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Resumo 
A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º expressa claramente que o cidadão tem o 

direito a livre locomoção, ou seja, direito de ir e vir, de modo específico, no que diz respeito 

ao direito à acessibilidade.A Política Nacional de Mobilidade iniciou no Brasil no ano de 

2012, com a Lei Federal 12.587, e criou o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, onde 

torna obrigatório a todos os municípios a elaboração de um Plano Municipal.Dessa forma, 

este trabalho tem por objetivo analisar a situação atual da acessibilidade e mobilidade dos 

cadeirantes, oferecida pelo transporte público (ônibus), no município de Volta Redonda – RJ. 

Como processos metodológicos utilizaram- se as pesquisas de campo, o estudo de pesquisa 

bibliográfica e as entrevistas semiestruturadas que colaboraram para a coleta de dados e 

informações da área estudada. Obtevecomo resultado, mediante os dados coletados, que os 

cadeirantes ainda estão insatisfeitos quanto a sua acessibilidade e mobilidade nos coletivos. 

Sendo assim, a motivação para tal pesquisa é demonstrar a garantia dos direitos básicos, como 

igualdade perante a sociedade, acessibilidade, o respeito e zelo pelos cadeirantes.  

 

Palavras Chaves: Mobilidade Urbana, Acessibilidade, Coletivo, Cadeirantes.  

 

1 Introdução 

O conceito de mobilidade urbana refere-se às condições de deslocamento de todo 

individuo para suprir suas necessidades do dia a dia, é considerado um atributo associado à 

cidade. Dentre todas as funções públicas de interesse comum, a de transporte é essencial para 

que haja um avanço na mobilidade e acessibilidade dos cidadãos, assim como para o bom 

funcionamento do setor produtivo (NETO, 2004 apud ARAUJO, et al. 2011). 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º expressa claramente que o cidadão 

tem o direito a livre locomoção, ou seja, direito de ir e vir, de modo específico no que diz 

respeito ao direito à acessibilidade. Aponta ainda, em seu artigo 227. §2º, que a lei assegura 

através de normas a construção de logradouros, edifícios, fabricação de veículos coletivos 

para que seja garantida a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência (BRASIL, 1988).   

No Brasil, em meados do século XX, especificamente década de 40, a população 

rural ultrapassava a urbana. Logo, antes mesmo de completar cem anos de existência das 

cidades o problema da mobilidade urbana surge e parece de difícil solução, a necessidade de 
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mudanças acarretou a criação da Lei Federal nº 12.587 de 2012, que trata da política nacional 

de mobilidade urbana, com objetivo de organizar os modos de transporte, a infraestrutura e os 

serviços que garantem o deslocamento de pessoas e cargas nos territórios dos municípios 

(BRASIL, 2012).  

No entanto, para garantir que o trânsito aconteça de maneira satisfatória, não basta 

apenas atender às demandas por mobilidade dos transportes, a acessibilidade também é de 

vital importância, pois tratam de pontos de grande relevância para a sociedade, em especial 

àqueles que possuem sua mobilidade reduzida, como os cadeirantes
1
. Tais conceitos devem 

estar em conjunto com as políticas públicas do município, de modo a tornar a vida da 

população mais segura e viável(ARAUJO, et al., 2011). 

Este artigo procura responder a seguinte pergunta: Como tem sido o acesso ao 

transporte público do município de Volta Redonda para cadeirantes? Para tal questão, será 

realizada uma análise bibliográfica em relação ao tema acessibilidade, baseado nos autores 

Barbosa (2015), Rabelo (2008)e Araujo (2011) e através de um questionário, será realizado 

uma pesquisa de campo com o público - alvo e análise de dados coletados. 

Portanto, este artigo tem como principal objetivo analisar a situação atual da 

acessibilidade oferecidapelo transporte público (ônibus) aos cadeirantes dentro do município, 

tendo como objetivos específicos, levantar as políticas públicas elaboradas pelos gestores do 

município, que visam garantir a qualidade no transporte para os cadeirantes e verificar o nível 

de satisfação dos cadeirantes com a qualidade do transporte público disponibilizado a eles no 

município de Volta Redonda.  

O trabalho está organizado em 5 (cinco) partes, além dessa introdução (primeira 

parte), a segundaparte trata do conceito de mobilidade urbana e acessibilidade, e do transporte 

público em Volta Redonda para os cadeirantes; a terceira parte aborda a metodologia utilizada 

no artigo (entrevista/questionário); os resultados são apresentados na quarta; na quinta o 

estudo é concluído; por último as referências bibliográficas. 

                                                 
1
Indivíduo que não possui “sensibilidade nas pernas, momentâneo ou permanente, ou então, houve a necessidade 

de amputação das mesmas, por conta de acidente, algum problema físico ou mental,                                                     

se tornando dependente da cadeira de rodas para se locomover”.                                                                                                   

Disponível em: <https://www.dicionarioinformal.com.br/cadeirante/>. Acesso em: 31 mar. 18.  

https://www.dicionarioinformal.com.br/cadeirante/
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2 Referencial teórico  

As pessoas que possuem sua capacidade de locomoção reduzida, de acordo com 

Ubierna (2008, apud Aguiar, 2010), são as que mais necessitam e dependem dos serviços 

públicos para que seja conquistada sua autonomia, participação e integração com a sociedade, 

podendo assim exercer seu direito de liberdade. Direito este que se encontra explícito no 

artigo 5º da Carta Magna de 1988, e abre oportunidades para viverem em igualdade com os 

demais cidadãos, sendo que, para esse estado de igualdade ser desfrutado, é necessário que 

haja melhorias nas estruturas de mobilidade urbana dos municípios no qual residem 

(RABELO, 2008). 

A mobilidade se refere à capacidade e facilidade de locomoção de algo ou alguém em 

um determinado espaço para realização de alguma coisa. Já mobilidade urbana, menciona às 

condições de deslocamento de todo indivíduo nas vias, por utilização de qualquer transporte, 

para suprir suas necessidades do dia a dia (ARAUJO, et al., 2011). Sendo assim, os meios de 

transporte que podem ser classificados como meios individuais (automóveis, deslocamento a 

pé, bicicletas ou montado em animais), e coletivos (ônibus, bondes, metrô), são essenciais 

para que se alcance um determinado destino.  

Assume destaque neste artigo, a locomoção dos cadeirantes no transporte público 

(ônibus), voltado para o município de Volta Redonda-RJ. Valem destaque a mobilidade 

urbana e acessibilidade, o transporte público adaptado para os cadeirantes e os planos de 

gestão para atender essa demanda, itens que serão abordados a seguir com contribuição de 

autores, dentre eles Barbosa (2015) e Aguiar (2010).  

2.1 Mobilidade urbana e Acessibilidade  

Sobre essa temática, Barbosa (2015) diz que o conceito de mobilidade urbana além de 

se referir às condições de deslocamento das pessoas, como citado anteriormente, envolve 

também um planejamento urbano que está diretamente associado ao crescimento das cidades 

e ao processo de circulação urbana das pessoas, que interfere de forma direta na demanda de 

transporte.  
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Em concordância com o autor supracitado, Aguiar (2010) diz que o conceito é 

considerado amplo, envolvendo articulações intermodais, ou seja, diversos tipos de 

transportes, devendo ser planejados de forma integrada e complementar.  

A Política Nacional de Mobilidade iniciou no Brasil no ano de 2012, com a Lei 

Federal 12.587, e criou o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, onde torna obrigatório que 

todos os municípios elaborarem um Plano Municipal, que objetiva a organização dos modos 

de transportes, a infraestrutura e os serviços que garantem o deslocamento de pessoas e cargas 

em seus territórios (BRASIL, 2012).  

A referida Lei, segundo Almeida (2016), concedeu prazo de três anos para que os 

municípios com mais de 20 mil habitantes apresentassem planos de mobilidade.  

Respeitando as determinações do Plano Diretor Participativo, o ex-prefeito de Volta 

Redonda, Antonio Francisco Neto e o vice-prefeito Carlos Roberto Paiva, afirmaram que o 

município se inscreveu para o PAC da Mobilidade para Cidades de Médio Porte, aberto pelo 

Ministério das Cidades em 2012, “conforme informações contida no site do Diário do Vale, 

edição publicada no dia 13 de agosto de 2018”. 

No âmbito de suas atribuições, com base na Lei nº 12.587 de 2012, o município de 

Volta Redonda
2
, inicia o processo de seleção de propostas para a elaboração de seu plano 

municipal, de acordo com a Superintendência de Serviços Rodoviários, a SUSER. Em seu 

termo de referência consta que o município, através do Decreto Municipal nº 13.462 de 23 de 

fevereiro de 2015, cria um grupo de trabalho para elaborar o termo de referência que 

corresponde à elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, a fim de definir e implementar as 

bases da política de mobilidade municipal.    

Vale destacar que mobilidade urbana e acessibilidade são conceitos bastante 

próximos, porém, acessibilidade é considerada como a capacidade das pessoas em atingir seus 

objetivos, ressaltando que ambos devem estar alinhados, e em conjunto com as políticas 

públicas dos municípios, de modo que favoreça a qualidade de vida a todos os cidadãos 

(AGUIAR, 2010).  

O conceito de acessibilidade de acordo com Vieira et al. (2015), está associado à 

qualidade de vida, tendo forte relação com os fatores conforto e segurança. Tratam a 

                                                 
2
 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017), o número oficial de habitantes do 

município de Volta redonda é 265.201 pessoas. 
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mobilidade como direito humano, e para tanto, é necessário que os espaços públicos atendam 

aos requisitos que garantem o acesso a todos os usuários. 

Para tal, foi implantada a Lei 10.098/00, junto ao Decreto 5.296/04, estabelecendo 

critérios que garantem a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, retirando os 

obstáculos e barreiras nos espaços públicos, construindo e reformando edifícios e 

incentivando as cidades a se tornarem mais acessíveis, como por exemplo, a adequação dos 

transportes públicos para os deficientes (BRASIL, 2000; 2004). 

O termo acessibilidade possui diversos significados, e Rabelo (2008), afirma que, o 

que diferencia um significado do outro é o contexto a que esse termo faz reflexão. A maioria 

refere-se à acessibilidade como um meio mais fácil de chegar a determinado lugar ou de se ter 

acesso ao transporte público, seja sob os aspectos socioeconômicos da população ou com 

relação à facilidade de deslocamento utilizando-se do sistema viário urbano.  

 

2.2       Transporte Público para Cadeirantes 

As pessoas com mobilidade reduzida são aquelas que por algum motivo tenham 

dificuldade de movimentação, podendo ser de forma permanente ou temporária, o que 

acarreta na redução da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou percepção 

(BRASIL, 2000). É um público que também utiliza o transporte público para se locomover e, 

por isso, necessita de ações que associem planejamento, contratação e execução para que o 

acesso aos espaços seja disponível a todos.   

Segundo Barbosa (2015), pessoas com deficiência são aquelas impedidas fisicamente, 

mentalmente, intelectualmente e sensorialmente de interagir em condições de igualdade com 

as outras pessoas, dificultando assim sua participação na sociedade. A Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência instituída pelo decreto nº 

6949/09 vem com o intuito de acabar com essa desigualdade, por meio de medidas que 

assegurem ao portador de deficiência sua plena participação no meio social (BRASIL, 2009).  

Segundo o Vereador Washington Uchôa, a Sul Fluminense conta com 151 veículos 

na frota, sendo 47 com plataforma. Na Viação Elite conta com uma frota de 61 veículos, 

sendo 53 com plataforma. A Viação Pinheiral possui 17 veículos, todos com plataforma. E 

por fim, a Viação Cidade do Aço possui 7 veículos, sendo 6 com plataforma. Sendo assim, o 
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total da frota municipal é de 236 veículos, sendo 123 com plataforma,“conforme informações 

contida no site a voz da cidade), edição do dia 6 de novembro de 2018”.  

Para que o transporte público se torne acessível, são necessárias algumas 

intervenções nos espaços físicos da cidade como a construção de rampas, adequação das 

calçadas nos pontos de ônibus, instalação de plataforma elevatória nos coletivos e ajustamento 

do layout interno dos ônibus para acomodar as cadeiras de rodas, e ainda treinamento dos 

funcionários para operar esse sistema (RABELO, 2008). 

3 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa realizada consiste em uma análise de 6 (seis) critérios importantes, 

utilizados para avaliação do desempenho da acessibilidade dos cadeirantes que utilizam o 

transporte público em Volta Redonda-RJ.Foi utilizado o método de pesquisa quantitativo, 

qualitativo e revisão bibliográfica para a realização deste artigo, com a finalidade de coletar 

dados para solucionar a problemática do tema abordado. 

Foi realizado entre os meses de junho a outubro de 2018, duas entrevistas
3
, uma com 

um doutor especialista em transporte público e professor da Universidade Federal 

Fluminense, e a outra com um funcionário da SMTU, cadeirante e usuário do transporte 

público, a fim de extrair informações quanto à qualidade do serviço ofertado pelo município e 

os planos de Gestão elaborados para atender as necessidades dos cadeirantes.  

 Foi realizado também um questionário com 10 (dez) participantes, que integram um 

banco de dados deuma Organização da Sociedade Civil- OSC,conhecida como Cooperadores 

com necessidades especiais e amigos- Coopenea, que trata da inclusão e acessibilidade de 

pessoas com mobilidade reduzida. Esse banco de dados contém pessoas com diversos tipos de 

deficiência, então, foram selecionados os que apresentam os critérios de avaliação para esse 

artigo, que resultou em um número de 10 (dez) integrantes. 

Os nomes foram fornecidospelo, presidente da OSC e que tem como critério ser 

cadeirante e usuário dos coletivos. O questionário foi elaborado com 10 (dez) perguntas, 

enviado por e-maile redes sociais para todos os selecionados, solicitandoseu preenchimento. 

Dos envios,3 (três) retornaram pelo e-mail e 7 (sete) pelas redes sociais, atribuindoconceitos 

                                                 
3
 Não foram mencionados nomes, devido não ter obtido autorização por escrito dos mesmos.  
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de péssimo, regular, bom e excelente para cada critério de avaliação, demostrando seu grau de 

satisfação quanto o acesso ao transporte público, e se todas as vezes que é necessário utilizar 

esse transporte, eles são atendidos de forma eficaz.  

Quadro 1- Síntese dos procedimentos metodológicos 

Método de pesquisa utilizado para realização deste artigo 

Quantitativo  

Qualitativo 

Revisão bibliográfica 

De acordo com Dalfovo, Lana e Silveira (2008, p. 7), a 

pesquisa quantitativa consiste em “tudo que pode ser 

mensurado em números, classificado e analisado”, 

através de técnicas estatísticas. Já a qualitativa, obtém-

se através de uma “analise indutiva”, não é traduzida 

em números. 

Procedimento metodológico Característica 

Pesquisa Bibliográfica Baseada na literatura de Almeida (2016), Barbosa 

(2015), Araújo (2011) e Rabelo (2008), onde os autores 

abordam a temática sobre mobilidade urbana e a mesma 

para deficientes físicos no Brasil. Os estudos de Araújo 

(2011) nos remetem a uma discussão acerca de 

acessibilidade e uma qualidade de vida através do 

transporte público coletivo e por fim Rabelo (2008) faz 

uma dissertação através de uma avaliação da 

acessibilidade de pessoas com deficiência física no 

transporte coletivo urbano. 

Instrumentos para coleta de dados 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Foi realizada pessoalmente no dia 23 de agosto 2018 

com funcionário da STMU. Como cadeirante e usuário 

do transporte, pôde relatar um pouco do seu dia a dia, 

mostrando a importância dos coletivos para atender não 

somente as suas necessidades, mas também a de demais 

cadeirantes. E como servidor público elaborou um 

projeto de conscientização para os motoristas e 

cobradores dos coletivos, que foi realizado na ilha São 

João no bairro Voldac, no município de Volta Redonda 

- RJ. Através de uma pesquisa de campo, coletamos 

dados que serão apresentados nos resultados. 

Foi realizada também pessoalmente, com Doutor e 

especialista em transporte público dia 29 de setembro 

2018, através de perguntas abertas com intuito de 

explorar a efetividade e eficiência das políticas públicas 

elaboradas para os cadeirantes e sua acessibilidade nos 

transportes coletivos no município de Volta Redonda.  

Questionário Elaborado de forma estruturada para cadeirantes do 

município, enviado por meio eletrônico, entre os dias 

15 e 21 de outubro, com intuito de coletar informações 

pertinentes à qualidade dos equipamentos de 

acessibilidade nos coletivos e também à qualidade dos 

serviços prestados pelas empresas. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 
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4 Apresentação e discussão dos resultados 

4.1 Transporte Público em Volta Redonda-RJ 

Em Volta Redonda-RJ, assim como nas demais cidades, os deslocamentos são uma 

necessidade diária, pois sem eles a vida social ficaria inviabilizada. Por isso, vê-se necessária 

a implantação de serviços como o transporte público, que constitui um modo indispensável 

para reduzir congestionamentos, os níveis de poluição, além de minimizar a necessidade de 

construção de vias e estacionamentos (BRASIL ACESSÍVEL, 2008).  

A população de Volta Redonda no período entre 2001 e 2015 cresceu cerca de 7% e 

a frota de veículos 130%, informa o Doutor especialista no transporte público, “de acordo 

com informações contidas no diário do vale, edição publicada no dia 27 de setembro de 

2018”. No ano de 2017 a cidade contava com 91 mil automóveis, já em 2018, segundo o 

DETRAN, conta com 103.038 mil. Mediante essas informações, para que haja melhorias na 

mobilidade urbana do município é necessário um investimento em transporte coletivo.  

O transporte público é um direito tão essencial como o da educação, da saúde, da 

coleta de lixo, dentre outros. A própria Constituição já o classifica assim, através da PEC 74 

de 2013, que dá nova redação ao art. 6º da Constituição Federal, que introduz o transporte 

como direito social (SENADO FEDERAL, 2013). 

A função básica do transporte é integrar as áreas urbanas dos pontos de vista 

espacial, econômico, social e recreativo. O que se observa nas maiores cidades brasileiras nos 

últimos tempos é a transformação dos espaços eficientes para automóveis. A utilização do 

automóvel sem moderação mudou a forma da distribuição modal do transporte urbano, sendo 

um dos motivos da perda de qualidade dos mesmos (ARAUJO et al., 2011).  

Dentro dos grandes centros urbanos o transporte coletivo é o sistema que predomina 

no atendimento de grandes massas, pois possui grande flexibilidade que liga pontos de origem 

e destino, além de possuir baixos custos de implantação (BRASIL, 2008). 

O município de Volta Redonda possui quatro empresas de transporte coletivo, 

Viação Elite, Viação Sul Fluminense, Viação Pinheiral, Viação Cidade do Aço, cujas linhas 

são distribuídas por licença, e cada empresa fica responsável por um trajeto determinado. A 

cidade conta com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (atualmente STMU- antiga 

SUSER), que tem como objetivo planejar e controlar as políticas de Mobilidade Urbana e 
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fiscalização dos serviços de transportes de passageiros, público e particular, de acordo com as 

diretrizes da política nacional de mobilidade urbana (SUSER, 2018).  

No município, os serviços ofertados de transporte público eram tidos como precários, 

não havia nenhum controle e fiscalização dos mesmos. Após denúncias e reclamações por 

parte dos usuários, a secretaria responsável pelo transporte realizou, no início deste ano 

(2018), uma intensa fiscalização, o que levou a encontrar ônibus com pneus sem condições de 

uso, bancos soltos, dentre outras irregularidades. Diante disto, o Prefeito Samuca Silva, 

sancionou a Lei 5448/2018, que trata do código de multas e sanção para esse tipo de 

transporte, obrigando as empresas a andarem em dia com a manutenção dos coletivos 

(MARTINIANO, 2018).  

Como resultado da implantação da referida Lei, fechando o ano de 2017, “de acordo 

com informações contidas no a voz da cidade, edição 17 de dezembro do mesmo ano”, o 

município de Volta Redonda recebeu 26 novos ônibus de três viações que atuam na cidade, ou 

seja, renovou cerca de 10% da frota. Mas não é somente isso que é necessário para que o 

transporte público na cidade adquira mais eficiência e qualidade precisa de algumas 

intervenções. Na entrevista realizada com Doutor especialista no transporte público, ele diz 

que “algumas dessas intervenções podem ser realizadas mediante a criação de faixas seletivas 

para ônibus, reduzindo e muito o tempo de viagem, a capacitação do condutor, racionalização 

das rotas e ainda uma educação no trânsito”. 

Na entrevista feita com o servidor cadeirante, tem-se o seguinte relato: 

“hoje eu só trabalho, só estudo graças ao ônibus adaptado, pois se tivesse que me 

locomover sem um ônibus, não teria condições de comprar um carro adaptá-lo, além 

de ter que mantê-lo, colocar combustível, enfim. Por isso a importância do 

transporte adaptado. O serviço de transporte público no município atende minhas 

demandas, porém precisa melhorar muita coisa, principalmente no que diz respeito 

ao treinamento dos profissionais que operam os equipamentos dos ônibus 

adaptados”. 

 

Para ele, o serviço de transporte público no município de Volta Redonda atende suas 

demandas, porém uma das principais reclamações dos usuários é quanto à falta de empatia 

desses profissionais ao tratar os cadeirantes e falta de preparo para operar o equipamento que 

os garante a acessibilidade devida.  
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Rabelo (2008)também afirma que, para o transporte público se tornar acessível, [...] “é 

necessário ainda um treinamento dos funcionários” da empresa “para operar o sistema”que 

fornece ao cadeirante o direito de ir e vir.  

Diante disto, surgeo projeto deconscientização elaborado pelo funcionário da 

STMUque diz:  

“neste projeto os motoristas se puseram no lugar daqueles que possuem algum tipo 

de mobilidade reduzida foram colocados em cadeira de rodas para subir e descer a 

rampa de elevação, óculos que tampa a visão completamente para subir e descer 

escada, faixas nas pernas travando os joelhos, para simular uma pessoa com 

mobilidade reduzida, fazendo subir e descer a rampa”.  

 

Podemos afirmar que essa iniciativa visa conscientizar motorista e cobradores sobre a 

real dificuldade desses indivíduos que possuem mobilidade reduzida e dependem da empatia 

dos mesmos para utilizar o transporte coletivo adaptado.  

A entrevista realizada com o Doutor especialista no transporte público nos trouxe 

informações sobre o que precisa ser melhorado no transporte público do município para 

favorecer a demanda de cadeirantes, conforme abaixo: 

“é necessário melhorar a frota de ônibus. Foi renovado 10% mas ainda é necessário 

fazer mais, pois alguns ainda são bem antigos e não tem a capacidade de ser 

adaptados, sendo que através deles o município passa a ter melhores condições de 

deslocamento, principalmente para os cadeirantes que possivelmente não tem 

condições de adaptar veículos para locomover”.  

 

Em consonância com essas informações, Araújo et al. (2011) propõe que o conceito de 

acessibilidade deve estar ligado à mobilidade urbana e ambos devem estar em conjunto com 

as políticas públicas do município, sendo estas, representadas pelos planos de governo do 

atual prefeito, Samuca Silva, que garantem melhorias nas questões de mobilidade urbana e 

acessibilidade.  
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Quadro 2 - Políticas Públicas do município apresentada pelo plano de governo 

Dentre as propostas dos planos de governo do atual prefeito, destacam-se 

 Reforma administrativa 

na SUSER 

A Superintendência dos Serviços Rodoviários- SUSER se tornou a 

Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana- STMU, e 

foi criado o conselho municipal de transporte e mobilidade (previsto 

na lei orgânica, mas que nunca havia sido efetivado).  

 Melhorias da 

fiscalização e da gestão 

Através do Comutran, que é um órgão de caráter consultivo, 

propositivo e participativo, que tem como objetivo validar e fiscalizar 

o Plano de Mobilidade Urbana juntamente com a STMU. Referente à 

fiscalização, foi implantado a Lei 544/2018, obrigando as empresas a 

andarem em dia com a manutenção dos coletivos.  

 Criação da Comissão Municipal de Promoção da Acessibilidade 

 Ações para promoção da acessibilidade no município.  

Fonte: Plano de Governo 2017-2020, Partido Verde (2019) 

 

Ainda para se garantir a acessibilidade e mobilidade, foi criado na gestão do ex-

prefeito Antonio Francisco Neto, o transporte cidadão, que oferece gratuitamente o transporte 

público (adaptado), visando atender exclusivamente os portadores de necessidades especiais e 

mobilidade reduzida, para terem acesso a tratamento médico, educação e atendimento a 

programa de reabilitação e trabalho, que residem em Volta Redonda (STMU, 2018). 

O Doutorespecialista em transporte público afirmaainda que as atividades 

desenvolvidas pelo município, em relação às políticas públicas,estão relacionadastambém 

com:  

“capacitação do condutor que diz respeito ao projeto que está sendo realizado pelo 

servidor cadeirante; a fiscalização dos coletivos pela STMU; implantações de faixas 

seletivas em alguns pontos da cidade para reduzir o tempo de viagem e juntamente 

com a ajuda da Guarda Municipal do município estão sendo realizadas palestras de 

educação no transito para a população”. 
 

Portanto, observa-se que Volta Redonda vem mantendo e elaborando novos planos e 

projetos para tornar a mobilidade dos usuários do transporte público, em especial os 

cadeirantes, mais digna.  

Os resultados obtidos através da analise dos questionários respondido pelos usuários 

estão apresentados em gráficos, logo a seguir.  
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Gráfico 1- Pesquisa de satisfação dos cadeirantes 

 
 

Fonte:Elaborado pelas autoras (2019) 

O Gráfico 1demonstra uma visão macro dos resultados da entrevista realizada com 

os 10 (dez) cadeirantes no município. Cada item avaliado acima demonstra uma proporção de 

satisfação, sendo que para chegar neste resultado foram observados diversos critérios dentro 

de cada item: locomoção (piso nivelado e plano, rebaixamento das calçadas), rampa 

(declividade das rampas), elevadores, cinto de segurança, botão de parada e qualidade, como 

mostra o Gráfico 2 (dois). 

Gráfico 2- Critérios de avaliação dos itens 

 
Fonte:Elaborado pelas autoras (2019). 
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Quadro 3 - Análise dos gráficos apresentados 

Gráfico 1- Grau de 

Satisfação 

Gráfico 2- Critérios de avaliação dos itens 

Locomoção Rampa Elevadores Cinto Botão de Parada Qualidade 

Péssimo 40% O gráfico 1 (um) mostra que, de acordo com as respostas dadas pelos cadeirantes 

aos critérios de avaliação, 40% delas está relacionado com a insatisfação. 

Relataram que os critérios avaliados são péssimos. Questionamo-los quando a 

locomoção até os pontos de ônibus e 15%, responderam que não tem nivelamento 

e muito mesmo rampas nas calçadas para ter acesso aos pontos de ônibus. Em 

relação a declividade das rampas de acesso e circulação para o interior do coletivo, 

8% responderam que é horrível. Em contrapartida 5 (cinco) dos 10 (dez) 

entrevistados, como mostra o gráfico 2 (dois), responderam que é regular. 

Regular 30% Essa porcentagem de grau de satisfação está relacionada ao sistema de elevadores 

e plataformas de acesso ao interior do coletivo. 10% disseram que precisa 

melhorar, mas atende as necessidades. Questionamos quanto a existências de um 

item importante o cinto de segurança, e 3 (três) deles (5%) responderam que 

também é regular, pois alguns coletivos possuem e outros não. 

Bom 27% O item avaliado como bom pelos cadeirantes, a maior porcentagem equivale ao 

botão de parada, aos quais 10% disseram que se encontra em altura adequada para 

ser acionado. Perguntados sobre a questão da qualidade nos serviços prestados 

pelas empresas,3 (três) dos 10 (dez) cadeirantes, como mostra o gráfico 2 (dois), 

responderam que é bom, e somente 1 (um) deles (2%) responderam que é 

excelente. 

Excelente 3% Nesse item com apenas 3% representado pelos critérios de botão de parada 

avaliado por 1 (um) deles (2%) e a qualidade dos serviços prestados também 

representado por 1 (um) deles (2%). 

Fonte: Dados do Questionário (2019) 

 

De acordo com os dados obtidos através do questionário realizado com os cadeirantes, 

40% mostraram estarem insatisfeitos com os critérios que foram selecionados pela pesquisa 

para avaliação dos coletivos. Entretanto, 3% dos mesmos, relataram ser de excelente 

qualidade os mesmos critérios avaliados.  

Dessa forma, pode-se afirmar que além da necessidade de se ter planos de gestão 

elaborados pelo gestor do município para atender a demanda dos cadeirantes da cidade, é 

necessário também que as empresas de ônibus estejam em dia com a manutenção dos 

coletivos que possuem acessibilidade, visto que a SMTU tem estado alerta quanto às 

fiscalizações nos mesmos, para cumprir a Lei 5448/18, sancionada pelo atual prefeito, 

garantindo segurança e integração destes indivíduos. 
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5 Considerações finais 

Este trabalho teve como principal objetivo analisar a situação atual da acessibilidade 

oferecida pelo transporte público (ônibus) para os cadeirantes.Através das entrevistas e do 

questionário pode-se relatar que os coletivos que circulam em Volta Redonda ainda 

necessitam de bastantes melhorias. Uma parte da frota foi renovada, como aponta o 

comentário do Doutor especialista no transporte público,porém, a outra parte deixa a desejar 

pelo fato de serem veículos antigos, nos quaisalguns não tem condições de serem adaptados. 

As pesquisas de campo, estudos bibliográficos e as entrevistas semiestruturadas, 

foram utilizados como instrumentos na coleta de dados, e como resultado demonstrou a 

importância da garantia dos direitos de igualdade perante a sociedade, acessibilidade, respeito 

e zelo aos cadeirantes, atestando a importância que é o direito de ir e vir dos mesmos. 

A pesquisa realizada com os cadeirantes mostrou que os pioresitens avaliados foram 

a locomoção, os elevadores e a rampa de acesso, e o melhor foi a altura dos botões de parada. 

Muitos cadeirantes relataram problemas na hora do embarque e sugeriram um treinamento e 

capacitação dos profissionais,principalmente no que diz respeito ao manuseio dos 

equipamentos para melhor atendê-los.  

O acesso ao transporte público, com base nos estudos apontados, é precário, apesar de 

inúmeras medidas estarem sendo implementadas. O que falta para que sejam melhorados os 

serviços,na maioria das vezes,estão no fator humano, a empatia pelos menos favorecidos faria 

a relação sociedade – cadeirante muito mais digna.  

Observou-seque as dificuldades encontradas pelos cadeirantes não são tão complexas 

de serem entendidas e respondidas, sendo um tema de questão inesgotável, o que requer uma 

análise contínua, e um vasto planejamento, levando em consideração as intempéries que 

tendem a aparecer. É visto que os direitos das pessoas com deficiência vêm ganhando cada 

vez mais forma, ou seja, existência de normas que trazem garantias constitucionais para os 

mesmos, sejapor meio de transporte ou acessibilidade.  

As limitações estão relacionadas com fato de não ter feito abordagens com as 

empresas dos coletivos e com os motoristas, para saber quais medidas as empresas estão 

tomando para qualificar seus funcionários quanto ao treinamento relacionado à acessibilidade, 

de forma a atender a todos os usuários com a maior efetividade. A respeito do quantitativo de 
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cadeirantes participantes do questionário, acredita-se que poderia ser ainda maior, no entanto, 

a cidade não possui um censo da quantidade dos mesmos,de forma a fazer uma correlação do 

número dos entrevistados com o total de munícipes cadeirantes usuários deste serviço. 

Sugere-se, desta forma, pesquisas futurassobre questões referentes à mobilidade e 

acessibilidade dos cadeirantes em questão, ampliando os achados desta pesquisa. 

Esse trabalho procurou expressar essas garantias e a vivência de cada um destes 

cidadãos, ou seja, quando abordamos o transporte e a acessibilidade neste trabalho, 

procuramos abordá-los sob a perspectiva de como eles ocorrem, na prática, para os 

cadeirantes da cidade de Volta Redonda – RJ.  

Portanto, ficou entendido que a melhorariada acessibilidade depende de muito 

investimento nos coletivos, construção de rampas de acesso em pontos principais, dentre 

outras coisas que são necessárias para uma melhor locomoção dos cadeirantes. 
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APÊNDICE I- Questionário 

Questionário – Acessibilidade de cadeirantes ao transporte público. 

Objetivo: Avaliar a qualidade do serviço de transporte oferecido aos cadeirantes pelo município de Volta 

Redonda. 

Informações Iniciais 

Idade:__________________________________________________________________________ 

Sexo:__________________________________________________________________________ 

Profissãoatual:___________________________________________________________________ 

Escolaridade:____________________________________________________________________ 

Item 

Avaliação (Nota) 

Péssimo 

(0 – 2,5) 

Razoável 

(2,5 – 5) 

Bom 

(5– 7,5) 

Excelente 

(7,5 – 10) 

Locomoção até os pontos de ônibus (piso 

nivelado e plano, rebaixamento das calçadas) 

    

Rampas de acesso e de circulação (declividade 

das rampas) 

    

Elevadores e plataformas elevatórias (tempo de 

espera, independente da operação e eficiência) 

    

Cinto de segurança da área reservada a 

cadeirantes 

    

Altura do botão de parada (praticidade)     

Qualidade do serviço prestado pelas empresas 

de ônibus 

    

Muito obrigada pela sua participação! 

 


