, é necessário que haja o deslocamento espacial de pessoas entre dois ou 

mais lugares. Para a Organização Mundial do Turismo (OMT), 

 
 
O turismo compreende 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). 
 
 

Barreto, por sua vez, nos indica que o turismo  
 
 
consiste no deslocamento de pessoas que, por diversas motivações, 
deixam temporariamente seu lugar de residência, visitando outros lugares, 
utilizando uma série de equipamentos e serviços especialmente 
implementados para esse tipo de visitação. A atividade dos turistas 
acontece durante o deslocamento e a permanência fora da sua residência. 
[...] O turismo, portanto, é um ato praticado por pessoas que realizam uma 
atividade específica de lazer, fora das suas respectivas cidades, e se 
utilizam, para atingir seus objetivos, de equipamentos e serviços cuja 
prestação constitui um negócio. (BARRETO, 2003, p. 20-21) 
 
 

De acordo com a definição de Barreto (2003) sobre o turismo, podemos 

destacar que a mobilidade dos visitantes1 não termina quando eles chegam ao seu 

destino. Durante a sua estada nos destinos turísticos, eles também fazem uso dos 

serviços públicos e privados de transporte para se locomoverem até os hotéis, 

restaurantes, atrativos turísticos e etc. Sendo assim, é importante que haja uma 

reestruturação das cidades com o intuito de recepcionar os visitantes, oferecendo 

serviços de boa qualidade, fator que influencia na experiência turística do visitante. 

 

2.1  REESTRUTURAÇÃO DAS CIDADES E O TURISMO 

 

A maior imigração populacional do nosso planeta foi no processo de 

urbanização provocado pela Revolução Industrial a partir do século XVIII, quando as 

                                                           
1
 Neste trabalho utilizamos o termo “visitantes”, pois, segundo a ONU (1963) Visitante é toda a 

pessoa que se desloca a um destino, diferente daquele onde tem a sua residência habitual, desde 
que aí não exerça uma profissão remunerada. Já os Turistas são os visitantes que permanecem pelo 
menos 24 horas no destino visitado e cujos motivos da viagem podem ser agrupados em: lazer e 
negócios, razões familiares, missões, reuniões. 
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populações do espaço rural migraram para o espaço urbano provocando o aumento 

na concentração das cidades. Esta concentração se dá tanto por consequência da 

migração rural quanto por expansão da população em cidades já urbanizadas. De 

modo com que o crescimento populacional ocorre, o tamanho das cidades se torna 

incontrolável e passam a ser reconhecidas como megalópoles ou megacidades. 

Esse fenômeno está ocorrendo de forma acelerada, pois o crescimento exacerbado 

das grandes cidades cria uma nova realidade social, política e econômica. 

A sociedade urbana passa por mudanças radicais geradas pela intensa 

urbanização e pelo avanço da globalização. Entendemos que a urbanização, a 

informatização, a integração em rede e a mídia, são os influenciadores desta 

reestruturação da sociedade e, em consequência disto, surge a dualização da 

sociedade. Para Lopes (1998, p. 59), “A dualização da sociedade se manifesta entre 

e dentro de cidades num processo criativo-destrutivo em busca de uma nova 

estrutura”. 

O autor ainda resume esse processo de urbanização calcado na dualização 

da sociedade da seguinte maneira: 

 
 
O processo de urbanização, ao criar grandes espaços de estrutura urbana 
contínua, envolve também facetas de concentração e exclusão, cada vez 
maiores, quanto maior o espaço urbano e a população das cidades. O 
centro de extensas áreas urbanas abriga grande concentração de poder e 
riqueza, que habilita agentes sociais a competirem e se integrarem dentro 
do espaço global. Esse mesmo centro abriga áreas de exclusão, cada vez 
mais irrelevantes, como populações despreparadas e desarticuladas do 
processo de formação de riqueza. A urbanização crescente gerou novos 
desafios para a sociedade, em meio a conflitos e contradições de uma nova 
dualidade de espaços, tempos e condições de vida, que afetam uma 
população cada vez mais importante (LOPES, 1998, p. 59). 
 
 

Para o lado mais excluído da população, resta a desocupação ou a 

sobrevivência em um novo tipo de vida com diferentes valores sociais. Cabe à 

sociedade urbana diminuir o tamanho dessa disparidade por meio de esforços de 

qualificação urbana em função de governos, de identificação cultural e de apoio 

social. Para isso, todos os fatores que atuam sobre a sociedade indicam novos 

rumos de desenvolvimento e aprimoramento, caso ocorra problemas e conflitos que 

essa dualidade apresenta. 

É nas cidades que o processo de urbanização se concentra, então se torna 

cada vez mais importante criar políticas urbanas estratégicas com uma visão mais 
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completa da evolução da sociedade urbana. Essa evolução vem se mostrando mais 

rápida e abrangente e sobretudo as políticas urbanas precisam estar em 

conformidade com a rapidez desse processo a fim de enfrentar os impactos 

negativos dessa evolução. 

A resposta das cidades para esses impactos gerados pela acelerada 

urbanização terá de ser uma convocação da sociedade, para então motivar o poder 

público a tomar iniciativas de inovação e reestruturação das cidades. Essas ações 

de reestruturação são desafios que envolvem os indivíduos, o governo e as 

iniciativas privadas em um planejamento estratégico que visa o desenvolvimento de 

uma nova cidade. 

Os projetos de renovação das cidades, que atingem alguns fragmentos 

destas, estão ligados ao padrão de investimento, gestão e produção do espaço 

urbano que se encontram determinados pelo padrão atual de produção de riqueza 

(SÁNCHEZ, 2003). Se hoje as cidades são reformuladas com base em uma visão 

empresarial, as políticas públicas encontradas nos planos estratégicos e no 

marketing das cidades são orientadas para o chamado "empresariamento urbano" 

denominado por Harvey (1989 apud SÁNCHEZ, 2003). Essa venda das cidades 

implica em investimentos governamentais voltados à produção do espaço. Vale 

ressaltar que toda renovação urbana deve ser adequada às condições dessa 

produção do espaço, tanto no sentido estratégico quanto no logístico. 

Muitas são as motivações para essa reestruturação das cidades, seja por 

crescimento urbano descontrolado, por interesses empresariais, por necessidade de 

adequar o espaço urbano para receber grandes eventos, etc., pois o espaço urbano 

precisa sofrer alterações que nem sempre favorecem a sociedade como um todo. 

Fato este comentado por Sánchez (2003, p. 516-517), quando diz que: 

 
 
Representações populistas e entusiastas fazem parte do marketing que 
vende a revitalização, face pública da gentrificação, como renascimento da 
cidade, como capaz de trazer benefícios para todos os habitantes da 
cidade, sem diferenciação de classe. Assim, na publicidade oficial que 
promove determinada área, fala-se em "torná-la habitável" "torná-la viável", 
o que de fato significa torná-la habitável e viável para as classes média e 
alta. 
 
 

Na verdade as novas cidades hoje são os reflexos dos interesses de seus 

governos locais. Dentre esses interesses está a vontade de colocar suas cidades no 

mapa mundial, com a visível intenção de torná-las competitivas em escala global. A 
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adoção do planejamento estratégico é identificada pela possibilidade dos 

governantes de dar respostas aos novos acontecimentos no Brasil e no mundo, 

sobretudo às políticas públicas de turismo. 

Para entender sobre o planejamento estratégico de uma cidade é preciso 

entender suas origens e suas áreas de atuação. Ao se falar sobre a palavra 

estratégia, Lopes (1998) comenta que provém de uma disciplina grega que significa 

um conjunto de manobras ou esquemas para obter vantagem sobre o inimigo em 

combate na ação militar, durante tempos de guerra. À luz desse conceito, Maquiavel 

ampliou o uso da estratégia à ação política. Mas foi após a Segunda Guerra Mundial 

que as ações estratégicas começaram a ser usadas de forma matemática na análise 

de sistemas. 

Ao desfocar das ações militares e começar a pensar na sociedade, a análise 

científica passou a explicitar as relações de poder, estruturas e sistemas em ações 

de melhoria do bem estar social e de criação de novas oportunidades. Sendo assim, 

nasceu o planejamento público, como uma importante evolução do conhecimento 

tecnológico voltada para o desenvolvimento da sociedade (LOPES, 1998).  

Passaram-se décadas e em cada uma delas surgiam formulações e novas 

técnicas para trabalhar as ações estratégicas da sociedade e dos negócios em face 

da evolução da tecnologia. Porém, é o modelo de Harvard que abrange um conceito 

mais completo no que se diz respeito ao entrosamento da organização e do seu 

ambiente de interação, onde comenta que para a implantação das estratégias, estas 

precisam buscar as forças e fraquezas internas da organização frente às ameaças e 

oportunidades externas, levando em consideração os valores da empresa e sua 

responsabilidade social. Esse sistema conduz a maioria dos sistemas de 

planejamento estratégico, onde a estratégia configura o modo pelo qual se chega à 

missão planejada pela organização (LOPES, 1998).  

Quando se pensa na cidade como uma organização grande e complexa, 

também se pensa no planejamento estratégico por meio da análise competitiva. 

Esse sistema leva em consideração a força dos fornecedores, a ameaça dos 

produtos substitutos, o nível de competição e as barreiras no caminho.  

O objetivo do planejamento estratégico de cidades é justamente transpor a 

visão individual da sociedade para uma visão em escala global. Sendo assim, a 

análise competitiva das cidades parte da comparação com outras, buscando a 

compreensão das oportunidades e ameaças a serem confrontadas por ela, até que 
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seja possível concluir quais são as suas forças e fraquezas. A partir disso a cidade 

cria o modelo que deseja alcançar e desenvolve um plano de ação com os objetivos 

traçados, por meio de projetos com resultados mensuráveis e com tempo estipulado. 

Antes, durante e depois da atuação do plano, se promove um esquema de difusão 

midiática com informações e orientações à sociedade, a fim de envolvê-la no projeto 

e tentar diminuir a insatisfação frente aos impactos causados pelas prováveis 

mudanças que ocorrerão. Para que o planejamento estratégico tenha sucesso é 

necessária a participação de todos os atores da cidade. 

Segundo Lopes (1998, p. 92), 

 
 

o Planejamento Estratégico de Cidades é um esforço de mobilização 
eficiente e direcionada de recursos, no seu sentido mais amplo. Não 
somente recursos físicos, humanos ou financeiros, como também recursos 
intangíveis de diversas naturezas, como, por exemplo, especialidades, 
autoridade, prestígio político, características históricas, civilidade e outros, 
devem ser considerados na definição de objetivos, ações e projetos, com 
resultados intangíveis, mas sempre com efeitos concretos sobre a cidade. 

 
 

A busca constante para se inserir no mercado internacional vem 

transformando as cidades em empresas e estas entram na competição de modo a 

elaborar novos planejamentos estratégicos voltados à reorganização espacial. Para 

isso, novas ações são propostas a fim de sanar com a falta de infraestrutura urbana, 

uma vez que as intervenções físicas vão determinar o êxito de muitas estratégias, 

especialmente nas áreas de transportes. 

Para Sánchez (2003), a renovação da infraestrutura física das cidades tem 

ficado a cargo do Estado, por meio da modernização dos sistemas de comunicação 

e mobilidade. Segundo a autora (2003, p. 382) 

 
 
No caso do Plano Estratégico do Rio de Janeiro, as estratégicas com maior 
grau de implementação atendem diretamente às exigências do setor 
privado: são aquelas referentes à melhoria das condições de acessibilidade 
e à criação de áreas de atrativo econômico e empresarial. 
 
 

Contudo para o turismo, a releitura das cidades motivada pela indústria do 

turismo e seus principais interessados, também é uma seleção programada de 

aspectos e lugares retirados da dinâmica do cotidiano e das relações sociais. É 

assim que os espaços urbanos são criados de uma ideia de cidade com prazo de 
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validade, onde muitas ações estratégicas são elaboradas para fins específicos, 

gerando legados a cidade ou produtos descartáveis. 

Sánchez (2003, p. 404-405) diz que “A transformação de espaços públicos 

em lugares turísticos tem levado, em muitos casos, ao constrangimento de usos e 

apropriações múltiplas, no sentido de conferir-lhes sentidos unívocos e preservá-los 

como ilhas de bem estar”. Essa afirmação traz a ideia da atual configuração 

urbanística das cidades, resultantes das crescentes privatizações e dos 

consequentes processos de gentrificação dos seus espaços urbanos. 

Entende-se por reestruturação urbana a renovação das áreas de modo que 

ocorra a revitalização do espaço, a fim de valorizar o solo e dá-lo uma nova 

vitalidade. Como consequência disso, observam-se nos espaços reestruturados, 

processos de refuncionalização e de gentrificação. Para Sánchez (2003, p. 515) 

muitos espaços oriundos da reestruturação da sociedade capitalista estão virando 

"playgrounds da burguesia", onde shopping, restaurantes e hotéis de grandes 

marcas, por exemplo, convivem em harmonia. 

Segundo Savage e Warde (1993 apud MENDES 2011), para que haja 

gentrificação no espaço urbano é necessário que ocorra quatro processos: 1) 

reorganização da geografia social, 2) um reagrupamento de grupos sociais de estilos 

de vida e culturas semelhantes, 3) melhorias arquitetônicas provenientes de uma 

reestruturação do ambiente em paisagem urbana e por fim, 4) elevação dos valores 

fundiários. Isso significa que o momento atual de renovação das cidades sinaliza 

uma transformação no modo como o capital financeiro influencia no espaço urbano 

de hoje. 

A cidade é o local de grandes mudanças econômicas, sociais e políticas 

influenciadas por fatores externos e motivadas pelo governo, pela indústria do 

turismo e por instituições privadas interessadas. Independente da reestruturação da 

cidade não trazer melhorias a todas as classes envolvidas, essas reorganizações 

dos espaços urbanos sempre ocorrem de modo a otimizar a mobilidade e o turismo 

das grandes cidades. 

Levando em consideração o processo de reestruturação das cidades e a 

consequente gentrificação de trechos dos seus espaços, precisamos pensar nos 

deslocamentos das pessoas dentro dos grandes centros urbanos, para que o 

sistema de transporte local não fique saturado. Sendo assim, nas próximas seções 

abordaremos de uma forma geral sobre a qualidade do transporte público brasileiro 
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e sobre o posicionamento do governo para que as intervenções neste setor 

mantenham o equilíbrio socioeconômico e ambiental das áreas afetadas. 

 

2.2  TRANSPORTE E TURISMO 

 

Podemos indicar que para o turismo acontecer, é necessário que haja o 

deslocamento de pessoas dos seus locais de origem até o destino final e, também, 

deslocamentos no destino turístico propriamente dito. Para tanto, tais deslocamento 

são feitos por intermédio dos diferentes modos de transportes. 

Segundo o dicionário do Aurélio (2011) de língua portuguesa, modal é relativo 

a modo ou modalidade, ou seja, se refere ao tipo de transporte. Os modos de 

transportes podem ser divididos em modo rodoviário, modo ferroviário, modo 

aquaviário e modo aéreo. 

Com relação à atividade de transporte turístico, Palhares (2002, p. 27) a 
define como, 

 
 
a atividade meio que interliga a origem de uma viagem turística a um 
determinado destino (e vice-versa), que interliga vários destinos turísticos 
entre si (primários e secundários) ou que faz com que os visitantes se 
desloquem dentro de um mesmo destino primário ou secundário. 
 
 

Gonçalves (2008) divide os transportes turísticos em especializados e não 

especializados. O primeiro é “constituído por equipamentos de diversos modos que, 

de acordo com uma regulamentação específica, realiza transporte de passageiros 

relacionados com excursões, passeios locais, traslados, e também transportes 

especiais” (GONÇALVES, 2008, p.18). Já o segundo, “é constituído por todos os 

equipamentos de transporte regular, público ou privado, que necessariamente não 

possuem o objetivo principal de turismo” (GONÇALVES, 2008, p.18). Sendo assim, 

observamos que os visitantes não fazem uso somente dos transportes 

especializados em turismo, mas também se misturam com os habitantes locais para 

se deslocarem pela cidade, não havendo diferenciação na prestação do serviço de 

transportes urbanos públicos. Diante dessa constatação, podemos indagar se o 

sistema de transporte brasileiro atual atende as necessidades dos próprios 

moradores e dos visitantes dos destinos turísticos urbanos? O sistema de transporte 

no Brasil é de qualidade? 
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Para Pelizzer (1978 apud DI RONÁ, 2002), o sistema de transporte, para ser 

ideal, deve reunir os requisitos básicos de qualidade resolvendo os problemas de 

deslocamento, tanto para os residentes, quanto para os visitantes. Para que 

possamos avaliar melhor a qualidade do serviço de transporte no Brasil, nos 

baseamos nos requisitos de qualidade nos transportes públicos, apresentados pela 

Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), em 2008, 

baseado em Vuchic (2005) (Figura 1). 

 

REQUISITOS CONCEITOS 
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 emparque e 
desembarque de passageiros. 

3. Pontualidade Relação entre o horário real e o horário programado de parada do 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 paradas 
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 transferências 
g) Acomodação de pessoas com deficiência 

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 1 – Requisitos de qualidade no transporte público 
Fonte: VUCHIC, 2005 apud ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES 
URBANOS, 2008. 

 

Com base nos requisitos de qualidade indicados, concluímos que o sistema 

de transporte público brasileiro não pode ser considerado de boa qualidade, pois a 
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maioria dos requisitos básicos de qualidade não é atendida. Fato comprovado na 

pesquisa de satisfação realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2012) que apresentou que, em cidades acima de 100 mil habitantes, 41% das 

pessoas entrevistadas avaliaram o transporte público coletivo como ruim ou muito 

ruim. A insatisfação aumentou para 61%, quando foram perguntados se a população 

consegue ser atendida pelo transporte público coletivo sempre que precisar. Com 

relação à facilidade de deslocamento que o transporte público coletivo proporciona, 

48% dos entrevistados se mostraram descontentes. Outro dado relevante mostra 

que 36% dos respondentes afirmam que deixam de procurar o serviço de transporte 

público coletivo por não se sentirem à vontade, visto que este serviço não apresenta 

as condições adequadas para a sua utilização. 

Grandes congestionamentos que aumentam o tempo da viagem e resultam 

em atrasos, veículos em mau estado de conservação, alto índice de acidentes e 

incidentes e o alto preço das passagens são alguns dos principais problemas 

enfrentados diariamente pela população que resultaram em uma “onda” de 

manifestações por todo o país, que ficou conhecida como a “Revolução dos 20 

centavos”. O estopim para esta revolução, que se desencadeou em junho de 2013, 

foi o aumento das passagens de ônibus em todo o país. Os problemas decorrentes 

do transporte público coletivo brasileiro, bem com as tais manifestações, afetam a 

experiência turística dos visitantes, resultando em prejuízos a imagem do lugar. 

 

 
Figura 2 – Manifestação no centro do Rio de Janeiro, julho 2013. 
Fonte: R7 Notícias, 2013. 

 



24 
 

Se comparado com o sistema de transporte de outros países, como Estados 

Unidos, França, Inglaterra, Japão e Rússia, por exemplo, que possuem sistemas 

eficientes e modernos, estes problemas ficam ainda mais evidentes. Segundo 

Chapa (2007, apud PACHECO, 2013), estes países possuem cidades com as 

melhores classificações nos critérios conforto, conveniência, eficiência, limpeza, 

rapidez e facilidades do serviço de transporte público, cuja base é o metrô. O 

ranking apresenta a cidade de Tóquio em primeiro lugar, seguido de Nova Iorque, 

Londres, Paris e Moscou. 

Estes graves problemas no serviço de transporte público coletivo no Brasil 

acontecem, principalmente, devido à histórica priorização, por parte das políticas 

públicas, do transporte rodoviário e individual em detrimento do transporte ferroviário 

e de massa (GONÇALVES, 2008). Tais problemas se intensificaram na década de 

1950, durante o governo de Juscelino Kubitschek, com a instituição do Plano de 

Metas 50 anos em 5, a partir do qual o Brasil praticamente abandonou os 

investimentos em ferrovias para investir apenas na malha rodoviária, pois levariam 

menos tempo para serem construídas, fazendo o país crescer mais rápido (LISBOA, 

2013). 

Segundo a Agência Nacional de Transportes Públicos (ANTP, 2012), em 2011 

no Brasil, 55,9% da população dos municípios brasileiros com mais de 60.000 

habitantes, utilizou o modo rodoviário (ônibus municipal, ônibus metropolitano, 

automóveis e motocicletas) para se deslocarem, sendo que 27,4% utilizaram o 

automóvel como principal meio de transporte. Neste mesmo ano, apenas 3,8% da 

população utilizou o modo ferroviário para efetuar os deslocamentos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Viagens por modo – Brasil, 2011 
Sistema DM (%) 

Ônibus Municipal 20,3 

Ônibus Metropolitano 4,7 

Trilhos 3,8 

Transporte Coletivo - Total 28,9 

Auto 27,4 

Moto 3,5 

Transporte Individual - Total 30,9 

Bicicleta 3,4 

A pé 36,8 

Não motorizado - Total 40,2 

Total 100,0 

Fonte: ANTP (2012) 
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Durante anos, a priorização nos investimentos no modo rodoviário de 

transporte público coletivo, expansão da malha rodoviária e os incentivos dados pelo 

governo brasileiro para a aquisição de automóveis, que tinham como objetivo 

principal estimular a indústria nacional, acarretaram nos diversos problemas que 

vivemos hoje. Grandes congestionamentos ocasionados pelo excesso de veículos 

nas ruas e o consequente aumento da poluição pela emissão de gases poluentes 

proveniente dos veículos, comprometem a mobilidade e a saúde dos habitantes e 

dos visitantes, elevando os gastos públicos. 

Ao perceber a situação atual do transporte público coletivo brasileiro, o 

governo vem tomando algumas medidas a fim de contornar os problemas, buscando 

melhorar a qualidade de vida da população e dos visitantes. A redução de incentivos 

para a compra de automóveis, os investimentos no transporte público coletivo de 

massa e a retomada de investimentos no modo ferroviário são algumas das apostas 

do governo para a melhoria do sistema, mesmo sem deixar de investir no modo 

rodoviário. 

Na seção seguinte, apresentaremos o conceito de mobilidade urbana e as 

estratégias a serem usadas para o desenvolvimento da mobilidade urbana 

sustentável. Estas estratégias nos darão base para avaliar se as medidas tomadas 

pelo governo vão manter o equilíbrio socioeconômico e ambiental das áreas 

afetadas. 

 

2.3  MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL 

 

Com o crescimento acelerado, e muitas vezes desordenado, da população 

mundial, as cidades estão passando por um processo de reestruturação, de modo 

que consigam atender as necessidades dos seus habitantes e dos visitantes. O 

aumento do número de pessoas morando e circulando pelas áreas urbanizadas, 

implica na necessidade de melhorias em diversos setores como educação, saúde, 

segurança e mobilidade urbana. 

A mobilidade urbana é influenciada diretamente por diversos problemas 

desencadeados por esse crescimento desordenado e, por consequência, essas 

dificuldades influenciam a mobilidade das cidades que dependem do desempenho 

dos sistemas de transporte (requisitos de qualidade do transporte público, Figura 1, 

p.22), das características dos indivíduos (renda, tempo disponível para viagem, 
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modo utilizado, entre outros) e do espaço urbano (infraestrutura, equipamentos e 

serviços). 

Para que esses objetivos de mobilidade das cidades sejam alcançados é 

necessária a compreensão mais ampla do conceito de mobilidade urbana. Entre os 

autores encontrados, Born (2005, apud BASQUES, 2006) simplifica sua definição 

afirmando que mobilidade urbana é a facilidade de deslocamento das pessoas e 

bens no espaço urbano. Basques (2006) complementa que pensar em mobilidade 

urbana é pensar na organização do espaço, levando em consideração seu uso e 

ocupação, a fim de garantir o acesso da população aos bens que a cidade oferece. 

Uma definição mais completa sobre mobilidade urbana é a de Vargas (2008, 
p.7). Segundo o autor, 

 
 
a mobilidade urbana é definida como a capacidade de deslocamento de 
pessoas e bens no espaço urbano para a realização de suas atividades 
cotidianas, (trabalho, abastecimento, educação, saúde, cultura, recreação e 
lazer), num tempo considerado ideal, de modo confortável e seguro. 
 
 

Compreendido o conceito de mobilidade urbana, faz - se necessário entender 

sua relação com a atual configuração das cidades. O movimento de pessoas e 

produtos é intenso, sendo diversos os motivos dos deslocamentos, que variam de 

acordo com as finalidades e interesses das pessoas. A atual complexidade urbana 

ajuda a definir uma interpretação mais complexa que conceitua a mobilidade como 

um fenômeno multifacetado, com uma dimensão maior nos níveis social, econômico 

e político. 

No caso da mobilidade urbana, o crescimento da população significa que 

mais pessoas farão uso de transportes, motorizados ou não, de uso individual ou 

coletivo, para se deslocarem de suas residências até o trabalho, escola, shoppings e 

etc. Com isso, cresce o número de veículos nas ruas e a demanda por transportes 

públicos coletivos, tornando-se necessárias intervenções no setor, para que o 

sistema de transporte local não entre em colapso. Porém, para CAMPOS (2006), 

não adianta crescer somente em infraestrutura, mas também há a necessidade de 

se implantar estratégias que diminuam a demanda por transportes individuais, 

priorizando o sistema de transporte público coletivo. 

O poder público tem papel muito importante neste aspecto, pois para que os 

investimentos no setor não sejam em vão, estratégias políticas precisam ser 

tomadas para tornar o sistema de transporte mais eficiente, acessível e sustentável, 
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mantendo o equilíbrio socioeconômico e ambiental das regiões afetadas. Para o 

Ministério das Cidades (MCIDADES, 2013, s.p.), a mobilidade urbana sustentável 

pode ser definida como: 

 
 

o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visa 
proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através da 
priorização dos modos não-motorizados e coletivos de transportes, de forma 
efetiva, que não gere segregações espaciais, socialmente inclusiva e 
ecologicamente sustentável. 
 
 

Nesse contexto, CAMPOS (2006) aborda sobre mobilidade urbana 

sustentável sob dois enfoques, sendo o primeiro a adequação da oferta de 

transporte ao contexto socioeconômico e o segundo relacionado com a qualidade 

ambiental. 

A mobilidade urbana sustentável sob o enfoque socioeconômico pode ser 

observada “através de ações sobre o uso e ocupação do solo e na gestão dos 

transportes visando proporcionar acessos aos bens e serviços de uma forma 

eficiente para todos os habitantes” (CAMPOS, 2006, p.4). Para que se possa 

alcançar a mobilidade urbana sustentável neste contexto, Campos (2006, p.4) 

sugere a seguinte lista de estratégias a serem usadas. 

 
 

⇒ o desenvolvimento urbano orientado ao transporte; 

⇒ o incentivo a deslocamentos de curta distância; 

⇒ restrições ao uso do automóvel; 
⇒ a oferta adequada de transporte público; 

⇒ uma tarifa adequada a demanda e a oferta do transporte público; 

⇒ a segurança para circulação de pedestres, ciclistas e pessoas de 
mobilidade reduzida; 

⇒ a segurança no transporte público. 
 
 

Na mobilidade urbana sustentável sob o enfoque ambiental “destaca-se a 

questão das tecnologias de transportes como elemento que tem sua contribuição no 

impacto ao meio ambiente” (CAMPOS, 2006, p.5). A fim de atingir a mobilidade 

urbana sustentável no contexto ambiental, Campos (2006, p.5) lista as estratégias a 

serem executadas. 

 
 

⇒ investimento em transporte público utilizando energia limpa; 
⇒ políticas de restrição de uso do transporte individual em áreas já 
poluídas; 

⇒ aumento da qualidade do transporte público; 
⇒ implantação de sistemas de controle de tráfego e de velocidade; 
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⇒ adequação de veículos de carga, vias e pontos de parada; 
⇒ conforto urbano: calçadas adequadas, ciclovias, segurança em travessias 
e 

⇒arborização de vias 
 
 

Para auxiliar no desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável, podemos 

nos basear no projeto “Planning and Research of Policies for Land Use and 

Transport for Increasing Urban Sustainability” (PROPOLIS), desenvolvido na 

Comunidade Europeia em 2004, onde foram propostos os indicadores de 

desenvolvimento sustentável (Figura 3). O projeto apresenta um relatório sobre um 

estudo que busca encontrar estratégias urbanas em longo prazo e identificar seus 

efeitos nas cidades. Este projeto procura integrar as políticas de transportes e o uso 

do espaço, a fim de estabelecer ferramentas e metodologias para desenvolver os 

indicadores abaixo. 

 

Componente Tema Indicadores 

Ambiental 

Poluição do ar 
Gases de estufa dos transportes e uso do solo  
gases acidificados dos transportes e uso do 
solo compostos orgânicos dos transportes 

Consumo de recursos naturais 

Consumo de derivados do petróleo, o consumo 
de materiais de construção. 
Utilização/ocupação do território pelos 
transportes e atividades 

Qualidade ambiental 
Indicador de potencial micro climático para a 
qualidade da biodiversidade de espaços 
abertos 

Social 

Saúde 

Exposição a poluição de partículas geradas 
pelos transportes no ambiente vivo; exposição 
ao dióxido de nitrogênio dos transportes no 
ambiente vivo; exposição ao ruído do tráfego  
mortes e danos resultantes do tráfego 

Equidade 

Justiça na distribuição dos benefícios 
econômicos; justiça na exposição a partículas; 
justiça na exposição ao dióxido de nitrogênio; 
justiça na exposição à emissão do ruído 

Oportunidades 

Tempo total passado no tráfego; nível de 
serviço dos TP e modos lentos; vitalidade do 
centro da cidade; vitalidade da região 
circundante; acessibilidade ao centro da cidade, 
acessibilidade aos espaços livres; feitos sobre o 
emprego 

Indicadores 
econômicos 

Rede total de benefícios 
líquidos do transporte 

Benefícios do utilizador de transporte; 
benefícios do operador de transporte; custos 
dos recursos; custos externos; custos de 
investimento 

Rede total de benefícios 
líquidos do uso do solo 

Benefícios do utilizador; benefícios do operador; 
custos dos recursos; custos externos; custos de 
investimento 

Economia regional e 
competitividade 

(não especificado) 

FIGURA 3 – Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 
Fonte: PROPOLIS, 2004 apud CAMPOS, 2006, p.3. 
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Quando estes indicadores de desenvolvimento sustentável são aplicados no 

conceito da mobilidade urbana, fica mais fácil avaliar os impactos causados nos 

contextos ambiental e socioeconômico, se tornando uma ferramenta útil para que 

população e governo possam identificar eventuais problemas e corrigi-los de forma 

mais eficaz. 

Conhecendo os requisitos básicos de qualidade no transporte público e os 

indicadores de desenvolvimento sustentável sob o enfoque dos transportes, aliados 

às estratégias para o desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável e a boa 

vontade do poder público, é possível fazer intervenções no transporte público urbano 

a fim de melhorar a infraestrutura existente e a prestação do serviço, mantendo a 

condição de cidade turística e aumentando a qualidade de vida da população local, 

sem prejudicar as futuras gerações. 

Levando em consideração os conceitos apresentados anteriormente sobre 

mobilidade urbana, abordaremos, na próxima seção, a situação atual do Brasil 

dentro deste contexto. 

 

2.4  MOBILIDADE URBANA NO BRASIL 

 

De acordo com a publicação “Projeção da População do Brasil por Sexo e 

Idade para o Período 2000/2060 e Projeção da População das Unidades da 

Federação por Sexo e Idade para o período 2000/2030” do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2013), com base no censo do IBGE (2010), a 

população brasileira ultrapassou a barreira dos duzentos milhões de habitantes, 

atingindo a marca de duzentos e um milhões trinta e dois mil setecentos e quatorze 

habitantes no ano de 2013 (Tabela 2). De acordo com a mesma publicação, o 

estado do Rio de Janeiro possui dezesseis milhões trezentos e sessenta e nove mil 

cento e setenta e oito habitantes, sendo a terceira unidade federativa mais populosa, 

enquanto que a cidade do Rio de Janeiro possui mais de seis milhões de habitantes. 

Podemos observar na tabela 2 que, segundo a previsão do IBGE, a 

população brasileira continuará crescendo até o ano de 2042. Mas será que 

contamos com um sistema de transporte capaz de atender, com qualidade, a todas 

essas pessoas? Com uma população tão grande, intervenções são necessárias no 

sistema de transporte público coletivo brasileiro, a fim de que se torne adequado à 

demanda prevista. 
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Tabela 2 – População Total Brasil – 2000/2060 
Anos População Anos População 

2000 173.448.346 2030 223.126.917 

2001 175.885.229 2031 223.904.308 

2002 178.276.128 2032 224.626.629 

2003 180.619.108 2033 225.291.340 

2004 182.911.487 2034 225.896.169 

2005 185.150.806 2035 226.438.916 

2006 187.335.137 2036 226.917.266 

2007 189.462.755 2037 227.329.138 

2008 191.532.439 2038 227.673.003 

2009 193.543.969 2039 227.947.957 

2010 195.497.797 2040 228.350.924 

2011 197.397.018 2041 228.287.681 

2012 199.242.462 2042 228.350.924 

2013 201.032.714 2043 228.343.224 

2014 202.768.562 2044 228.264.820 

2015 204.450.649 2045 228.116.279 

2016 206.081.432 2046 227.898.165 

2017 207.660.929 2047 227.611.124 

2018 209.186.802 2048 227.256.259 

2019 210.659.013 2049 226.834.687 

2020 212.077.375 2050 226.347.688 

2021 213.440.458 2051 225.796.508 

2022 214.747.509 2052 225.182.233 

2023 215.998.724 2053 224.506.312 

2024 217.193.093 2054 223.770.235 

2025 218.330.014 2055 222.975.532 

2026 219.408.552 2056 222.123.791 

2027 220.428.030 2057 221.216.414 

2028 221.388.185 2058 220.254.812 

2029 222.288.169 2059 219.240.240 

    2060 218.173.888 

Fonte: IBGE. 2013. 

 

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN, 2013), 

autarquia ligada ao Ministério das Cidades (MCIDADES), o Brasil possui, 

atualmente, uma frota total de 80.179.368 veículos. Destes, 44.722.193 são 

automóveis e 873.760 são ônibus ou micro-ônibus. A cidade do Rio de Janeiro, 

segundo o mesmo órgão, possui 2.419.235 veículos, sendo 1.806.443 automóveis e 

34.247 ônibus ou micro-ônibus. 

Com mais da metade dos veículos totais sendo de uso individual 

(automóveis), devido à já citada priorização e incentivos do governo brasileiro à 
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expansão da malha rodoviária e aquisição de veículos de uso individual, o principal 

efeito colateral são os grandes congestionamentos, que se tornam frequentes nos 

grandes centros urbanos brasileiros, prejudicando a saúde e a mobilidade dos 

habitantes e visitantes. Sendo assim, devemos estimular o uso do transporte 

público, porém, sabemos das deficiências deste setor. Portanto, a melhor saída são 

os investimentos no transporte público de massa, que aliviarão os efeitos que 

sentimos nos dias de hoje. 

Para Oliveira (2011, p.25) 

 
 
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. 
 
 

A nova Lei de Mobilidade Urbana (Lei Federal 12.587/2012), concebida 

respeitando a competência constitucional de cada ente federativo (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios), foi sancionada em janeiro de 2012 e está em vigor 

desde abril do mesmo ano. Porém, segundo a NTU (2013), ela ainda é pouco 

conhecida pelos gestores brasileiros. Esta lei surgiu devido à preocupação do 

governo brasileiro com a crise da mobilidade urbana, junto com a necessidade de 

oferecer ao cidadão um transporte público coletivo de melhor qualidade e mais 

acessível. 

A Lei de Mobilidade Urbana estabelece os princípios, as diretrizes e os 

objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU)2, facilitando, assim, a 

sua aplicação quando necessária. A PNMU está fundamentada nos seguintes 

princípios: 

 
 
I - acessibilidade universal; 
II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões 
socioeconômicas e ambientais; 
III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; 
IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte 
urbano; 
V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana; 
VI - segurança nos deslocamentos das pessoas; 

                                                           
2 Artigos 5º ao 7º da Lei 12.587/2012. 
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VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos 
diferentes modos e serviços; 
VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; 
IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 
 
 

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

E possui os seguintes objetivos: 

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

Podemos observar que mudanças significativas estão ocorrendo no que se 

diz respeito à visão do poder público brasileiro, face às decisões e conceitos 

referentes à mobilidade urbana. Se antes o governo priorizava o transporte individual 

motorizado, passa, com esta lei, a priorizar os modos de transporte não motorizados 

e os serviços de transporte público coletivo, integrando-os aos diferentes modos e 

serviços de transporte urbano. Além disto, a partir desta lei, observamos a 

preocupação do poder público com as questões relacionadas à sustentabilidade, e 

com os requisitos de qualidade (Figura 1, p. 22), como por exemplo, segurança e 

facilidades. 

A chegada dos grandes eventos ao Brasil tem influenciado as tomadas de 

decisões do poder público perante o sistema de transporte brasileiro. Apesar dos 
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impactos negativos para as intervenções neste setor, como desapropriações e 

mudanças no cotidiano da população, o turismo de eventos trouxe esperança para a 

sociedade brasileira, que espera por serviços de melhor qualidade. 

  



34 
 

3  A RELAÇÃO ENTRE O TURISMO DE EVENTOS E O TRANSPORTE PÚBLICO 

 

O Brasil conquistou, nos últimos anos, o direito de sediar alguns dos 

principais eventos esportivos do mundo, como a Copa das Confederações da FIFA 

Brasil 2013, a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, a Copa América Brasil 2019 e 

um dos maiores eventos esportivos do mundo: os Jogos Olímpicos Rio 2016. Em 

consequência disso, o Rio de Janeiro, uma das cidades sede da Copa do Mundo e a 

cidade escolhida para sediar as Olimpíadas de 2016, vem ganhando destaque na 

imprensa mundial e, com isso, uma alta demanda de visitantes está prevista para 

desembarcar aqui. Sendo assim, a cidade do Rio de Janeiro está passando por 

inúmeras transformações na área de segurança, hospedagem e transportes, por 

exemplo, com o objetivo de melhorar o atendimento aos visitantes e as condições de 

vida dos habitantes. 

O turismo de eventos pode ser compreendido como um segmento do turismo 

no qual os visitantes saem da sua cidade de origem para participar de eventos 

focados em algum interesse, como profissional, cultural, de consumo e/ou de 

entretenimento. É um segmento de grande importância para as cidades sede, já que 

movimenta a economia local, gera empregos e melhorias na infraestrutura, além de 

incentivar o investimento privado e gerar mais impostos (ANSARAH, 2000). 

Em um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), 

(1998 apud BATISTA, 2008) sobre demanda turística, ficou constatado que um 

turista de eventos chega a gastar três vezes mais do que um turista de férias, com 

sua estadia totalizando, em média, de dois a cinco dias na cidade. 

Porém, para Ansarah (2000) a captação de eventos no Brasil representa 

apenas 5% dos setenta mil eventos internacionais que ocorrem por ano no mundo 

todo. E para conseguir aumentar esse percentual, é preciso adaptar ou construir 

locais com estrutura para a realização desses eventos, como por exemplo, centros 

de convenções, pavilhões para feiras, etc. 

O turismo de eventos ocorre em cidades que apresentam potencial para a sua 

realização. Sendo assim, esses destinos possuem boa infraestrutura para eventos 

de grande porte e sistema de alimentação, hospedagem e transportes adequados e 

eficazes. Essa busca pela melhor organização destes eventos acaba por gerar 

padronização nos serviços, pois a internacionalização dos atendimentos é criada 

para otimizá-lo em todo o mundo. (PÍCCOLO E GOMES, 2008). 
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Martin (2003 apud BATISTA, 2008) comenta que a captação de um evento, 

quando bem sucedida, acarreta em vários benefícios para a cidade sede, como a 

redução da sazonalidade, equilíbrio da balança comercial, melhoria na imagem do 

destino, elevação do nível de geração de empregos, maior produtividade no trade 

turístico, reconhecimento internacional para a entidade e aumento da arrecadação 

de impostos. 

Tendo em vista a necessidade de melhorias na rede de transporte das 

cidades sede com a chegada de grandes eventos, Londres investiu cerca de 6,5 

bilhões de libras neste setor para os Jogos Olímpicos de 2012, onde 10 linhas 

ferroviárias e 30 novas pontes ficaram como legados dos jogos (BRAZ E CARMO, 

2013). Já para as Olimpíadas de Barcelona, em 1992, a maior parte do sistema de 

transportes foi modificada, com a criação de novas linhas de metrô que reduziram 

distâncias e facilitaram o deslocamento pela cidade (BRAZ E CARMO, 2013). Em 

ambas as cidades, as intervenções realizadas nos sistemas de transporte 

atenderam à demanda dos Jogos Olímpicos e ficaram como legados para os 

habitantes, aliviando o trânsito local após os eventos. 

Na próxima seção, apresentamos as principais intervenções no sistema de 

transporte público urbano da cidade do Rio de Janeiro, que visam à preparação da 

cidade para os grandes eventos dos próximos anos. 

 

3.1  A TRANSFORMAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO E 
OS LEGADOS PARA A SOCIEDADE 

 

Conforme falamos anteriormente, a chegada dos megaeventos em uma 

cidade implica em melhorias na infraestrutura local, a fim de atender à demanda já 

existente dos habitantes, somada à demanda de visitantes provenientes destes 

eventos. Após a realização dos eventos, as melhorias que foram feitas para que 

estes pudessem ser realizados se tornam legados, que aumentam a qualidade de 

vida da população local. LI e McCabe (2012, p.3) definem legado como: 

 
 
elementos tangíveis e intangíveis de eventos em larga escala deixado para 
as futuras gerações do país sede, onde seus elementos influenciam a 
economia, o bem estar físico e psicológico tanto da comunidade quanto de 
cada indivíduo a longo prazo. 
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Com a aproximação da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos 

Rio 2016, a cidade do Rio de Janeiro, que sediará os eventos, vem se preparando 

há alguns anos. Os governos federal, estadual e municipal, sabendo da importância 

e da capacidade destes eventos de atrair visitantes, vêm reformulando os setores de 

segurança pública, hospedagem e de transporte público urbano da cidade do Rio de 

Janeiro, com o objetivo de tornar esta cidade apta a sediar, com sucesso e 

qualidade, estes megaeventos, visando a consolidação da cidade do Rio de Janeiro 

como um dos principais destinos turísticos do mundo. 

Dentre as diversas intervenções que ocorrem em diferentes setores na cidade 

do Rio de Janeiro, as relativas ao transporte urbano recebem grandes investimentos. 

A criação de corredores exclusivos para ônibus, o Bus Rapid Transit (BRT), a 

implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a expansão metroviária e a 

derrubada do Elevado da Perimetral são algumas das principais intervenções que, 

integrados entre si, possuem o objetivo de tornar a cidade do Rio de Janeiro mais 

acessível, tanto para o morador quanto para o visitante.  

 

3.1.1  Bus Rapid Transit – BRT 

 

O BRT é um sistema de transporte coletivo de passageiros de média 

capacidade. Este sistema se baseia no uso de ônibus biarticulados que, por meio de 

vias segregadas (principal característica deste sistema), busca a redução do tempo 

das viagens, trazendo conforto, eficiência e qualidade ao serviço. 

Além do uso de corredores exclusivos para a circulação dos ônibus, o sistema 

de pré-pagamento de tarifa, priorização semafórica e o embarque e desembarque 

realizados em plataforma no mesmo nível dos veículos, ajudam a tornar todo o 

processo mais rápido, reduzindo o tempo total da viagem. Já seus veículos 

modernos, com tecnologias mais limpas, e a possibilidade de integração com outros 

modos de transporte, tornam este sistema mais sustentável em comparação com 

sistemas tradicionais de ônibus e melhoram a qualidade de vida da população. 
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Figura 4 – Ônibus do BRT 
Fonte: BRT RIO, 2013. 

 

Para a cidade do Rio de Janeiro estão previstos quatro corredores exclusivos 

de BRT: O BRT Transcarioca, o BRT Transolímpica, o BRT Transoeste e o BRT 

Transbrasil. 

 

BRT Transcarioca 

 

Inserida na Matriz de Responsabilidade3 da Copa do Mundo FIFA 2014, o 

BRT Transcarioca será a primeira ligação transversal de transporte da cidade do Rio 

de Janeiro. Com custo total estimado em R$ 1,5 bilhão, as obras foram iniciadas em 

março de 2011, em dois lotes, sendo o primeiro da Barra da Tijuca até o bairro da 

Penha e o segundo da Penha até o aeroporto Tom Jobim na Ilha do Governador. 

Durante o seu percurso, este BRT passará pela Barra da Tijuca, Curicica, Taquara, 

Tanque, Praça Seca, Campinho, Madureira, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da 

Penha, Penha, Olaria, Ramos e Ilha do Governador, interligando 14 bairros cariocas 

com importantes e impactantes obras de infraestrutura, como as pontes estaiadas 

da Barra da Tijuca (Figura 6) e da Ilha do Governador (Figura 7), e do mergulhão 

Clara Nunes (Figura 8), no Campinho. Com previsão de conclusão em dezembro de 

2013, a via terá 39 quilômetros de extensão e se conectará com a Linha 2 do Metrô, 

com os trens da Supervia, com o BRT Transoeste, com o BRT Transbrasil, além do 

                                                           
3
 A Matriz de Responsabilidades é o documento que apresenta os valores a serem investidos na 

Copa do Mundo de 2014. Ela define o papel dos governos federal, estaduais e municipais, bem como 
de agentes privados, na liberação de recursos e na execução das ações. (PORTAL 
TRANSPARÊNCIA, 2013) 

http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/saibamais.seam?textoIdTexto=24
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/saibamais.seam?textoIdTexto=24
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/saibamais.seam?textoIdTexto=24
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aeroporto internacional Tom Jobim, beneficiando mais de 400 mil pessoas por dia, 

segundo estimativas do governo. 

 

 
Figura 5 – Mapa do BRT Transcarioca 
Fonte: CIDADE OLÍMPICA, 2013. 

 
 

 
Figura 6 – Obras da Ponte Estaiada da Barra da Tijuca 
Fonte: CIDADE OLÍMPICA, 2013. 
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Figura 7– Obras da Ponte Estaiada da Ilha do Governador 
Fonte: CIDADE OLÍMPICA, 2013. 
 
 

 
Figura 8– Obras do Mergulhão Clara Nunes no Campinho 
Fonte: CIDADE OLÍMPICA, 2013. 

 
 

BRT Transolímpica 

 

O BRT Transolímpica é um dos compromissos firmados entre o governo 

brasileiro e o Comitê Olímpico Internacional (COI) para o setor da mobilidade 

urbana. Esta via será responsável por fazer a ligação entre a Barra da Tijuca e o 

bairro de Deodoro, os dois principais polos de competições das Olimpíadas Rio 

2016, passando pelo Recreio dos Bandeirantes, Camorim, Curicica, Taquara, Jardim 

Sulacap, Magalhães Bastos e Vila Militar. Com investimentos de R$ 1,5 bilhão, a via 
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terá 23 quilômetros e fará ligação com o BRT Transcarioca na Taquara, com o BRT 

Transoeste no Recreio dos Bandeirantes e com os trens da Supervia em Deodoro, 

beneficiando 400 mil pessoas diariamente. 

 

 
Figura 9 - Mapa do BRT Transolímpica 
Fonte: CIDADE OLÍMPICA, 2013. 

 
 

BRT Transoeste 

 

Em junho de 2012 o BRT Transoeste foi inaugurado, de forma parcial, se 

tornando o primeiro corredor de BRT da cidade do Rio de Janeiro. Quando estiver 

em total operação, terá 56 quilômetros de extensão que conectarão a Barra da 

Tijuca aos bairros de Santa Cruz e de Campo Grande, ambos na zona oeste do Rio 

de Janeiro, onde se integrarão com as estações de trem da Supervia. Seu trajeto 

corta os bairros do Recreio dos Bandeirantes, Guaratiba, Cosmos, Inhoaíba, 

Sepetiba e Paciência, com ligações com o BRT Transcarioca e com BRT 

Transolímpica, beneficiando 220 mil pessoas por dia. Um marco importante desta 

via foi a construção do Túnel da Grota Funda (Figura 11), que reduziu os 

congestionamentos na Serra da Grota Funda. O ponto negativo será na Barra da 

Tijuca, onde a primeira estação do BRT ficará próxima da futura estação da Linha 4 

do metrô, não tendo integração física. 
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Figura 10 - Mapa do BRT Transoeste 
Fonte: CIDADE OLÍMPICA, 2013. 
 
 

 
Figura 11 – Túnel da Grota Funda 
Fonte: RIO 2016, 2013. 
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Figura 12 – BRT Transoeste 
Fonte: EMBARQ BRASIL, 2013. 

 
 

BRT Transbrasil 

 

O BRT Transbrasil será o quarto corredor exclusivo de BRT a ser construído 

na cidade do Rio de Janeiro. Esta via conectará o bairro de Deodoro ao aeroporto 

Santos Dumont, no centro da cidade, modernizando a Avenida Brasil. Com extensão 

de 32 quilômetros, este BRT fará integração com as rodovias federais BR-116 e BR-

040, com o BRT Transcarioca e com o BRT Transolímpica, além de se conectar com 

os trens da Supervia e com o aeroporto Santos Dumont. O projeto básico deste via 

prevê a construção de 25 estações com previsão de inauguração para as 

Olimpíadas Rio 2016. A expectativa do governo é de que este BRT atenda a 900 mil 

pessoas por dia, se tornando assim, o corredor com maior demanda em todo o 

mundo. 
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Figura 13 - Mapa do BRT Transbrasil 
Fonte: CIDADE OLÍMPICA, 2013. 
 
 

3.1.2  Veículo Leve Sobre Trilhos -  VLT 

 

O VLT é um sistema de trens leves de média capacidade, seguro, rápido e 

confortável, que não precisa de vias segregadas para circular, pois, para que 

dividam espaço nas ruas e avenidas com os carros, por exemplo, basta que sejam 

instalados trilhos e/ou rede de alimentação elétrica aérea. Segundo informações da 

prefeitura, o futuro VLT do Rio de Janeiro contará com composições que comportam 

até 450 passageiros, que percorrerão 28 quilômetros divididos em 6 linhas e 42 

estações, todas na zona central e portuária da cidade. A Prefeitura afirma, ainda, 

que este sistema fará integração com o metrô e com o trem, ambos na estação 

Central do Brasil, com a Rodoviária Novo Rio, com as Barcas, com o aeroporto 

Santos Dumont, com o sistema de BRT e com a estação de trem da Leopoldina, de 

onde existe um projeto para partir o trem-bala com destino a São Paulo e Campinas. 

Com o custo estimado em R$ 1,1 bilhão, a estimativa é que as 6 linhas do VLT do 

Rio de Janeiro estejam em operação para as Olimpíadas Rio 2016. 
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Figura 14 - Mapa do VLT do Rio de Janeiro 
Fonte: PORTO MARAVILHA, 2013. 
 
 

 
Figura 15 - Mapa das Integrações do VLT do Rio de Janeiro 
Fonte: PORTO MARAVILHA, 2013. 
 
 

3.1.3  Expansão da Malha Metroviária 
 

O Metrô é um sistema de transporte de alta capacidade, seguro, rápido e 

eficiente, que precisa de vias segregadas para circular. Normalmente estas vias são 

subterrâneas, mas não é raro encontrar alguns trechos na superfície ou em 

elevados. Atualmente, a cidade do Rio de Janeiro possui apenas duas linhas de 

metrô, as linhas 1 – Laranja e 2 – Verde (Figura 16, p. 46), que ainda não estão 

completas, de acordo com os projetos originais. 
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Com a chegada de megaeventos na cidade do Rio de Janeiro, o prefeitura da 

cidade está construindo a linha 4 que ligará a zona sul da cidade à Barra da Tijuca, 

um dos principais polos de competição das Olimpíadas Rio 2016. Esta linha é alvo 

de muitas críticas de parte da população carioca, de especialistas e até mesmo de 

técnicos de transporte do Estado do Rio de Janeiro, que não concordam com 

traçado que está sendo defendido pela prefeitura do Rio. Para eles, o traçado 

original da linha 4 deveria ser mantido, começando no Largo da Carioca, passando 

por Laranjeiras, Humaitá, Jardim Botânico e Gávea, até chegar ao Terminal 

Rodoviário Alvorada, na Barra da Tijuca (Figura 17). O que a prefeitura está 

construindo nada mais é que a extensão da Linha 1, começando na estação General 

Osório, em Ipanema, seguindo até o Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, de onde 

uma linha de BRT partirá até o terminal Alvorada, sendo esta ação outro alvo de 

críticas (Figura 17). Para contornar a situação, a prefeitura do Rio prometeu construir 

a Linha 4 original após as competições olímpicas, o que, segundo especialistas, 

trará maior benefício a população. Segundo informações da prefeitura, a linha que 

está sendo construída terá 16 quilômetros de extensão e transportará 300 mil 

pessoas por dia, com previsão de término das obras em dezembro de 2015. 
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Figura 16 – Mapa Atual do Metro do Rio de Janeiro 
Fonte: METRÔ RIO, 2013. 

 
 

 
Figura 17 – Linha 4 – Traçado da Prefeitura x Traçado Original 
Fonte: METRO LINHA 4 QUE O RIO PRECISA, 2013. 
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3.1.4  O Fim da Perimetral 

 

O Elevado da Perimetral começou a ser construído durante o governo do 

presidente Juscelino Kubitscheck, que incentivava a indústria automobilística 

brasileira (Figura 18). Após anos de atrasos e de mudanças nos projetos, o primeiro 

trecho da via, interligando as Avenidas General Justo e Presidente Vargas, ficou 

pronto em 1960. Após novos atrasos, o projeto foi retomado e finalizado na década 

de 1970, com a ligação com a Ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como 

Ponte Rio-Niterói. 

Criado para ser uma alternativa as já congestionadas vias da época e permitir 

a ligação entre a zona norte e sul da cidade do Rio de Janeiro sem que os carros 

passassem pelo centro da cidade, o Elevado da Perimetral foi parcialmente fechado 

no dia 02/11/2013, sendo uma das etapas do projeto Porto Maravilha, que visa 

revitalizar toda a zona central / portuária da cidade do Rio de Janeiro (Figura 19). 

Para substituir este elevado, foi inaugurada a Via Binário do Porto (Figura 20) 

e está sendo construída uma via expressa embaixo da Perimetral (Avenida 

Rodrigues Alves). Segundo informações da prefeitura, estas duas vias juntas 

aumentarão de 8 para 12 as faixas de rolamento, melhorando o trânsito no local e se 

tornando um dos legados da Olimpíadas Rio 2016. 

 

 

Figura 18 – Construção do Elevado da Perimetral 
Fonte: IBRAHIM Emílio, 2013. 
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Figura 19 – Elevado da Perimetral fechado 
Fonte: PORTO MARAVILHA, 2013. 

 
 

 
Figura 20 – Via Binário do Porto 
Fonte: PORTO MARAVILHA, 2013. 

 
 

Podemos observar que são muitas as intervenções que ocorrem 

simultaneamente no setor de transporte urbano da cidade do Rio de Janeiro. 

Segundo a prefeitura, estas transformações buscam, principalmente, a integração 

entre os diferentes modos de transporte, além da modernização do sistema de 

transporte público coletivo e a redução no tempo de deslocamento, gerando melhor 

qualidade de vida para a população carioca. Caso as previsões se confirmem, este 

conceito de transporte público integrado facilitará não apenas a mobilidade dos 

visitantes, mas também de toda a população local, se tornando um dos principais 

legados deixados pelos grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro. 
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No próximo capítulo, apresentaremos os resultados das pesquisas realizadas 

com os habitantes da cidade do Rio de Janeiro e com os seus visitantes, onde 

avaliaremos a qualidade do serviço de transporte público urbano, ao olhar dos 

visitantes e dos residentes. 
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4  SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DO RIO DE JANEIRO: OPINIÃO 
DOS RESIDENTES E DOS VISITANTES 

 

Este estudo envolveu uma pesquisa quantitativa de caráter descritivo e 

exploratório, onde foram realizadas duas entrevistas estruturadas com aplicação de 

questionários, sendo uma com os residentes da cidade do Rio de Janeiro e a outra 

com os visitantes, nacionais ou internacionais. 

Ela é considerada quantitativa, pois, segundo Sampieri, Collado e Lucio 

(2006, p. 5):  

 
 
O enfoque quantitativo utiliza a coleta e análise de dados para responder às 
questões de pesquisa e testar as hipóteses estabelecidas previamente, e 
confia na medição numérica, na contagem e frequentemente no uso de 
estatística para estabelecer com exatidão os padrões de comportamento de 
uma população. 
 
 

Possui caráter exploratório, pois, de acordo com Triviños (2008, p. 109): 

 
 
Os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua 
experiência em torno de determinado problema. O pesquisador parte de 
uma hipótese e aprofunda seus estudos nos limites de uma realidade 
específica, buscando antecedentes, maior conhecimentos para, em 
seguida, planejar uma pesquisa descritiva ou de tipo experimental. 
 
 

E descritivo, pois, para Triviños (2008), o estudo descritivo busca fornecer 

com precisão os acontecimentos e fenômenos de uma realidade por meio de 

informações sobre o que se deseja investigar. 

Os principais objetivos destas pesquisas foram: avaliar o serviço de transporte 

público da cidade do Rio de Janeiro a partir do olhar do residente e do visitante, 

descobrir qual o meio de transporte mais utilizado pelos residentes e pelos visitantes 

e avaliar o conhecimento dos residentes com relação às intervenções no setor de 

mobilidade urbana e seus impactos, direcionados para os grandes eventos dos 

próximos anos. 

Assim, entre 10 de outubro de 2013 a 14 de novembro de 2013, foram 

aplicados 100 questionários (Apêndices B e C) com os visitantes e, entre 16 a 31 de 

outubro de 2013 foram aplicados 191 questionários (Apêndice A) com os residentes 

da cidade do Rio de Janeiro, sendo as duas amostras consideradas aleatórias 

simples, pois as entrevistas foram realizadas sem nos preocuparmos em delimitar o 



51 
 

perfil do público-alvo. As 100 entrevistas realizadas com os visitantes foram 

consideradas válidas e das 191 entrevistas realizadas com os residentes, 174 a 

responderam até o final, sendo as outras descartadas como forma de garantir o 

melhor resultado. 

A base teórica para as análises realizadas foi obtida por intermédio de 

pesquisas bibliográfica e documental, onde foram usadas fontes da internet, artigos 

e livros. Segundo as autoras Lakatos e Marconi (1996, p.183), 

 
 
A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia 
já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações 
avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 
material cartográfico etc., até meios de comunicação orais: rádio, gravações 
em fita magnética e audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar 
o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 
sobre determinado assunto [...] 
 
 

4.1  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

As 174 pesquisas válidas respondidas pelos residentes na cidade do Rio de 

Janeiro foram realizadas pela plataforma de pesquisa Qualtrics 

(http://www.qualtrics.com). O endereço eletrônico gerado da pesquisa foi distribuído 

na rede social Facebook para amigos e em grupos relacionados à mobilidade 

urbana no Rio de Janeiro, que foram encontrados ao serem pesquisadas as 

palavras chaves: mobilidade urbana, transportes e Rio de Janeiro.  

Com relação as 100 entrevistas realizadas com visitantes, nacionais e/ou 

internacionais, todas foram realizadas com clientes da empresa Follow Me Rio, na 

qual trabalho atualmente. Todos os guias desta empresa atuaram como 

pesquisadores, aplicando os devidos questionários (Apêndices B e C). A Follow Me 

Rio é uma agência de turismo receptivo que recebe os visitantes que estão 

hospedados nos principais hotéis da zonal sul e centro do Rio de Janeiro, além do 

bairro Barra da Tijuca, os levando para diferentes passeios como jogos no Estádio 

Mário Filho, o Maracanã, e escolas de samba. 

O método para coleta de dados de ambas as pesquisas foi o método survey. 

Entendemos de survey como um método de coleta de informações diretamente de 

pessoas a respeito de suas opiniões e impactos no seu cotidiano. Esse método 

permite o desenvolvimento dos estudos descritivos e exploratórios por meio de 

pesquisas com enfoque quantitativo. O survey é um método popular porque é 
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considerado relativamente rápido e de fácil aplicação, além da avaliação do grupo 

ter maior probabilidade de ser correta do que as informações individuais. Sendo 

assim, entende-se que a informação grupal irá cancelar a informação incorreta, 

gerando dados mais confiáveis (BABBIE, 1999). 

 

4.2  RESULTADOS DA PESQUISA COM OS RESIDENTES NA CIDADE DO RIO 
DE JANEIRO 

 

A pesquisa com os residentes da cidade do Rio de Janeiro (Apêndice A) 

contou com um questionário estruturado com 18 perguntas, sendo 14 delas 

questões fechadas, uma questão aberta e três de múltiplas respostas, totalizando 

174 entrevistas válidas. É importante ressaltar que foram considerados aptos a 

responder a este questionário não apenas os residentes da cidade do Rio, como 

também os residentes em Niterói, São Gonçalo e Baixada Fluminense, visto que 

estes também utilizam o serviço de transporte público coletivo carioca. 

Com relação à primeira pergunta “local de residência permanente”, 46% dos 

entrevistados afirmaram morar na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, enquanto 

que 14% moram na zona oeste, 9% na zona sul, 3%  no centro, 19% na cidade de 

Niterói, 6% na cidade de São Gonçalo e 3% na Baixada Fluminense. Este resultado 

já era esperado, visto que a residência do pesquisador fica na zona norte da cidade, 

onde possui maior número de conhecidos. 

Com relação ao sexo dos entrevistados, segunda pergunta, 38% se 

declararam do sexo masculino, enquanto que 62% se declararam do sexo feminino. 

A terceira e a quarta pergunta questionaram, respectivamente, o estado civil e 

a faixa etária dos entrevistados. Noventa e um por cento afirmaram serem solteiros, 

5% casados, 1% viúvos e 3% assinalaram a opção “outros”. Um por cento possui 

entre 14 e 17 anos, 79% possuem entre 18 e 25 anos, 11% de 26 a 34 anos, 4% de 

35 a 50 anos, outros 4% de 51 a 65 anos e 1% acima de 65 anos. 

A quinta e a sétima pergunta questionaram, respectivamente, o nível de 

escolaridade e a renda familiar mensal dos respondentes. Setenta por cento 

afirmaram ter, ao menos, o ensino superior incompleto revelando uma amostra bem 

qualificada. Confirmando a boa qualificação da amostra, 46% declararam ter uma 

renda familiar mensal de 3 a 10 salários mínimos (de R$ 2.034,00 a R$ 6.780,00) e 
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33% afirmaram ter uma renda superior a 10 salários mínimos (acima de R$ 

6.781,00). 

A sexta pergunta foi uma pergunta aberta que questionou a ocupação 

principal dos respondentes. Trinta e cinco por cento afirmaram serem estudantes, 

1% são aposentados, 1% estão desempregados e 63% afirmaram trabalhar. 

A oitava pergunta era uma das questões onde o entrevistado podia escolher 

mais de uma resposta. Ela questionava qual era o meio de transporte mais utilizado 

para o deslocamento na cidade. Conforme podemos observar (Figura 21), 81,92% 

dos entrevistados afirmam utilizar o ônibus como principal meio de deslocamento, 

enquanto que 38,42% utilizam o carro de passeio, 35,03% usam o metrô, 16,38% 

utilizam o táxi e 11,86% usam o trem. O resultado apresentando maior utilização do 

modo rodoviário (ônibus e carro de passeio) em relação a outros modos já era 

esperado, devido a já citada priorização do governo brasileiro em investimentos e 

incentivos neste modo. 

 

 
Figura 21 – Meios de transporte mais utilizados pelos residentes do Rio de 

Janeiro para deslocamento na cidade. 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 
 

A nona pergunta se referiu ao tempo de deslocamento da residência dos 

entrevistados até o local de trabalho, escola ou faculdade. De acordo com a Figura 

22, 40,34% dos respondentes afirmaram levar mais de uma hora para realizar este 

trajeto, 25% disse levar até uma hora, 12,5% diz levar até 45 minutos, 14,77% diz 

gastar até 30 minutos enquanto que apenas 7,39% afirmam gastar até 15 minutos 

neste trajeto. Mais uma vez, esse era o resultado esperado visto que, o investimento 
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no modo rodoviário e o incentivo para a aquisição de veículos de transporte 

individual geram grandes congestionamentos que prejudicam a mobilidade das 

pessoas pela cidade. 

 
Figura 22 – Tempo médio de deslocamento da residência até o 

trabalho/escola/faculdade 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 
 

Na pergunta de número 10, pedimos aos respondentes para que avaliassem 

o sistema de transporte público da cidade do Rio de Janeiro, a partir de alguns dos 

requisitos básicos de qualidade que foram apresentados no segundo capítulo 

(Figura 1, p. 22). A avaliação, mais uma vez, não nos causou surpresa, devido à 

grande insatisfação da população brasileira, no geral, com o serviço de transporte 

público, que resultou nos protestos vivenciados no mês de junho de 2013 (Figura 2, 

p. 23) 

 
Figura 23 – Avaliação do sistema de transporte público carioca, pelos residentes, 
a partir dos requisitos básicos de qualidade. 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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Sendo o número 1 muito ruim e o número 5 excelente, podemos constatar ao 

analisar a Figura 23, que a avaliação dos requisitos de qualidade listados acima se 

concentra entre o muito ruim e o regular, comprovando a insatisfação da população 

carioca com o sistema de transporte público da cidade. 

A décima primeira e a décima segunda perguntas foram referentes às 

intervenções no setor de mobilidade urbana que estão ocorrendo na cidade do Rio 

de Janeiro, visando os grandes eventos dos próximos anos. Na primeira, 

perguntamos se os entrevistados estavam cientes que estes investimentos estavam 

acontecendo e obtivemos uma aprovação de 89%, contra 11% que desconhecem 

estas intervenções. Na segunda, perguntamos quais eram as intervenções que eles 

conheciam. Deveriam responder a esta pergunta somente àqueles que responderam 

de forma positiva a pergunta anterior. 

 

 
Figura 24 – Intervenções no setor de mobilidade urbana mais conhecidas 

pelos entrevistados. 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 
 

Esta foi a segunda pergunta na qual era possível escolher mais de uma 

resposta. Sendo assim, podemos observar que, de acordo com a Figura 24, as 

obras mais conhecidas são a do BRT Transcarioca, com 88,12% e a construção da 

linha 4 do metrô, com 80%. Logo depois vem o BRT Transoeste, com 75%, seguido 

do VLT da região portuária/central, com 58,13%, do BRT Transolímpica com 45% e 

do BRT Transbrasil, com 26,87%.  
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As perguntas de número 13, 14 e 15, se referem aos traçados propostos pelo 

governo para estas obras de intervenção no setor de mobilidade urbana da cidade 

do Rio de Janeiro. A primeira pergunta questionou se os entrevistados conheciam os 

traçados propostos. Dezoito por cento responderam que conheciam os traçados, 

32% responderam que não conheciam os traçados e 50% disseram que conheciam 

os traçados de algumas das obras. 

A segunda pergunta, então, questionou se os entrevistados concordavam 

com os traçados propostos pelo governo. Só deveriam responder esta pergunta os 

que responderam “sim” ou “de algumas” na pergunta anterior. Trinta e sete por cento 

não souberam responder, enquanto que 26% concordavam apenas com alguns 

traçados, 15% concordavam com todos os traçados e 22% não concordavam com 

nenhum traçado.  

Por fim, a terceira pergunta questionou quais eram os traçados que os 

entrevistados não concordavam. Só deveriam responde a esta pergunta quem havia 

respondido “não” ou “de algumas” na pergunta anterior, sendo esta a terceira 

pergunta que eles poderiam escolher mais de uma resposta. Sendo assim, 53,85% 

dos respondentes afirmaram não concordar com o traçado proposto pela prefeitura 

para a futura linha 4 do metrô carioca, seguido do traçado do BRT Transcarioca com 

39,74%, do BRT Transoeste com 37,18%, do VLT da região portuária/central com 

34,62%, do BRT Transolímpica com 17,95% e do BRT Transbrasil com 11,54% dos 

entrevistados. 

 

 
Figura 25 – Traçados mais rejeitados pela população carioca 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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O resultado apresentado (Figura 25) confirma a insatisfação da população 

carioca com o traçado da linha 4 do metrô que foi apresentado no capítulo anterior 

(Figura 17, p. 46). Com isso, este foi mais um resultado esperado que se confirmou. 

A décima sexta pergunta questionou se estas obras interferiam direta ou 

indiretamente no cotidiano dos entrevistados. Setenta e três por cento responderam 

que sim, contra 23% que responderam que não. Este já era o resultado esperado, 

visto que as grandes transformações na cidade estão gerando grandes transtornos 

na vida da população, que sofre, por exemplo, com os congestionamentos. 

A penúltima pergunta se refere à expectativa de resolução dos problemas de 

mobilidade urbana da cidade, após a conclusão destas obras. Conforme podemos 

observar na Figura 26, 59,65% dos entrevistados acreditam que estas intervenções 

resolverão de forma parcial o problema de mobilidade urbana da cidade, enquanto 

que 38,01% acreditam que não resolverão o problema de mobilidade urbana. 

Apenas 1,75% dos entrevistados acreditam que todos os problemas serão 

resolvidos e 0,58% afirmaram que a cidade não possui problemas de mobilidade 

urbana. Este resultado nos mostra que, mesmo com os problemas atuais agravados 

pelas grandes intervenções, a população carioca acredita que elas surtirão em um 

efeito positivo. 

 

 
Figura 26 – Expectativa de resolução dos problemas de mobilidades urbana no Rio 
de Janeiro, após as conclusões das principais obras. 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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A décima oitava pergunta encerra a entrevista com os residentes 

questionando se eles consideram estas obras como legados dos grandes eventos 

que a cidade sediará nos próximos anos. Conforme a Figura 27, 59,30% 

responderam que sim, enquanto que 40,70% responderam que não. Este também 

foi um resultado esperado, visto que as intervenções começaram com o intuito de 

sediar, com sucesso, os grandes eventos. 

 

 
Figura 27 – Opinião dos entrevistados referente aos legados dos grandes 
eventos 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 
 

Após a apresentação dos resultados da pesquisa com os residentes na 

cidade do Rio de Janeiro apresentaremos, na seção seguinte, os resultados da 

pesquisa com os visitantes. 

 
 

4.3  RESULTADOS DA PESQUISA COM OS VISITANTES 
 

A pesquisa com os visitantes da cidade do Rio de Janeiro contou com um 

questionário estruturado, em português (Apêndice B) e inglês (Apêndice C), com 20 

perguntas, sendo 16 delas questões fechadas, duas questões abertas e duas de 

múltiplas respostas, totalizando 100 entrevistas, todas válidas. Foram considerados 

aptos a responder a este questionário todos os não residentes na cidade do Rio de 

Janeiro, Niterói, São Gonçalo e na Baixada Fluminense. 

A primeira pergunta questionou a nacionalidade dos visitantes. Cinquenta e 

oito por cento dos entrevistados são estrangeiros e 42% brasileiros. Podemos 
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observar na figura abaixo (Figura 28) que, dos estrangeiros, 66% são europeus, 

12% moram na América do Sul, 21% vivem na América Central ou do Norte e 1% na 

Ásia. 

 

 
 

Figura 28 – Origem dos visitantes estrangeiros 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 

 

A segunda pergunta foi referente ao sexo dos entrevistados. Ao contrário da 

pesquisa dos residentes, a maioria dos respondentes foi do sexo masculino com 

76% contra 24% do sexo feminino. A resposta já era esperada visto que a Follow Me 

Rio trabalha com produtos turísticos baseados em futebol e escola de samba, o que 

normalmente atrai mais homens. 

A terceira e a quarta pergunta questionaram, respectivamente, o estado civil e 

a faixa etária dos entrevistados. Quarenta e quatro por cento afirmaram serem 

solteiros, 49% casados, 4% viúvos e 3% assinalaram a opção outros. Oito por cento 

possuem entre 18 e 25 anos, 25% de 26 a 34 anos, 38% de 35 a 50 anos, 24% de 

51 a 65 anos e 5% acima de 65 anos. 

A quinta pergunta questionou o nível de escolaridade dos respondentes. 

Quarenta e três por cento afirmaram ter, ao menos, o ensino superior incompleto e 

42% afirmaram ter uma especialização, revelando, também, uma amostra bem 

qualificada. 
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A sexta pergunta foi uma pergunta aberta que questionou a ocupação 

principal dos respondentes. Noventa e três por cento estão empregados, 6% 

afirmaram serem estudantes e 1% é aposentado. 

A sétima pergunta se referiu a renda familiar mensal dos respondentes. A 

exemplo da pesquisa com os residentes, 46% declararam ter uma renda familiar 

mensal de 3 a 10 salários mínimos (de R$ 2.034,00 a R$ 6.780,00). A diferença se 

dá por conta dos que ganham acima de 10 salários mínimos (acima de R$ 

6.781,00), onde 51% dos entrevistados assinalaram esta opção. Este resultado, 

além de confirmar a boa qualidade da amostra, já era esperado, pois a maioria dos 

entrevistados é proveniente de países que possuem moedas mais valorizadas que 

as nossas. 

A oitava e a nona pergunta se referiam ao número de vezes que os 

entrevistados já visitaram a cidade do Rio de Janeiro e o motivo que os levaram a 

visita-la. Cinquenta e nove por cento disseram estar visitando a cidade pela primeira 

vez, 11% pela segunda vez, 8% pela terceira vez, 1% pela quarta vez e 21% 

afirmaram ter visitado a cidade do Rio de Janeiro mais de quatro vezes. Com 

relação ao motivo da viagem, podemos observar na Figura 29, 70% estavam na 

cidade a lazer. 

 

 
Figura 29 – Motivação da visita à cidade do Rio de Janeiro 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

 A pergunta de número 10 questionou sobre a companhia que os 

entrevistados tinham durante a viagem. Dezessete por cento disseram estar 



61 
 

viajando sozinhos, enquanto que 83% estavam viajando em grupo de amigos ou 

com a família. 

A décima primeira pergunta foi a segunda pergunta aberta, onde os 

respondentes indicavam a quantidade de pessoas que viajavam junto com eles. Só 

deveriam responder esta pergunta os que responderam que estavam viajando com a 

família ou com amigos, sendo assim, a maioria dos respondentes (55,42%) afirmou 

estar acompanhado de apenas uma pessoa, seguido de 12,04% que afirmou estar 

acompanhado de mais duas pessoas. 

Com relação ao tempo de permanência na cidade do Rio de Janeiro, questão 

12, 42% dos entrevistados disseram que ficariam até uma semana, 35% até três 

dias, 16% mais de uma semana e 7% dois dias, conforme podemos observar na 

figura 30. 

 

 
Figura 30 – Tempo de permanência dos visitantes na cidade do Rio de Janeiro. 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 
 

A questão 13 confirmou o Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão como 

principal porta de entrada da cidade, onde 69% dos entrevistados afirmaram ter 

desembarcado. Ao observarmos a figura a seguir, constatamos que 23% chegaram 

via Aeroporto Santos Dumont, 2% pela Rodoviária Novo Rio, 1% pelo porto do Rio e 

5% chegaram pelas estradas, utilizando seus carros de passeio. Os investimentos 

que este aeroporto está recebendo se justificam após a análise deste dado. A 
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tendência é que o número de desembarque neste aeroporto aumente devido a 

grande demanda prevista para os grandes eventos dos próximos anos. 

 
Figura 31 – Local de chegada dos visitantes na cidade do Rio de Janeiro. 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 
 

As questões 14 e 15 se referiam aos meios de transportes utilizados para o 

deslocamento do aeroporto até o local de hospedagem e ao tempo que este 

deslocamento durou. Setenta e um por cento dos entrevistados utilizaram o táxi para 

este deslocamento enquanto que 16% usaram o ônibus e 13% assinalaram a opção 

“outros”. Esta era uma questão na qual poderiam ser escolhidas mais de uma 

resposta. Com relação ao tempo de deslocamento (Figura 32), 8% dos 

respondentes levaram menos do que 15 minutos, 34% levaram até 30 minutos, 37% 

gastaram até 45 minutos, enquanto que 21% gastaram até uma hora ou mais neste 

trajeto. 

 
Figura 32 – Tempo de deslocamento do local de chegada até o local de 

hospedagem 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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A décima sexta pergunta também foi uma questão de múltiplas respostas que 

questionou quais eram os meios de transporte mais utilizados, pelos entrevistados, 

para deslocamento dentro da cidade. A maioria (76%) afirmou usar o táxi como meio 

principal de deslocamento. Vinte e seis por cento disseram usar o ônibus, 13% o 

metrô, 1% o trem e 7% assinalaram a opção outros. 

Assim como na décima pergunta do formulário dos residentes, a décima 

sétima questão deste questionário buscou avaliar o sistema de transporte público da 

cidade do Rio de Janeiro, a partir de alguns dos requisitos básicos de qualidade. 

Porém, no caso dos visitantes, o resultado nos deixou surpreso. Como pode o 

serviço de transporte público carioca ser tão questionado pela população, a ponto de 

acontecerem protestos violentos, e para os visitantes ser considerado bom? A figura 

33 a seguir nos apresenta os resultados desta avaliação. 

Sendo o número 1 muito ruim e o número 5 excelente, constatamos que a 

avaliação dos requisitos de qualidade listados acima se concentra entre o regular e o 

excelente, estando a grande quantidade de entrevistados que não souberam 

responder, relacionado ao uso do táxi como principal meio de deslocamento. 

 

 
 

Figura 33 – Avaliação do sistema de transporte público coletivo carioca, pelos 
visitantes, a partir dos requisitos básicos de qualidade. 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 
 

A décima oitava e décima nona pergunta questionaram a intenção dos 

entrevistados em retornar a cidade e se indicariam a visita a outras pessoas, 

respectivamente. Noventa por cento manifestaram o interesse em retornar a cidade 
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e 98% indicariam a visita a outras pessoas, contra 10% que não possui a intenção 

de retornar e 2% que não indicariam a visita. 

A vigésima pergunta encerra a entrevista com os visitantes questionando o 

grau de satisfação deles com a visita, levando em consideração toda a experiência 

que tiveram na cidade do Rio de Janeiro. Quarenta e cinco por cento atribuíram 

excelente, 51% bom, 1% regular, 1% ruim e 2% muito ruim. 

 

4.4  ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CARIOCA A 
PARTIR DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

A cidade do Rio de Janeiro está passando por um processo de reestruturação 

urbana, onde diversos setores estão sofrendo transformações. No que diz respeito a 

mobilidade urbana, estão surgindo novos conceitos de transporte público coletivo, 

como o BRT e o VLT, até então inéditos na cidade carioca. Ao que nos parece, os 

principais fatores positivos destas transformações serão uma rede transporte 

integrando diferentes modos e a priorização do transporte público coletivo, ambos de 

acordo com as diretrizes da PNMU, apresentados no capítulo 2 deste trabalho. 

Juntas, estas transformações mudarão a forma de nos deslocarmos pela cidade, 

resultando em benefícios à população. 

Atualmente, o ônibus se configura como meio de transporte mais utilizado 

pelos residentes da cidade do Rio de Janeiro, enquanto que para os visitantes, o 

meio mais utilizado é o táxi. Estes dados nos geram preocupação, pois, as principais 

vias da cidade já se encontram saturadas e o serviço de táxis é considerado um tipo 

de transporte individual. Por causa disso, grandes congestionamentos são formados 

na cidade, aumentando a emissão de gases poluentes e causando malefícios à 

saúde de todos. A restrição ao uso do automóvel, o investimento em transporte 

público coletivo que utiliza energia limpa e o aumento da qualidade deste setor, são 

alguns exemplos que foram apresentados no capítulo 2, que ajudariam no 

desenvolvimento da mobilidade urbana de forma sustentável no Rio de Janeiro. 

Para sabermos como e onde aumentar a qualidade do serviço de transporte 

público coletivo carioca, montamos uma questão nos baseando em alguns dos 

requisitos básicos de qualidade (Figura 1, p. 22) apresentados pela NTU em 2008. 

Os requisitos usados na pesquisa foram: a frequência, o tempo de viagem, o 

conforto, a segurança e o custo, que resultaram em avaliações distintas por parte 
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dos residentes e visitantes. Para os residentes, todos estes requisitos foram mal 

avaliados, principalmente o custo ao usuário, que resultou nos protestos deste ano 

(Figura 2, p. 23). Já para os visitantes, todos os requisitos foram bem avaliados, 

resultado que não era esperado. Com isso, podemos inferir, mesmo que em caráter 

preliminar, que o serviço de transporte público da cidade do Rio de Janeiro foi 

melhor projetado para atender aos visitantes em relação aos residentes. Entretanto, 

também consideramos oportuno considerar que para o visitante, o uso do transporte 

público coletivo é um ato sazonal e esporádico, enquanto que para o residente ele 

faz parte da sua rotina diária, o que agrava qualquer deficiência ou irregularidades. 

Para melhorar a percepção dos residentes, a implantação do BRT, do VLT e a 

expansão da malha metroviária da cidade, apresentados no terceiro capítulo deste 

trabalho, buscam melhorar a qualidade do serviço público de transporte por meio da 

redução do tempo das viagens, com a integração dos diferentes modais, do 

aumento da frequência, com um maior número de transportes coletivos, e melhorias 

no conforto. Porém, a população critica alguns traçados propostos para estas obras, 

como é o caso da linha 4 do metrô (Figura 17, p. 46), que beneficiará mais os 

visitantes do que os próprios residentes, pois a maior quantidade de unidades 

habitacionais se encontram na zona sul da cidade e a maior parte das modalidades 

dos Jogos Olímpicos Rio 2016 será disputada na Barra da Tijuca, justamente o 

trajeto desta nova linha. Apesar disto, a população carioca considera que estas 

intervenções resolverão de forma parcial os problemas vividos hoje, se tornando 

legados dos megaeventos. 

Com relação aos visitantes, o principal problema será enfrentado assim que 

desembarcarem em nossa cidade, visto que há apenas um projeto de mobilidade 

urbana que conecta o aeroporto internacional Tom Jobim/Galeão (principal porta de 

entrada do Rio de Janeiro) à cidade: o BRT Transcarioca, que estabelece uma 

conexão mais rápida com a Barra da Tijuca. Porém, conforme dissemos 

anteriormente, a maior quantidade de unidades habitacionais se concentra na zona 

sul da cidade. Portanto, como se dará o deslocamento destes visitantes até o local 

de hospedagem? Pelas vias atuais, já saturadas, o tempo médio da viagem fica em 

torno dos 45 minutos (Figura 32), podendo estender nos horários de pico. 

Após a descrição e análise das pesquisas realizadas com os residentes e 

com os visitantes, fundamentadas no referencial teórico apresentado no início deste 

trabalho, o finalizaremos expondo as nossas considerações finais. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos próximos anos, a cidade do Rio de Janeiro sediará dois dos maiores 

eventos esportivos do mundo, a Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos 

Rio 2016. Para atender à alta demanda de visitantes prevista, várias intervenções 

estão acontecendo na cidade, acarretando em mudanças significativas no cotidiano 

dos residentes e resultando em muitas expectativas com relação à qualidade do 

serviço prestado nos pós-eventos. Sendo assim, foram realizadas duas pesquisas 

survey, de caráter quantitativo, descritivo e exploratório, para avaliar o sistema de 

transporte público coletivo a partir dos olhares dos visitantes e dos residentes, e 

também, para avaliar o conhecimento destes sobre as correntes intervenções. 

Conforme apresentado neste trabalho, o serviço de transporte possui papel 

importante para o desenvolvimento do fenômeno turístico, visto que influencia na 

experiência turística do visitante, podendo resultar em benefícios ou malefícios à 

imagem do lugar. Portanto, o investimento em modernizações que visem o bem 

estar socioeconômico dos usuários, sem se esquecer da questão ambiental, torna-

se necessário, melhorando, assim, as condições de vida da população e de seus 

visitantes. 

Atualmente, as cidades brasileiras, de modo geral, contam com um serviço de 

transporte público coletivo de baixa qualidade. Os protestos que aconteceram em 

meados deste ano e que se espalharam por todo o país, comprovam a insatisfação 

da população com este setor, que, quando comparado com o sistema de transportes 

de outros países, os problemas ficam ainda mais evidentes. 

No Rio de Janeiro, o alto custo das passagens, a baixa segurança oferecida 

por este setor, o baixo conforto dos veículos e os grandes congestionamentos que 

aumentam o tempo gasto com as viagens, estão entre as principais reclamações 

dos residentes, que pudemos observar por meio da análise dos resultados da 

entrevista realizada com eles. 

Com o objetivo de melhorar o cenário do transporte público coletivo brasileiro, 

a Lei Federal n° 12.587, sancionada em 3 de janeiro de 2012, institui os princípios, 

as diretrizes e os objetivos da PNMU. Esta Lei busca priorizar os modos de 

transporte não motorizados e coletivos em detrimento aos motorizados e individuais, 

prevê a integração entre os diferentes modais e serviços de transporte urbano, maior 
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eficiência, eficácia e efetividade na prestação do serviço, além de um 

desenvolvimento sustentável nas dimensões socioeconômicas e ambientais. 

Sendo assim, a cidade do Rio de Janeiro, impulsionada pelos megaeventos 

dos próximos anos, vem reestruturando o seu sistema de transporte público coletivo, 

com a implantação do BRT e do VLT. Estes novos conceitos de transporte público, 

integrados entre si e com os modos de transportes já existentes, atendem as 

imposições da PMNU, revelando uma nova visão do poder público em resolver 

questões referentes à mobilidade urbana.  

A questão negativa se dá por conta da alteração do traçado original da futura 

linha 4 do metrô da cidade, alvo de protestos pela cidade. Apesar disto, a população 

carioca se mostra esperançosa com os resultados destas intervenções, mesmo com 

os grandes transtornos causados por elas, acreditando que resolverão, ao menos 

parcialmente, os problemas de mobilidade vividos atualmente. 

Com relação à visão dos visitantes sobre o sistema de transporte público 

coletivo carioca, foi uma surpresa, para o autor, a avaliação positiva deste serviço. 

Mesmo levando em consideração o uso esporádico e sazonal por parte deles, nos 

parece que a mobilidade nas áreas turísticas da cidade do Rio de Janeiro ocorre de 

forma mais fácil, com maior frequência dos transportes, por exemplo, devido à maior 

quantidade de opções. Porém, não podemos afirmar que existe maior facilidade de 

descolamento nas áreas turísticas da cidade em relação às outras áreas, sendo esta 

a limitação do nosso trabalho. 

Mesmo assim, existe a preocupação com a chegada destes visitantes na 

cidade, principalmente na época dos grandes eventos, onde a demanda será maior. 

Como a principal porta de entrada da cidade, o Aeroporto Internacional Tom 

Jobim/Galeão, fica mais afastado da zona sul, local de maior concentração de 

unidades habitacionais, como se dará este deslocamento, levando em consideração 

que a principal via que conecta estes dois locais, já esta saturada apenas com a 

demanda local? É necessário pensar nesta questão, para que em um futuro, talvez 

breve, a imagem da cidade do Rio de Janeiro não seja prejudicada. 

 Por fim, esperamos que este estudo contribua para futuros trabalhos 

acadêmicos, relacionados ao tema da mobilidade urbana. Além da pouca 

quantidade de estudos abordando esta temática, a continuidade deste tema será de 

grande valia, pela importância que este representa para melhorias na qualidade de 

vida dos residentes e no fomento da atividade turística.  
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1. Local de residência permanente 

(  ) Zona Norte      (  ) Zona Oeste 
(  ) Zonal Sul         (  ) Centro 
(  ) Niterói           (  ) São Gonçalo 
(  ) Baixada Fluminense 
 
2. Sexo: 

Masculino (  ) Feminino (  ) 
 
3. Estado civil: 

(  ) solteiro (  ) casado (  ) viúvo (  ) outros 
 
4. Faixa etária:       

(  ) 14 a 17 anos (  ) 18 a 25 anos  (  ) 26 a 34 anos  
(  ) 35 a 50 anos (  )  51 a 65 anos (  )  acima de 65 
anos 
 
5. Escolaridade: 

(  ) Ensino Fundamental  (  ) completo 
(  ) Ensino médio   (  ) incompleto 
(  ) Nível superior 
(  ) Pós Graduado 
(  ) Sem escolaridade 
 
6. Ocupação principal: 

 

 
7. Renda familiar mensal: 

(  ) até R$ 678  (1 sal. min.)  
(  ) de  R$ 679 a R$ 1.356 (1 a 2 sal. min.) 
(  ) de  R$ 2. 034 a R$ 3.390 (3 a 5 sal. min.) 
(  ) de  R$ 4. 068 a R$ 6.780 (6 a 10 sal. min.) 
(  ) Acima de R$ 6.781  (+10 sal. min.) 

 
8. Qual(ais) o(s) meio(s) de transporte mais 
utilizado(s) para o deslocamento na cidade 

 (  ) Táxi                                          (  ) Ônibus 
 (  ) Metrô                                       (  ) Trem 
 (  ) Carro de Passeio                     (  ) Outros 
 Quais? ___________________________________ 

 
9. Quanto tempo, em média, dura o deslocamento 
de sua residência até o trabalho/escola/faculdade 

 (  ) Até 15 min                          (  ) Até 30 min 
 (  ) Até 45 min                          (  ) Até uma hora 

(  ) Mais de uma hora 
 

10. Sendo o número 1 muito ruim e número 5 
excelente, avalie o sistema de transporte público da 
cidade do Rio de Janeiro, a partir da frequência, 
tempo de viagem (velocidade), conforto, segurança 
e custo para o usuário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA: ____/____/______ 
LOCAL DA PESQUISA:______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Está ciente dos investimentos que estão 
ocorrendo no setor de transportes da cidade do Rio 
de Janeiro 

(  ) Sim                                   (  ) Não 
 
12. Se sim, de quais obras você tem conhecimento 

(  ) BRT Transcarioca 
(  ) BRT Transoeste 
(  ) BRT Transolimpica 
(  ) BRT Transbrasil 
(  ) VLT da região portuária/central 
(  ) Linha 4 do metrô 

 
13. Você conhece os traçados propostos pelo 
governo para estas obras? 

(  ) Sim                          (  ) Não 
 
14. Se sim, você concorda com estes traçados? 

(  ) De todas      (  ) De Algumas      (  ) De Nenhuma 
 
15. Se respondeu “De algumas”, qual(ais) 
traçado(s) proposto(s) você não concorda  

(  ) BRT Transcarioca 
(  ) BRT Transoeste 
(  ) BRT Transolimpica 
(  ) BRT Transbrasil 
(  ) VLT da região portuária/central 
(  ) Linha 4 do metrô 
 
16. Algumas destas obras impactam direta ou 
indiretamente no seu dia a dia 

(  ) Sim                                 (  ) Não 
 
17. Na sua  opinião, estas obras resolverão os 
problemas de mobilidade urbana da cidade do Rio 
de Janeiro: 

(  ) Totalmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não resolverão o problema de mobilidade 
( ) A cidade não possui problemas de mobilidade 
urbana 
 
18. Você considera estas obras como legados das 
Olimpíadas Rio 2016 para a população carioca 

(  ) Sim                                (  ) Não 

 

 

AVALIAÇÃO 1 2 3 4 5 N/S 

Frequência       

Tempo de 
Viagem 

      

Conforto       

Segurança       

Custo       
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1. Nacionalidade 

Brasileiro (  )  Estrangeiro (  ) 
 
País/Estado/Cidade_________________________ 
 
2. Sexo: 

Masculino (  ) Feminino (  ) 
 
3. Estado civil: 

(  ) solteiro (  ) casado (  ) viúvo (  ) outros 
 
4. Faixa etária:       

(  ) 14 a 17 anos (  ) 18 a 25 anos  (  ) 26 a 34 anos  
(  ) 35 a 50 anos (  )  51 a 65 anos (  )  acima de 65 
anos 
 
5. Escolaridade: 

(  ) Ensino Fundamental  (  ) completo 
(  ) Ensino médio   (  ) incompleto 
(  ) Nível superior 
(  ) Pós Graduado 
(  ) Sem escolaridade 
 
6. Ocupação principal: 

 

 
7. Renda familiar mensal: 

(  ) até R$ 678  (1 sal. min.)  
(  ) de  R$ 679 a R$ 1.356 (1 a 2 sal. min.) 
(  ) de  R$ 2. 034 a R$ 3.390 (3 a 5 sal. min.) 
(  ) de  R$ 4. 068 a R$ 6.780 (6 a 10 sal. min.) 
(  ) Acima de R$ 6.781  (+10 sal. min.) 

 
8. Quantas vezes já visitou a cidade do Rio de 
Janeiro 

(  ) 1ª Vez   (  ) 2ª Vez 
(  ) 3ª Vez                (  ) 4ª Vez 
(  ) Mais de 4 Vezes 
  
9. Qual o motivo dessa visita? 

(  ) Lazer/recreação  (  ) Negócios 
(  ) Visita a amigos/parentes  (  ) Descansar/relaxar 
(  ) Gastronomia local    (  ) Outros 
 
10. Com quem está realizando a visita? 

(  ) Sozinho   (  ) Com a família    (  )Com amigos 
  
11. Se estiver em família ou em grupo, quantas 
pessoas incluindo você? ___________________ 

 
12. Qual o seu tempo de permanência nessa visita?  

(  ) Até um dia sem pernoite 
(  ) Dois dias  
(  ) Três dias    
(  ) Até uma semana 

  (  ) Mais de uma semana 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
DATA: ____/____/______ 
LOCAL DA PESQUISA:_______________________ 

13. Local de chegada na cidade do Rio de Janeiro 

 (  ) Aeroporto Internacional Tom Jobim / Galeão 
 (  ) Aeroporto Santos Dumont 
 (  ) Rodoviária Novo Rio 
 (  ) Porto 

(  ) Rodovia 
 

14. Qual(ais) o(s) meio(s) de transporte utilizado(s) 
para o deslocamento do ponto de chegada até o 
local de hospedagem 

 (  ) Táxi                                          (  ) Ônibus 
 (  ) Metrô                                        (  ) Trem 
 (  ) Outros 

Quais?____________________________________ 
 

15. Quanto tempo, em média, durou o 
deslocamento do local de chegada até o local de 
hospedagem 

 (  ) Até 15 min                          (  ) Até 30 min 
 (  ) Até 45 min                          (  ) Até uma hora 

(  ) Mais de uma Hora 
 

16. Qual(ais) o(s) meio(s) de transporte mais 
utilizado(s), para diversos fins, na cidade do Rio de 
Janeiro 

 (  ) Táxi                                          (  ) Ônibus 
 (  ) Metrô                                        (  ) Trem 
 (  ) Outros 

Quais?____________________________________ 
 
17. Sendo o número 1 muito ruim e número 5 
excelente, avalie o sistema de transporte público da 
cidade do Rio de Janeiro, a partir da frequência, 
tempo de viagem (velocidade), conforto, segurança 
e custo para o usuário. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. Tem a intenção de voltar à cidade do Rio de 
Janeiro?  

(  ) Sim  (  ) Não 
 
19. Indicaria a visita para outras pessoas? 

(  ) Sim   (  ) Não 
 
20. Grau de satisfação dessa visita, levando em 
conta toda a experiência? 

( )Muito ruim ( )Ruim ( )Regular ( )Bom ( )Excelente   

AVALIAÇÃO 1 2 3 4 5 N/S 

Frequência       

Tempo de 
Viagem 

      

Conforto       

Segurança       

Custo       



 
77 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO VISITANTE (INGLÊS) 
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1. Nationality 
(  ) Brazilian  (  ) Foreign 
 
Country, State and City_____________________ 

 
2. Sex: 

Male (  ) Female (  ) 
 
3. Status: 

(  ) Single (  ) Married (  ) Widower (  ) Other 
 
4. Age Group:       

(  ) 14 to 17 years (  ) 18 to 25 years (  ) 26 to 34 years (  
) 35 to 50 years (  ) 51 to 65 years (  ) over 65 years 
 
5. Education: 

(  ) Elementary                             (  ) complete 
(  ) High school                            (  ) incomplete 
(  ) College 
(  ) Postgraduate 
(  ) No schooling 
 
6. Main Occupation: 

 

 
7. Monthly family income: 

(  ) To R$ 678 (1 minimum wage) 
(  ) R$ 679 to R$ 1.356 (1 - 2 minimum wages) 
(  ) R$ 2.034 to R$ 3.390 (3 - 5 minimum wages) 
(  ) R$ 4.068 to R$ 6.780 (6 - 10 minimum wages) 
(  ) Over R$ 6.781 (+10 minimum wages) 
 
8. How many times have visited the city of Rio de 
Janeiro 

(  ) 1st Time                              (  ) 2nd Time 
(  ) 3rd Time                              (  ) 4th Time 
(  ) More than 4 times 
 
9. What is the reason for visiting the city of Rio de 
Janeiro? 

(  ) Leisure / Recreation          (  ) Business 
(  ) Visiting friends / relatives  (  ) Rest / relax 
(  ) Local Food                        (  ) Other 
 
10. Who is travelling with you? 

(  ) By my self   (  ) With family    (  ) With friends 
 
11. If you answered “with family” or “with friends”, 
how many people including you? 

  
____________________________________ 

 
12. How long will you stay in Rio de Janeiro?  

(  ) A day without overnight 
(  ) Two days 
(  ) Three days 
(  ) Up to one week 
(  ) More than a week 

 
 

 
 
 
 
 
DATA: ____/____/______ 
LOCAL DA PESQUISA:______________________ 

13. Place of arrival in the city of Rio de Janeiro 

 (  ) International Airport Tom Jobim / Galeão 
(  ) Santos Dumont Airport 
(  ) Bus Station 
(  ) Port 
(  ) Highways 
 
14. What was the mode of transport used to move 
from your place of arrival until your hotel? 

 (  ) Taxi                                          (  ) Bus 
 (  ) Subway                                    (  ) Train 
 (  ) Other 

What?____________________________________ 
 

15. How long was the displacement of the place of 
arrival to the hotel? 

 (  ) Up to 15 min                      (  ) Up to 30 min 
(  ) Up to 45 min                      (  ) Up to one hour 
(  ) More than an hour 
 
16. What is the most used transport for you in the 
city of Rio de Janeiro? 

 (  ) Taxi                                          (  ) Bus 
 (  ) Subway                                    (  ) Train 
 (  ) Other 

What?____________________________________ 
 

17. Being the number 1 too bad and number 5 
excellent, evaluate the public transport system of 
the city of Rio de Janeiro, from the frequency, travel 
time (speed), comfort, safety and cost for the user. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. Intends to return to the city of Rio de Janeiro? 

(  ) Yes   (  ) No 
 
19. Would you indicate the visit for other people? 

(  ) Yes   (  ) No 
 
20. Satisfaction with the visit considering the 
whole experience 

(  ) Too Bad (  ) Bad (  ) Regular (  ) Good (  ) Excellent 

 

 

 
 
 

EVALUATION 1 2 3 4 5 N/A 

Frequency       

Travel Time       

Comfort       

Safety       

Cost for the 
user 

      


