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“Todo cidadão tem o direito de ir e vir. Desde 

que seja a pé, de outra forma paga pedágio.” 

Clarice Lispector 



 

RESUMO 

 

No final do século XVIII Jaques Rousseau já defendia o direito de ir e vir. Para o filósofo, 

“todos os homens nascem livres e a liberdade faz parte da natureza do homem e dos direitos 

inalienáveis do homem seriam a garantia equilibrada da igualdade e da liberdade”. Desde que 

foi citado na primeira Constituição Brasileira, o direito de locomoção vem sendo resinificado 

a cada nova Carta Magna, ou seja, as Constituições Brasileiras sempre tiveram o direito de 

locomoção a elas ligado, porém com poucas alterações. Por exemplo, a Constituição 

Brasileira de 1824 assim dizia que "em tempos de paz, qualquer pessoa poderia entrar em 

território nacional ou dele sair, com suas fortunas e bens, quando lhe convier, 

independentemente de passaporte". Já a Constituição de 1934, garantia o direito de ir e vir 

somente aos cidadãos brasileiros, enquanto aos estrangeiros exigia-se o uso de passaportes. 

Por fim, a Constituição Federal Brasileira de 1988, a vigente no presente momento, trouxe o 

artigo 5º inciso XV, que garantiu o direito de ir e vir a todos de forma igualitária, sem 

distinção entre nascidos no país ou não. É através do direito fundamental de ir e vir presente 

na Constituição de 1988 que a atual pesquisa apresenta o Projeto Tarifa Comercial Zero, que 

oferece transporte aos cidadãos de Volta Redonda de forma gratuita, isto é, não cobrando 

tarifa para a sua utilização o que facilita a locomoção dentro da cidade. Ainda, o serviço é 

feito através de ônibus movidos 100% por motores elétricos, o que vêm se destacando devida 

às vantagens relacionadas à sustentabilidade e adaptabilidade às infraestruturas existentes, 

mesmo com os valores de investimento na sua compra sendo mais elevados que os ônibus 

convencionais. Assim, a presente pesquisa tem por finalidade analisar a mobilidade urbana 

como serviço essencial que interliga centros comerciais e faz com que moradores possam ter 

acesso a eles, visando apoio, incentivo e uso dos serviços disponibilizados em tais 

localidades. A apresentação do projeto, caracterização do ônibus e valores também foram 

mencionados na pesquisa a título de conhecimento. Ainda, o estudo foi baseado na 

caracterização da mobilidade urbana e os tipos de transportes elétricos, na própria história da 

cidade e da legislação pertinente ao assunto, como o Estatuto das Cidades, Plano Diretor 

Municipal, Plano Plurianual, Decreto nº 15.240 e Lei Municipal nº 5.367. São 2 anos de 

Tarifa Comercial Zero e conforme o portal da prefeitura da cidade cerca de 3,6 mil pessoas 

utilizam o transporte por dia, o que faz acreditar que o projeto atingiu seu objetivo, não só em 

integrar centros comerciais, mas em oferecer um transporte público de qualidade, sem o 

pagamento de tarifa/passagem para o seu uso. Assim, com tal inovação em transporte público, 

o cidadão volta-redondense poderá se deslocar entre os centros urbanos, conhecer espaços 

públicos e privados, ter acesso ao comércio e a todos os serviços localizados nas regiões de 

acesso do Tarifa Comercial Zero.  

 

Palavras-chave: Tarifa Comercial Zero; Ônibus Elétrico; Inovação no Sistema de Transporte.  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

At the end of the 18th century, Jaques Rousseau already defended the right to come and go. 

For the philosopher, "all men are born free and freedom is part of man's nature and man's 

inalienable rights would be the balanced guarantee of equality and freedom". Since it was 

mentioned in the first Brazilian Constitution, the right to travel has been resignified with each 

new Constitution, that is, the Brazilian Constitutions have always had the right to travel 

assigned to them, but with few changes. For example, the Brazilian Constitution of 1824 said 

that "in times of peace, anyone could enter national territory or leave it, with their fortunes 

and assets, when it suits them, regardless of passport". The 1934 Constitution, on the other 

hand, guaranteed the right to come and go only to Brazilian citizens, while foreigners were 

required to use passports. Finally, the Brazilian Federal Constitution of 1988, in force at the 

present time, brought article 5, item XV, which guaranteed the right to come and go to 

everyone equally, without distinction between those born in the country or not. It is through 

the fundamental right to come and go present in the 1988 Constitution that the current 

research presents the Tarifa Comercial Zero Project, which offers transportation to the citizens 

of Volta Redonda free of charge, that is, not charging a fee for its use, which facilitates 

locomotion within the city. Furthermore, the service is carried out using buses powered by 

100% electric motors, which have stood out due to the advantages related to sustainability and 

adaptability to the existing infrastructure, even though the investment values in their purchase 

are higher than conventional buses. Thus, the present research aims to analyze urban mobility 

as an essential service that links shopping centers and makes it possible for residents to have 

access to them, aiming at supporting, encouraging and using the services available in such 

locations. The presentation of the project, characterization of the bus and values were also 

mentioned in the research for the sake of knowledge. Furthermore, the study was based on the 

characterization of urban mobility and the types of electric transport, in the city's history and 

in the relevant legislation, such as the Statute of Cities, Municipal Master Plan, Pluriannual 

Plan, Decree nº 15.240 and Municipal Law nº 5,367. There are 2 years of Tarifa Comercial 

Zero and according to the city hall portal about 3,600 people make use of the transportation 

per day, which makes us believe that the project has reached its goal, not only in integrating 

shopping centers, but in offering a quality public transport, without paying a fare / ticket for 

its use. Thus, with such innovation in public transport, the citizen of Volta Redonda will be 

able to move between urban centers, visit public and private spaces, have access to commerce 

and all services located in the access areas of the Tarifa Comercial Zero. 

 

 

Keywords:Tarifa Comercial Zero; Electric Bus; Innovation in the Transport System. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Cerca de 85% da população brasileira vive em centros urbanos, sendo que somente 36 

cidades possuem mais de meio milhão de habitantes, além de 40 regiões metropolitanas 

consolidadas, nas quais vivem mais de 80 milhões de pessoas. Historicamente, há pouco mais 

de quarenta anos, a população brasileira vivia, em sua maior parte, nas áreas rurais, sem que 

houvesse muitas demandas por transporte de massa nos poucos aglomerados urbanos 

existentes (IPEA; CARVALHO, 2016).  

Desde que foi citado na primeira Constituição Brasileira, o direito de locomoção vem 

sendo resinificado a cada nova Carta Magna, ou seja, as Constituições Brasileiras sempre 

tiveram o direito de locomoção a elas ligado, porém com poucas alterações. A Constituição 

Brasileira de 1824 dizia que "em tempos de paz, qualquer pessoa poderia entrar em território 

nacional ou dele sair, com suas fortunas e bens, quando lhe convier, independentemente de 

passaporte". Já a Constituição de 1934, garantia o direito de ir e vir somente aos cidadãos 

brasileiros, enquanto aos estrangeiros exigia-se o uso de passaportes. Por fim, a Constituição 

Federal Brasileira de 1988, a vigente no presente momento, trouxe o artigo 5º inciso XV, que 

garantiu o direito de ir e vir a todos de forma igualitária, sem distinção entre nascidos no país 

ou não. 

 Guimarães (2016) discorre que a urbanização brasileira é fruto de um movimento 

intenso, sendo marcada por um processo de migração das populações rurais e do espaço do 

campo como um todo para as cidades que estavam em formação. Essa migração conhecida 

como êxodo rural é característica pela busca de oportunidades e melhores condições de vida. 

As migrações intensificaram-se com as transformações sociais e a expansão da 

pecuária e agricultura no país. As famílias se dirigiam aos estados com forte economia, como 

Rio de Janeiro e São Paulo (BRITO; HORTA; AMARAL, 2001).  

Assim, o grande ciclo de expansão dessa urbanização no Brasil ocorre em 1930. O seu 

início articula-se com um conjunto de mudanças estruturais na economia e na sociedade 

brasileira. Este período ficou conhecido como “Era Vargas”, pelo então presidente Getúlio 

Vargas, o mesmo durando cerca de 15 anos (1930-1945).  

Compreende-se que foi somente em 1970, que os dados censitários revelaram no 

Brasil, uma população urbana superior a rural, isto não quer dizer, que as cidades já não 

fizessem parte da paisagem social do país desde o período colonial.  
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Dado a esse cenário de rápida urbanização e metropolização, a pressão sobre as 

infraestruturas urbanas é cada vez maior, e as mesmas deverão passar por importantes 

transformações para criarem condições de vida chamadas de sustentáveis e/ou alternativas 

para seus habitantes em questões relacionadas a moradia, saúde, educação e transporte 

público.  

As cidades foram se expandindo ao longo dos anos, fazendo com que as famílias 

menos favorecidas financeiramente fossem deixadas a margem dessas transições. A formação 

de centros urbanos foi se configurando nas grandes metrópoles e o custo de vida elevando-se, 

formando assim as periferias e comunidades carentes, mais conhecidas como “favelas”. 

Distantes do(s) centro(s) urbano(s) e com necessidade de trabalho, a população ficou à 

mercê de um transporte, chamado de “transporte coletivo público”, sendo este um mecanismo 

de locomoção entre os bairros. Foi uma forma de integrá-los, e fazer com que os serviços 

públicos e privados, comércio, educação e os locais de trabalho localizados nos centros 

urbanos pudessem ser acessados pelos mesmos.    

O tema do transporte e a sua acessibilidade ainda hoje é algo de grande dificuldade 

para quem o utiliza, como mencionado anteriormente. Estudando sobre a gestão pública e 

referenciando esse contexto atual nas cidades, é que se pensa na questão problema: a 

intervenção do poder público na melhoria da mobilidade urbana com um enfoque na questão 

do uso do transporte público é o caminho para a solução dos problemas aqui citado? Assim, a 

questão de se desenvolver um mecanismo que favoreça a locomoção dos habitantes é 

delimitado à cidade de Volta Redonda, sendo a mesma objeto de estudo da pesquisa.    

 Forma-se o objetivo geral da pesquisa, que visa analisar a mobilidade urbana como 

serviço essencial que interliga centros comerciais, e faz com que moradores possam ter acesso 

a eles, visando apoio, incentivo e uso dos serviços disponibilizados em tais localidades. Tal 

utilização é através da política pública “Programa Tarifa Comercial Zero”, com a utilização 

de ônibus por propulsão elétrica no município de Volta Redonda. Para a concretização do 

objetivo geral são propostos os seguintes objetivos específicos: I) Apresentar a mobilidade 

urbana no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, e seus respectivos aspectos 

legais; II) Caracterizar a cidade de Volta Redonda, seus centros comerciais e os documentos 

normativos que abordam o tema; e III) Descrever o programa “Tarifa Comercial Zero” em 

Volta Redonda.   

 As diretrizes em administração pública municipal, tratando-se dos aspectos de 

formação territorial, também serão de fundamental importância para que o tema pudesse se 

encaixar com o cenário escolhido. Ainda, é imprescindível destacar a formação da cidade 
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como um polo comercial e ao mesmo tempo industrial, conhecida como “Cidade do Aço”, 

devido à implantação da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN. 

 Do mais, a adesão ao serviço de transporte 100% gratuito pela população volta-

redondense, poderá acarretar em mudanças significativas e possíveis impactos sobre o 

desenvolvimento do comércio nas localidades em que o Tarifa Comercial Zero percorre. 

Podemos salientar que o comportamento do consumidor poderá ser afetado devido a 

facilidade de deslocamento a qual ele será inserido. Assim, os fatores culturais, sociais, 

pessoais e psicológicos a qual levam a população a consumir, sofrerão mudanças a partir da 

facilidade em que eles se encontram para locomoção dentro dessas localidades. 

O total acesso a esses centros comerciais, traz à tona o debate de desenvolvimento 

local e facilita o aumento dos gastos da população em tempos de uma clara diminuição do 

poder de compra. Tais medidas tendem a aquecer o comércio e por consequência o aumento 

na geração de emprego e maiores contribuições fiscais para os cofres públicos municipais. 

Assim, a estrutura da presente pesquisa é formada em um capítulo de referencial 

teórico, chamado de mobilidade urbana e suas respectivas políticas públicas, caracterizando a 

mobilidade urbana brasileira, apresentando o transporte público no Brasil e no estado do Rio 

de Janeiro, a mobilidade urbana em Volta Redonda e exemplificações de transportes elétricos. 

Além disso, traz a abordagem político-legal, com normas referentes ao uso do transporte 

público/coletivo no país, sendo importantes e fomentadoras de políticas públicas para área. 

Posteriormente há o capítulo de Procedimentos Metodológicos, caracterizando a 

pesquisa, o tratamento das informações e as limitações da mesma. 

No que tange ao objeto de pesquisa, há dois capítulos: Caracterização de Volta 

Redonda, evidenciando os aspectos histórico-social da cidade e seus centros comerciais. 

Acrescenta-se ao capítulo os documentos normativos municipais, que abordam a temática de 

mobilidade urbana, sendo o Plano Diretor, Plano Plurianual, o Decreto nº 15.240 e a Lei 

Municipal nº 5.367. Ainda, é discorrido e apresentado o Programa Tarifa Comercial Zero, 

criado pelo poder público municipal, com a aquisição de ônibus com motores 100% elétricos. 

Mostra-se os benefícios de se ter esse tipo de transporte na cidade, as localidades atendidas e a 

relação desse tipo de transporte com o meio ambiente. Ainda, são apresentadas algumas 

cidades que possuem esse tipo de transporte e como ocorre o seu funcionamento. 

Por fim, há a conclusão da pesquisa e as referências bibliográficas que foram 

utilizadas ao longo da mesma. 
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2 MOBILIDADE URBANA E SUAS RESPECTIVAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 Quando o ser humano começou a conviver, ou seja, ter relações sociais, sentiu a 

necessidade de explorar o espaço que o mundo proporcionava. Caminhar já não era mais 

suficiente para um objetivo maior, então passou a criar inovações que facilitassem a 

sobrevivência e isso incluía formas mais eficientes de se locomover e transportar bens de um 

lugar para outro. Por isso da criação de transportes, que tivessem o objetivo de realizar essa 

conexão/ligação entre um lugar e outro (CHIEREGATTI, 2016). 

Colagens (1864) apud Barreto (2010, p. 26) referencia-se historicamente esse contexto 

de formação da cidade e de se locomover, como “resultado da associação religiosa e política 

das famílias e das tribos; por sua vez, a urbe (de origem latina), era o lugar de reunião, o 

domicílio, e, sobretudo, o santuário dessa associação”.  

O autor supracitado acrescenta que:  

 

As cidades, ainda que numa forma inicialmente incipiente, resultaram da 

concentração de várias funções, até ali dispersas e desorganizadas, e da congregação 

dos habitantes das redondezas, num espaço físico normalmente delimitado por uma 

construção amuralhada – a cidadela, o que permitiu criar condições para o exercício 

do poder sagrado e secular, conferindo-lhe, por outro lado, uma carga simbólica, por 

dominar, em plano elevado, sobre a aldeia e o espaço circundante. O habitante 

transforma-se em cidadão e assume a condição de ser urbano e os direitos e deveres 

da cidadania, participando num ambiente e num modo de vida qualificadores, 

vivendo próximo do seu senhor e do seu Deus, para os quais edificou o palácio e o 

templo (BARRETO, 2010, p. 26).  

 

 É nesse contexto de formação da cidade e no sentido de se locomoverem, que ocorre a 

reunião de grupos, inicialmente tribos e posteriormente famílias, sempre em lugares com 

proximidades e facilitação dessa locomoção, seja para explorar uma nova área ou como fuga 

em casos de lutas/conflitos sociais.  

O processo de urbanização acelerada tem trazido à tona um assunto que se encontra 

em discussão na atualidade, a mobilidade urbana. O tema é ainda mais discutido em cidades 

que se encontram em pleno desenvolvimento, formando centros urbanos, mas que precisam se 

atentar ao deslocamento da população, seja para compras, acesso aos órgãos públicos e no 

próprio lazer e entretenimento que esses centros podem oferecer.  

 Pela teoria, as cidades possuem uma localidade chamada de Centro, ou seja, um bairro 

central. No entanto, com a instalação de lojas e indústrias, além da própria visibilidade e 

desenvolvimento do município, outros lugares da mesma acabam por serem conhecidos, 

destacando-se por conta dos serviços e comércio presentes. Elucida-se então a formação de 
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outros centros urbanos e por consequência centros comerciais nas grandes cidades, o que faz 

pensar na locomoção das pessoas e no acesso ao que é ofertado.  

 Segundo Gluszevicz & Martins apud Corrêa (2013): 

 

A formação do centro pode ser entendida como ponto de convergência de uma 

grande parcela da população que diariamente circula por seu espaço, ou mesmo que 

o centro existe pelo grande número de comércio e serviços presentes, ou ainda, 

constituir um centro administrativo. Dessa forma, desencadeiam-se fenômenos como 

larga expansão e maior acessibilidade dentro da grande cidade (Gluszevicz & 

Martins apud Corrêa, 2013. p. 8). 

 

 Pontes (2010) menciona que o acelerado crescimento e consequentemente o 

desenvolvimento das cidades brasileiras trouxe profundas mudanças nos padrões de uso e 

ocupação do solo, tornando-se um desafio ao planejamento urbano, frente às novas demandas 

de consumo, mobilidade e na própria infraestrutura das cidades. 

 Ainda, Pontes (2010) discorre sobre o uso do solo e como a modernização e os 

avanços dentro das cidades brasileiras trouxeram reflexões ao poder público, principalmente 

ao municipal, em como estabelecer relações de uso e consumo e em como direcionar políticas 

públicas para a mobilidade urbana em seus municípios.  

 Tratando-se sobre o desenvolvimento municipal, vive-se numa sociedade capitalista, 

sob o impacto constante de novas particularidades e acontecimentos. Os seres humanos 

buscam novos comportamentos e adequação às transformações que estão ocorrendo, por isso 

o desenvolvimento é produto das ações humanas, sendo relativo aos fatos e intenções de quem 

governa, lidera e comanda determinado lugar (RIBEIRO, 2008).  

 Diante de um cenário que necessita intervenções do poder público, o Governo Federal 

criou a Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU (Lei nº. 12.587/2012), que impõe 

aos municípios com mais de 20 mil habitantes a elaboração de um plano de mobilidade 

urbana, de forma integrada com o Plano Diretor previsto pelo Estatuto da Cidade. Essa 

medida visou contribuir na organização dos padrões de mobilidade e de uso e ocupação das 

áreas urbanas brasileiras (SÓ, 2017).  

A PNMU é resultado de uma longa discussão no Congresso. Começou em 1995, com 

a apresentação de projeto de Lei (PL 694/95), que instituía diretrizes nacionais para o 

transporte coletivo urbano. Durante a tramitação na Câmara, outros projetos se juntaram a 

esse, como o PL 1.687/07, do Poder Executivo, que estabelecia uma proposta mais geral de 

mobilidade urbana. Em 2010, a Câmara encaminhou um substitutivo para apreciação do 

Senado (PLC 166/10), que foi aprovado em dezembro de 2009 (SENADO, 2012).  
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De acordo com o Portal do Senado Federal (2012): 

 

A lei estabelece princípios, diretrizes e instrumentos para orientar os municípios a 

planejar o sistema de transporte e de infraestrutura viária para circulação de pessoas 

e cargas, capaz de atender à população e contribuir para o desenvolvimento urbano 

sustentável. Para isso, prevê mecanismos para garantir preços acessíveis no 

transporte coletivo, vias exclusivas para ônibus e bicicletas, restrição de circulação 

de veículos privados em determinados horários e cobrança de tarifa para utilização 

de infraestrutura urbana, como estacionamentos públicos. Não há menção específica 

à circulação de motocicletas. 

 

 O planejamento urbano, já estabelecido como diretriz pelo Estatuto da Cidade (Lei nº. 

10.257/01) é um instrumento fundamental necessário para o crescimento sustentável das 

cidades brasileiras. A PNMU passou a exigir que os municípios com população acima de 20 

mil habitantes, além de outros, elaborem e apresentem um plano de mobilidade urbana, com a 

intenção de planejar o crescimento das cidades de forma ordenada, discutindo as formas de 

transporte para a cidade e a reflexão de integração dos bairros ao(s) centro(s) urbano(s) 

(BRASIL, 2020).  

 Outro instrumento normativo é a Lei n.º 13.683 de 19 de junho de 2018, que altera as 

Leis nos 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), e 12.587, de 3 de janeiro 

de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (BRASIL, 

2020).  

 A nova lei amplia o prazo para Estados e Municípios aprovarem o Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) até 2021 e o Plano de Mobilidade Urbana (PMU) 

para abril de 2019. Ainda, as mudanças nesta nova lei são, de acordo com a Confederação 

Nacional de Municípios – CNM (2018):  

 

 No que tange aos aprimoramentos da Lei do Estatuto da Metrópole, a entidade explica 

que a elaboração do PDUI será realizada de forma cooperada entre Estados e 

Municípios e a sociedade civil. A aprovação do Plano ocorrerá na instância colegiada 

deliberativa que integra a estrutura básica da região metropolitana e que conta com a 

participação de representantes de Estados, Municípios e da sociedade civil. 

Posteriormente, o PDUI será encaminhado e aprovado pela Assembleia Legislativa 

Estadual; 

 

 A criação de região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião deve ser 

precedida de estudos técnicos e audiências públicas que envolvam todos os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13089.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm
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Municípios pertencentes à unidade territorial; 

 

 A realização de audiências públicas é obrigatória e ocorrerá de acordo com critérios a 

serem estabelecidos pela instância colegiada deliberativa. Ou seja, poderá ocorrer em 

todos os Municípios inclusos na região metropolitana ou regionalizada, sendo 

obrigatória ampla divulgação em todos as localidades envolvidas.   

  

As principais mudanças acima discorridas são para efetivar uma transformação social 

no âmbito do uso de transporte público pela população, fazendo com que sejam feitas 

mudanças consideráveis e efetivas para uso do transporte público nas cidades brasileiras, 

conforme o Portal Confederação Nacional dos Municípios (2018). Outro ponto primordial ao 

assunto é o que diz a Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB de 1988 em 

relação do direito de “ir e vir” sendo esta a grande norteadora para todas as leis que são 

criadas no país.  

O Portal da Câmara dos Deputados (2016) publicou que em setembro de 2015 foi 

promulgada a Emenda Constitucional 90/15, que garantiu o transporte como um direito social. 

O tema foi incluído na Constituição Federal, ou seja, a Carta Magna traz o tema como um 

direito dos cidadãos.  

A Emenda Constitucional nº 90, de 2015, possui o seguinte texto: 

 

Ementa: Dá nova redação ao art. 6º da Constituição Federal, para introduzir o 

transporte como direito social. [...] O art. 6º da Constituição Federal de 1988 passa a 

vigorar com a seguinte redação: São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição (BRASIL, 2016).  

 

Como está no Portal da Câmara dos Deputados, é necessário investir em qualidade, 

diminuir o preço das tarifas e aumentar o número de usuários, como em avaliar a estrutura e o 

funcionamento dos transportes públicos. Ele presente como direito na Constituição Brasileira 

abre uma perspectiva de se criar um fundo nacional dos transportes e inseri-lo em agendas 

políticas sobre o tema.  

Cabe destacar que a política de transporte público não está desassociada de outras 

políticas públicas sociais, pois, o objetivo é integrá-la às questões de moradia, regularização, 

saneamento e da própria mobilidade urbana, tratando-se de direitos que os cidadãos possuem.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2015/emendaconstitucional-90-15-setembro-2015-781520-publicacaooriginal-148098-pl.html
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É importante ainda salientar que o transporte público foi acrescido como direito social 

por razões de acesso aos serviços públicos e privados, na própria locomoção de um lugar ao 

outro, como no conhecimento dos espaços públicos e não públicos, sejam eles comércios, 

cinemas, teatros e afins.  

Com a inclusão desse direito na Constituição Brasileira, a disponibilização pelo Estado 

de um serviço de transporte público coletivo urbano de qualidade e acessível a todas as 

classes sociais, que atenda as necessidades básicas da população, é condição fundamental para 

a inclusão social e para a universalização do acesso à educação, à saúde e ao lazer para todos 

os brasileiros, apresenta a Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano – NTU 

(2016).  

Assim, identificadas as características do direito ao transporte, e realizada a 

contextualização do mesmo, passa a relacionar as competências e os instrumentos legais 

constitucionais e infraconstitucionais que, embora anteriores à Emenda Constitucional nº. 90 

do transporte, materializam substantivamente o referido direito fundamental, caminhando para 

que sejam efetivamente aplicadas em teor prática na sociedade, não como privilégio, mas, 

ressaltando a importância de locomoção e acesso aos serviços, comércio, educação e ao 

próprio lazer.  

Através de avanços teóricos e jurídicos sobre o transporte público, têm-se os exemplos 

que são utilizados, salientando os modelos disponíveis e as inovações na área, que visam 

favorecer à população e contribuir com a disposição de estradas e diminuir o alto fluxo de 

veículos em determinadas regiões das grandes cidades.  

 

2.1 Transporte Público no Brasil: Do Convencional ao Elétrico  

 

Modesto et al. (2020) mencionam que a opção pelo modelo rodoviário, principalmente 

no Brasil, se desenvolveu a partir da industrialização do país em 1951, com a construção do 

complexo automobilístico no governo de Getúlio Vargas. No entanto, mesmo antes da 

industrialização, já se observa uma concentração de automóveis nos grandes centros. 

Em Ribeiro apud Associação Nacional de Transportes Públicos (2008, p. 53), nos é 

apresentado uma ideia das dimensões atuais: 

 

O urbanismo automobilístico que transformou a classe média em homens e mulheres 

de quatro rodas e revolucionou as cidades no século 20, reservando mais de 40% de 

seus espaços urbano para vias, oficinas, garagens, estacionamentos, fábricas e que 

também levou a um imenso desperdício de obras onde as vias públicas ficam, em 

sua maioria, 20 horas ociosas e as quatro restantes no contra fluxo (Ribeiro apud 
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Associação Nacional de Transportes Públicos, 2008, p. 53). 

 

 

Souza et al. (2015) discorrem que o transporte público no país surge com essa 

demanda de locomoção de trabalhadores e de pessoas que precisam resolver certas situações 

nos centros urbanos, como na própria compra e consumo de produtos em lojas localizadas nos 

mesmos. Porém, esse transporte aparentemente foi idealizado com o mínimo de qualidade e 

conforto, mesmo assim os valores das passagens pagas pela população foram seguidamente 

reajustados e em contrapartida não houve um acompanhamento em desenvolvimento e de 

fornecimento adequado do serviço para à população.  

 Ainda, os terrenos das grandes cidades sofrem com um alto grau de valorização, o que 

dificultava a permanência das classes menos favorecidas financeiramente nas regiões centrais 

das cidades, ou seja, a classe com menores condições reside distante dos locais de emprego, 

consumo e entretenimento e de serviços, como mencionam Souza et al. (2015).  

Reis et al. (2013) discorrem que no Brasil os sistemas de transporte público possuem 

certas deficiências, como no grande aglomerado de passageiros em horários considerados de 

maior fluxo de pessoas, na própria estrutura do transporte, que nem sempre passam por 

manutenção, e as próprias condições das estradas e sinalização.  

  Nas grandes cidades é possível perceber tais limitações no uso desse transporte, não 

atendendo à total demanda de forma adequada e com qualidade mínima. Já nas pequenas 

cidades, a questão é do “domínio” de uma ou duas empresas de transporte público, 

ocasionando um monopólio, e consequentemente a prestação do serviço também pode não 

ocorrer da melhor forma. Por isso, historicamente, percebe-se que na maioria das cidades 

brasileiras o transporte público não tem conseguido atender satisfatoriamente as demandas da 

população, ou seja, a questão central é de trazer mais qualidade e conforto ao serviço prestado 

à população (REIS et al., 2013).  

Ainda em relação ao transporte público, o conforto e segurança são primordiais para 

aqueles que o utilizam constantemente pois podem passar uma grande parte de seu tempo 

dentro dos mesmos, como exemplo a cidade do Rio de Janeiro, como aponta a Firjan (2015), 

sendo a área metropolitana com o maior tempo gasto em deslocamento.  No ano de 2012, o 

trajeto casa – trabalho – casa teve uma média de 141 minutos perdidos por 2,8 milhões de 

trabalhadores, o que afeta a produção significativamente. Utilizando o PIB metropolitano, 

cerca de 5,9%, que correspondem a R$ 19,1 bilhões, foram sacrificados por esse tempo 

perdido no deslocamento dos trabalhadores, uma perda grandiosa de recursos para o estado. 
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Tal quantia poderia ser investida na melhoria e ampliação dos transportes de grande e médio 

porte como o BRT, trem, metrô ou barcas. 

De acordo com o IPEA (2020) é indicado que 44,3% da população brasileira tem no 

transporte público seu principal meio de deslocamento. Na região Sudeste, o percentual chega 

a 50,7%. Apesar da importância desse tipo de transporte, a quantidade de ônibus em 

circulação no Brasil cresceu menos, de 2000 a 2010, que a quantidade de veículos 

particulares. Atualmente, há um ônibus para cada 427 habitantes e em 2000 era um para 649 

habitantes. Em relação aos carros, a proporção hoje é de um automóvel para cada 5,2 

habitantes, enquanto há dez anos era de 8,5.  

Destaca-se ainda o serviço de transporte por aplicativos como Uber e 99Pop, o 

primeiro idealizado em meados de 2009 nos Estados Unidos e o segundo em 2012 sendo uma 

startup brasileira. Apenas em 2014 que o primeiro começou a ser utilizado no Brasil. A 

aderência foi significante, aonde quase 500 mil motoristas se cadastraram na plataforma 

inicialmente (AMORIM, 2018). 

O aplicativo Uber começou a operar no Rio de Janeiro, sendo a primeira cidade a 

receber o serviço, em maio de 2014. Logo após, em junho do mesmo ano, a cidade de São 

Paulo passou a contar com o aplicativo. Atualmente, a Uber atua em mais de 100 cidades, e a 

99 Pop, em 500 cidades no Brasil (AUTO ESPORTE, 2017).  

Em decorrência do sucesso dos mencionados aplicativos, foi sancionada e publicada 

no Diário Oficial da União – DOU a lei que regulamenta tais serviços. A Lei 13.640/2018 foi 

publicada sem vetos e já se encontra em vigor. Com os efeitos produzidos pela lei, os 

municípios de todo o país passam a ter competência exclusiva para regulamentar e fiscalizar 

os serviços de transporte ofertados pelas plataformas (SENADO, 2018). 

Souza (2017) define que o conceito de ônibus vem mudando ao longo dos anos. 

Inicialmente o objetivo era só transportar pessoas, posteriormente investiu-se no 

aprimoramento desses projetos para oferecer maior conforto aos usuários. Atualmente o 

objetivo é deixar o ônibus menos poluente, mantendo os mesmos atributos de ser um 

transporte seguro, confortável e versátil. 

 O conceito de ônibus elétrico é o mais moderno e sustentável. Opera exclusivamente 

com energia armazenada nas baterias. São tracionados por um ou mais motores elétricos, que 

podem ser conectados a um eixo diferencial ou acoplados diretamente nas rodas. Alguns 

modelos possuem sistema de recarga rápida de 5 minutos que pode ser realizado nos terminais 

de paradas. Essas recargas aumentam a autonomia em aproximadamente 11 km (ELETRA, 

2017). 
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 Lima, Silva e Neto (2019) apontam que no ônibus elétrico não há combustão na 

operação, emitem zero gases do efeito estufa na sua operação e uma quantidade 

significativamente menor de material particulado, este proveniente somente do atrito de peças 

mecânicas e do pneu com o solo. Possuem menos peças do que um veículo convencional, o 

que também facilita e diminui o custo de manutenção. Estes veículos também possuem o 

sistema de frenagem regenerativa, mas o recarregamento completo das baterias é realizado 

através de uma fonte externa. Essa recarga é feita normalmente nas garagens durante a noite, 

pois demoram de 3 a 5 horas para completar o ciclo de recarga completo (MALUF, 2013). 

 Peres et al. (2015) discorrem que os atributos tangíveis da eletrificação do transporte 

rodoviário no atual estágio do seu desenvolvimento, permitem de uma forma robusta e 

irreversível a sua adoção não somente destinada aos veículos de uso individual, mas também 

coletivo aliando-se, portanto, às questões em prol da mobilidade e também sociais. Os autores 

destacam a importância de se pensar no transporte, como um mecanismo imprescindível para 

a vitalidade econômica, a justiça social, a qualidade de vida e a eficiência das cidades 

modernas.  

O próximo tópico exemplifica os tipos de transporte por propulsão elétrica no Brasil, 

considerados como inovação tecnológica, favorecendo uma integração entre os lugares de 

forma mais rápida.  

 

2.1.1 Transportes Elétricos: Exemplificação 

 

Dentre as principais alternativas do transporte público elétrico no Brasil estão o 

Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, o trem, o metrô e o ônibus elétrico híbrido. 

 O tramway, também conhecido no Brasil como bonde, se movimenta sobre trilhos 

construídos no pavimento e se alimenta de eletricidade através de cabos instalados ao longo 

do percurso. Tem sido também denominado em alguns países por Light Rail e no Brasil por 

VLT (MACEDO, 2017).  

O VLT carioca foi inaugurado em 2016 para os Jogos Olímpicos do Rio e circula entre 

a região portuária e o centro da cidade. Sendo considerado uma “repaginação” dos antigos 

bondes, o VLT é idealizado sob uma estrutura tecnológica e inovadora, sendo um modal 

ferroviário, acrescenta Castro (2013). 

 A imagem 01 mostra o VLT, podendo ser caracterizado como o tramway. 
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Imagem 01: VLT Carioca. 

 

Fonte: <https://anptrilhos.org.br/vlt-transporta-mais-de-17-milhoes-de-passageiros-ao-longo-de-

2018/>. 

 

O metrô é um meio de transporte urbano ferroviário de propulsão elétrica, geralmente 

subterrâneo, com tecnologia similar ao transporte ferroviário tradicional (os trens). Ele opera 

independentemente do restante do tráfego, transportando grande quantidade de passageiros, 

em uma frequência já conhecida pelos seus usuários (MACEDO, 2017).  

Esse tipo de transporte é a tecnologia de transporte urbano de maior capacidade, mas 

também a de maiores custos de investimentos e operacionais, o que limita sua aplicação em 

termos econômicos (capacidade de investimento) e de demanda (alta demanda necessária, 

mais de 20 mil passageiros por hora por sentido), discorre Macedo (2017).  

Na cidade do Rio de janeiro a administradora dos trens é a empresa SuperVia e dos 

metrôs é a MetrôRio, ambas são responsáveis pela manutenção do transporte, como na 

cobrança de tarifas e na aceitação dos cartões de passagem, estudante, idoso e deficiente.   

As imagens abaixo caracterizam o metrô e o trem, sendo a 02 caracterizando o metrô e 

a 03 o trem.  

 

 

 

 

Imagem 02: Metrô no Rio de Janeiro. 

Fonte: <https://oglobo.globo.com/rio/metro-

rio-vende-de-bilhetes-para-reveillon-2020-

24126137>. 

Imagem 03: Trem no Rio de Janeiro. 

 

Fonte: <https://diariodorio.com/menos-40-

trens-circulando-a-partir-dessa-segunda-18-11-

no-rio/>. 
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Lindau (2012) discorre que: 

 

Não há dúvida de que tanto o VLT e o metrô são sistemas de alto desempenho que 

podem revolucionar os deslocamentos em uma cidade. As maiores diferenças entre 

os sistemas de trilhos e o BRT são o custo e o tempo de implantação, tema de grande 

interesse neste momento em que vivemos o maior ciclo de investimentos em 

transporte público do país nos últimos 50 anos, e no qual as cidades de médio porte, 

com população entre 250 mil e 700 mil habitantes, acabam de ser beneficiadas com 

R$ 7 bilhões dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade 

Médias Cidades, lançado pelo Governo Federal. 

 

 Através do investimento do Governo Federal nesses tipos de transporte, salienta-se a 

ideia de que são alternativas ao transporte convencional, seja em ônibus que utilizam o 

combustível, nos carros cadastrados nos aplicativos de transporte e/ou nas vans, que também 

são permitidas na cidade do Rio de Janeiro conforme legislação específica em vigor.  

 Os ônibus elétricos chamados de híbridos são aqueles que utilizam, além da energia 

elétrica, como os trólebus, um motor a diesel ou a gás natural, não necessitando, portanto, de 

uma rede elétrica. O motor a diesel é usado na partida do ônibus, passando-se depois a 

utilizar-se de energia elétrica para se locomover (MACEDO, 2017).  

O ônibus elétrico vem como algo inovador para as cidades que vão se expandindo 

economicamente, podendo o mesmo ser utilizado pela população que deseja e/ou precisa ir a 

um desses centros urbanos.  

Pela questão do tema abordado na presente pesquisa, abaixo é apresentada a imagem 

(04) de um ônibus elétrico para título de conhecimento. A escolha foi feita pelo ônibus já em 

uso na cidade de Volta Redonda. 

 

Imagem 04: Ônibus Elétrico utilizado em Volta Redonda. 

 

Fonte: <https://new.voltaredonda.rj.gov.br/31-noticias-em-destaque/smdet/596-tarifa-comercial-zero-

vai-operar-com-hor%C3%A1rio-especial-de-natal>. 
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Portanto, é notável que a busca por novas alternativas para o transporte coletivo 

urbano no Brasil faz-se necessária, dado que fatores como a redução da produtividade das 

empresas ocasionada por doenças ou mortes, a baixa qualidade de vida e a utilização dos 

sistemas de saúde são igualmente pagos pela sociedade, refletindo, não só indireta, mas 

também diretamente, na viabilidade econômica de novas tecnologias, conforme discorre 

Carvalho (2011).  

Conforme a imagem 4 apresentada e o contexto descrito no referencial teórico até 

aqui, destaca-se a cidade de Volta Redonda pela iniciativa por parte do poder público 

municipal, em implementar uma política de transporte considerada inovadora, através de 

ônibus com motor 100% elétrico e com cobrança de tarifa zero.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 No concernente à metodologia adotada, tendo em vista o tema da pesquisa ligado à 

mobilidade urbana e transporte público, o presente trabalho evidencia o recorte qualitativo, 

mecanismo formal que visa buscar pesquisas e trabalhos já realizados e que possam dialogar 

com o tema, com precisão e destaque para o científico.   

As informações e os conteúdos foram levantados a partir da combinação de técnicas 

de pesquisa bibliográfica (ou de fontes secundárias) e de pesquisa documental (ou de fontes 

primárias). Marconi e Lakatos (2011, p. 43-44) discorrem que esses tipos de pesquisa, 

englobam “ todos os materiais escritos, que podem servir como fonte de informação para a 

pesquisa científica. ” 

As pesquisas de revisão bibliográfica buscam fazer uma análise do objeto de estudo, 

ocorrendo um grande investimento na coleta de dados qualitativos, através de publicações 

anteriores, documentos e outros materiais disponíveis sobre o tema, ocorrendo à intervenção 

do pesquisador e a própria seleção do que é apropriado para a pesquisa, ressalta Gil (2017). 

 Na presente pesquisa, ainda é possível salientar que houve uma busca criteriosa que 

exigiu um tratamento científico para que se possa conhecer uma realidade e evidenciar a 

função social do transporte público, aproximando da realidade de implementação do ônibus 

com motor 100% elétrico na cidade de Volta Redonda, essa situada na região do Médio 

Paraíba conhecida como região Sul Fluminense, fazendo parte do estado do Rio de Janeiro.  

 Através da definição de Gil (2017) ocorreu o procedimento racional, que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos, como levantada a questão 

da relevância social do transporte na cidade supracitada.  

 A presente pesquisa se apropriou do levantamento bibliográfico e documental para a 

construção dos capítulos que discorrem sobre a mobilidade urbana e da caracterização de 

Volta Redonda, inclusive do terceiro e último capítulo que apresenta o Programa Tarifa 

Comercial Zero em Volta Redonda, caracterizando sua viabilidade e utilização por parte dos 

cidadãos. Este último capítulo apresenta as vantagens e benefícios no uso desse transporte.  

 Em tese, a análise documental é de extrema importância na hora de trazer à tona as 

circunstâncias sociais e econômicas a respeito do tema, por isso da consulta ao Plano Diretor 

da cidade (2008), o Plano Plurianual (2018-2021) e ao Decreto Municipal nº 15.240 e à Lei 

Municipal nº 5.367, sendo documentos legais e de extrema importância para que se tenha 

ciência da tomada de decisão do poder público municipal a respeito de mobilidade urbana e 

transporte público na cidade pesquisada.  
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 Em pesquisas qualitativas as reflexões do pesquisador, as observações em campo ou 

em um acontecimento são partes relevantes do estudo, no entanto, tais levantamentos não 

ocorreram, sendo limitações da presente pesquisa. Ainda, a não realização de entrevistas com 

os usuários do serviço, com o poder público municipal e outros atores que poderiam ser 

pertinentes ao tema também é aqui citado como uma limitação, porém essa sendo 

impossibilitada pelo atual cenário de COVID-19 em que se encontra não só o país, mas como 

todo o mundo. Ficou sugerido para pesquisas futuras o levantamento de interesse e eficácia do 

uso do transporte, a entrevista como o responsável pela STMU e com o prefeito da cidade de 

Volta Redonda Samuca Silva e/outros atores pertinentes ao tema aqui pesquisado. 

 O levantamento dos documentos normativos e informações sobre a cidade, como do 

programa, foram extraídos majoritariamente pelo portal oficial da Prefeitura de Volta 

Redonda, que serviu de apoio e auxiliou no processo de escrita da pesquisa, o que acabou 

deixando a pesquisa mais restritiva aos dados apenas fornecidos pelo próprio poder público 

municipal. Outro ponto que acabou por impossibilitar a pesquisa de campo, foi o fato da 

suspenção temporária do serviço durante o período de quarentena. 

 O assunto “Tarifa Comercial Zero” ainda é pouco explorado e possui poucos estudos 

na área acadêmica, portanto, não existe uma vasta gama de referencial técnico ou científico 

sobre o tema aqui tratado, o que por sua vez dificultou a pesquisa e a colheita de dados, não 

permitindo efetuar uma análise mais uniforme das características do projeto em si. 

 Por fim, o estudo apresenta elementos de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, 

explicativa e exploratória, com a finalidade de obter familiaridade com o Programa Tarifa 

Comercial Zero. O mesmo traz uma discussão teórica por meio de livros, periódicos, teses, 

dissertações e redes eletrônicas, que serviram de base para a construção desse trabalho. As 

análises aqui chegadas foram frutos de tais leituras e pesquisas.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DE VOLTA REDONDA 

 

 A história local possibilita a compreensão do local a ser estudado na presente pesquisa, 

identificando aspectos sobre o passado do lugar, até o presente em seus vários aspectos. 

 Caetano (2016) discorre que o nome Volta Redonda é pela identificação do acidente 

geográfico da curva do Rio Paraíba, sendo visto por garimpeiros que exploravam ouro e 

pedras preciosas na época de 1744, quando teve início o povoado de Campo Alegre da 

Paraíba Nova. 

 A imagem 5 mostra a cidade na época de seu povoamento, aonde a mesma ainda não 

era um município oficialmente. 

 

Imagem 05: Volta Redonda meados do século XX. 

 

Fonte:<https://new.voltaredonda.rj.gov.br/images/FostosSite/10974359_879462018784977_50608349

84627711622_o.jpg>. 

 

O município é localizado na região sul do estado do Rio de Janeiro, no médio Vale do 

Paraíba do Sul, importante eixo econômico entre as duas principais metrópoles do país, Rio 

de Janeiro e São Paulo. Possui uma vantajosa proximidade geográfica com importantes 

cidades e zonas industriais de Minas Gerais, através de uma importante rede viária. Limita-se 

ao longo de toda a porção norte, oeste e sudoeste com o município de Barra Mansa; também a 

sudoeste, com o município de Rio Claro; a sudeste e leste, com Piraí e Pinheiral; e a nordeste 

com Barra do Piraí, configurando um município com extensão relativamente pequena, 181 

km² (BRASIL, 2020). 

Assim, Caetano (2016) em sua pesquisa discorre que a cidade de Volta Redonda tem 

sua origem em 1727 quando os jesuítas cruzaram a Serra do Mar almejando a colonização do 
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Médio Vale do Paraíba. Foi em 1744 que a curva do rio (que deu o nome à mesma) foi vista, 

quando a região era explorada pelos garimpeiros em busca de ouro e pedras preciosas.  

O portal da prefeitura (2020) informa que grandes fazendas foram instaladas na 

localidade, e até hoje os nomes permanecem os mesmos, mas, nos bairros que foram 

originados. Os nomes são: Três Poços, Belmonte, Santa Cecília, Retiro e Santa Rita. 

Entre os anos de 1860 e 1870 a navegação foi pelo Rio Paraíba do Sul, fazendo o 

percurso entre Resende e Barra do Piraí. Trafegaram cerca de 40 embarcações, algumas com 

capacidade para até 10 toneladas de carga e nesta mesma época os trilhos da estrada de ferro 

chamada D. Pedro II chegam às cidades de Barra Mansa e Barra do Piraí (TEIXEIRA, 1989).  

 Teixeira (1989) descreve que a partir de 1860 os fazendeiros visando aumentar o 

comércio com os povoados vizinhos, pleitearam a construção de uma linha ferroviária. A 

construção da mesma implicou na instalação de uma ponte sobre o Rio Paraíba, a qual iria 

trazer facilidades à comunicação com a estação.  

 A autora acima destaca ainda que a estação foi inaugurada em 1871, junto com a 

agência dos correios (com a presença da princesa Isabel). No entanto, a cidade continuava 

como um povoado que pertencia à Barra Mansa e com o passar dos tempos, pequenos 

movimentos começavam a ocorrer pela busca de sua emancipação. 

 O primeiro movimento popular marcado era pela insatisfação de seus habitantes pelas 

dificuldades em frequentar à igreja, sendo a mesma localizada em Barra Mansa. O pedido foi 

atendido em 1875. Apenas em 1926 o povoado recebeu o nome de freguesia, ainda sendo 

considerado um distrito da cidade de Barra Mansa, sendo seu oitavo distrito.  

Porém, foi somente em 1941 com o início do processo da industrialização brasileira 

que a história da cidade foi marcada a aço e à colocando finalmente em destaque no mapa 

nacional por ser o local escolhido para receber as instalações da Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) no governo do então presidente Getúlio Vargas, em plena II Guerra Mundial. 

O portal da prefeitura (2020) ainda destaca a presença de índios Puris e Acaris, além 

da presença de barões do café, os próprios escravos, os barqueiros e agricultores. Mas, apenas 

em 17 de julho de 1954 que a cidade conseguiu se desmembrar de Barra Mansa, sendo 

elevada à município.  

Com a emancipação de Volta Redonda criou-se todo um projeto de cidade e essa 

interligada com a vida da usina siderúrgica que seria instalada na sua localidade. Foi através 

do “Plano da Cidade Operária de Volta Redonda”, de 1941, projetado por Attílio Correia 

Lima, que tinha como base a criação de um centro urbano planejado associado à CSN que 

Volta Redonda nasce como município. 



30 

 

 

As cidades brasileiras sofreram, e ainda sofrem sérios problemas sociais oriundos de 

um processo de urbanização marcado por desigualdades e conflitos. Como cita Castro & 

Mello (2008), na cidade de Volta Redonda a história não teria sido muito diferente, pois para 

os autores, “a historiografia de Volta Redonda costuma ser destacada pela emblemática 

atividade industrial e o crescimento urbano dos últimos 60 anos”, ou seja, entrelaçando a 

história da cidade com a história industrial do país.  

A imagem 06 retrata a cidade atualmente, com a curva do rio que deu nome à mesma e 

virou símbolo municipal. 

 

Imagem 06: Volta Redonda início do século XXI.  

 

Fonte: <https://onibus.com.br/municipio.php?municipio=vred>. 

 

Já em meados de 1990, diversas obras de urbanização, remodelação do mobiliário 

urbano, bem como outras de engenharia de grande porte (viadutos, construção do Estádio 

Municipal, praças e ginásios) começaram a ser feitas. Além disso, destaca-se as instalações do 

campus da Universidade Federal Fluminense – UFF, inicialmente no bairro Vila Santa Cecília 

e agora com um segundo campus no bairro Aterrado. 

Apesar de ser uma cidade relativamente jovem, em 2020 Volta Redonda completou 66 

anos de sua emancipação, a cidade tem um legado muito rico e relevante para a história do 

país. Tal legado é contado através das manifestações culturais de seu povo, nos diversos 

períodos de seu desenvolvimento e transformação em município, nas obras deixadas pelos 

cidadãos, como pelas edificações que foram cunhadas e até hoje permanecem enquanto 
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patrimônio histórico e cultural, sendo um testemunho vivo da história local, como afirma 

Caetano (2016).   

Com tais expansões no município, não apenas o bairro chamado Centro sofreu 

transformações, além da instalação de um farto comércio, os bairros como Aterrado, Retiro e 

Vila Santa Cecília também vieram a se destacar, sendo considerados centros comerciais da 

cidade. 

 

4.1 Centros Comerciais do Município de Volta Redonda 

 

 Inicialmente, tem-se o bairro Vila Santa Cecília (imagem 07), que foi construído para 

hospedar os funcionários da CSN, tornando-se conhecida como ‘Vila Operária’. As vias e 

ruas principais do bairro foram estabelecidas em edificações mais nobres para acolher os 

engenheiros. Já para o abrigo de funcionários – operários – solteiros e com familiares, foram 

construídos respectivamente, hotéis e outros imóveis (LANDES et al, 2016).  

 Os autores acima destacam que a segmentação na cidade ocorreu através da noção de 

classes, que posteriormente formou os bairros da cidade. O bairro Vila Santa Cecília foi 

implantado em ponto estratégico da cidade, e em terras da CSN. Com o crescimento do 

município, construção de prédios, instalação do comércio, postos de gasolina e afins, o fluxo 

de pessoas foi aumentando, sendo este bairro considerado um centro urbano e comercial da 

cidade. 

 

Imagem 07: Vista superior do bairro Vila Santa Cecília. 

 

Fonte: <http://www.focoregional.com.br/Noticia/moradores-da-vila-sta-cecilia-voltam-a-se-que>. 
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Atualmente há uma grande demanda de lojas, a presença do Sider Shopping, Pontual 

Shopping, Vila Shopping e do Shopping 33. Esses shoppings centers, juntamente com o 

comércio local, fizeram com que o bairro fosse visto como um centro urbano. A rua 33 

também no bairro possui uma grande quantidade de lojas, caracterizando ainda mais o bairro 

como um centro urbano e comercial. Além disso, há nesse bairro a Praça Brasil, que é 

conhecida pelas apresentações artísticas/culturais e atualmente foi inaugurado o Hospital 

Municipal do Idoso.   

O bairro chamado de Centro (imagem 08) na sua área mais centralizada possui 

predominantemente comércio e prédios e dispõe de um certo destaque na prestação de 

serviços. Nele se localiza a Avenida Amaral Peixoto, sendo a principal avenida deste bairro. 

Ainda, há a Avenida Getúlio Vargas e a Rua São João, que também são de extrema 

importância comercial.  

O alto fluxo de automóveis, caminhões e ônibus é intenso nesse bairro, pelo mesmo 

fazer rota de passagem para vários bairros da cidade, como para Rodovia Presidente Dutra. 

Há ainda no bairro hipermercados, o Hospital São João Batista, o Cemitério Portal da 

Saudade e o novo shopping da cidade, denominado Park Sul.  

 

Imagem 08: Avenida Amaral Peixoto – Centro de Volta Redonda. 

 

Fonte: <https://www.negociosriosul.com.br/?p=317>. 

 

 O bairro Aterrado também possui notoriedade em relação à prestação de serviços, nele 

está situado a Sede do Poder Executivo Municipal e outros órgãos de importância municipais, 

como a Câmara de Vereadores e a Secretaria Municipal de Ação Comunitária – SMAC. O 



33 

 

 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, também se encontra 

neste bairro. Ainda, há dois supermercados conhecidos, como o Floresta/Supermarket e o 

Royal. Além claro de uma vasta rede de comércios e lojas locais.  

A imagem 09 mostra a Praça Sávio Gama, onde localiza-se a Prefeitura da cidade.  

 

Imagem 09: Prefeitura Municipal de Volta Redonda – bairro Aterrado. 

 

Fonte: <https://www.diaadiaes.com.br/concurso-em-volta-redonda-abre-mais-de-600-vagas-na-

educacao/>. 

 

 Destaca-se também o Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro – IFRJ e o 

Estádio Raulino de Oliveira, sendo que nele há a Policlínica Municipal, com atendimentos em 

diversas especialidades e a fábrica de óculos da cidade. 

 Outro bairro com grande fluxo de pessoas é o bairro Retiro, nele se encontra o 

Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, como a subprefeitura, que atualmente presta serviços 

como na oferta de empregos (em parcerias com empresas da região), na emissão de carteira de 

trabalho e na negociação de débitos referentes ao Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU.  

 No bairro, também está localizada a Fundação Beatriz Gama – FBG, instituição 

mantida pela prefeitura que cuida de crianças carentes e oferta cursos profissionalizantes, 

como depilação, cabeleireiro, mecânica, informática, padaria, lanternagem, pintura e eventos 

(VOLTA REDONDA, 2020).  

 A imagem 10 é da Avenida Sávio de Almeida Gama a principal do bairro Retiro.  
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Imagem 10: Avenida Sávio de Almeida Gama – Bairro Retiro. 

 

Fonte: <https://diariodovale.com.br/economia/rua-de-compras-sera-realizada-no-retiro/>. 

 

 Esses bairros possuem grande movimentação de pessoas, fluxo de carros, ônibus e 

afins, além da própria prestação de serviços ao cidadão, fazendo com que sejam conhecidos 

além de centros urbanos, mas também como centros comerciais. Isso se dá pelo avanço e 

transformações que ocorreram nos mesmos, deixando-os em evidência na cidade.  

 A seguir, o mapa da cidade (imagem 11) elucidará as regiões e os respectivos bairros 

de Volta Redonda para fins de conhecimento, aonde pode-se notar que o trajeto do Tarifa 

Comercial Zero basicamente abrange os setores Centro Norte com o bairro Retiro e o Centro 

Sul com os bairros Aterrado, Vila Santa Cecília e São Geraldo.  
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Imagem 11: Mapa da cidade de Volta Redonda e suas divisões por regiões. 

 

Fonte: <https://pdfslide.net/documents/mapa-e-tabela-de-bairros-e-tabela-de-bairros-author-

administrador-subject-mapa.html>. 
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 A imagem 12 já mostra os bairros da referida cidade por setores/regiões.  

 

Imagem 12: Mapa da relação dos bairros por setores/regiões em Volta 

Redonda.

 

Fonte: <https://pdfslide.net/documents/mapa-e-tabela-de-bairros-e-tabela-de-bairros-author-

administrador-subject-mapa.html>. 
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 As imagens auxiliam no entendimento populacional e na própria divisão da 

cidade, sendo que há 7 setores/regiões: Centro Norte – CN (9 bairros); Oeste – O (5 bairros); 

Norte – N (7 bairros); Leste – L (6 bairros); Sul – S (3 bairros); Centro Sul (11 bairros); e 

Sudoeste – SO (11 bairros). Totaliza-se 52 bairros em 7 setores/regiões.  

O próximo tópico apresenta a mobilidade urbana no município, caracterizando 

algumas mudanças ocorridas na cidade. 

 

4.1.1 Mobilidade Urbana e o Transporte Público em Volta Redonda 

 

A cidade de Volta Redonda tem atualmente segundo dados da prefeitura, 256 veículos 

de táxis, uma frota de 236 ônibus nas suas 47 linhas municipais e o transporte escolar é 

abarcado por 121 veículos para uma população total (estimativa IBGE/2019) de 273.012 

habitantes e uma densidade demográfica de 1.412,75 hab/km². 

O portal da prefeitura (2018) menciona que o trânsito e a mobilidade urbana da cidade 

vêm passando por grandes mudanças. Tais modificações têm por finalidade a diminuição dos 

congestionamentos presentes na localidade. Uma das grandes transformações que 

colaboraram para uma desobstrução do trânsito dentro da cidade foi a inauguração da Rodovia 

do Contorno, que segundo dados da prefeitura, permitiu que aproximadamente 9 mil veículos 

pesados que circulavam por dentro da cidade utilizem a nova rodovia para a sua locomoção. 

 Ainda conforme os dados da prefeitura, os recursos para a finalização da obra foram 

provenientes da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, que é uma 

verba solicitada especificamente pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER, para 

investimento em construção de novas estradas ou manutenção de estradas já existentes. O 

valor total dessa mega obra ficou em R$ 104 milhões de reais, sendo R$ 40,9 milhões do 

Governo Federal e R$ 22 milhões já pagos.   

 Em 2017 a Rodovia do Contorno foi inaugurada, após 22 anos de sua idealização. A 

mesma faz a interligação entre os bairros Santo Agostinho, Três Poços, Parque do Contorno e 

Nova Primavera. Além disso, está ligada à rodovia BR-393, sentido Barra do Piraí e Minas 

Gerais e ainda, uma via de acesso à rodovia Presidente Dutra. Tudo isso feito com o objetivo 

de interligar estes pontos e bem como auxiliar na entrada e saída da cidade, melhorando assim 

todo o seu tráfego.  

O município dispõe também da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade 

Urbana – STMU, que possui o papel de planejar, controlar e avaliar as políticas públicas de 

Mobilidade Urbana e os serviços de transportes de passageiros particulares e coletivos, no 
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município, sob as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (VOLTA 

REDONDA, 2020).  

Além da responsabilidade de controlar os transportes individuais e coletivos, a STMU 

atende a diversas demandas de trânsito provenientes de solicitações da população, como 

exemplo, as alterações de ruas e o auxílio na implantação de ciclovias. Um total de 300km de 

revitalização da sinalização existente e novas pinturas viárias foram outros serviços 

executados pela secretaria. 

A cidade ainda possui o Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana – 

COMUTRAN, criado através do decreto municipal nº 14.801, que regulamenta o art. 9 da Lei 

Municipal nº 5.367 de 2017. A atual SMTU e o COMUTRAN foram criados segundo a 

necessidade de organizar e regulamentar a mobilidade urbana no município de Volta 

Redonda, de acordo com as legislações vigentes, e, em especial, em conformidade com o 

Artigo 8º, III, da Lei Municipal 5.367 de 05 de julho de 2017. 

 Assim, o transporte público realizado por ônibus na cidade é feito por 4 empresas, sob 

forma contratual de concessão, sendo a Viação Elite (1966), Viação Sul Fluminense (1964), 

Viação Agulhas Negras (1971) e a Viação Pinheiral (1966), a última apenas com a linha do 

Nova Primavera X Conforto.  Os anos citados são de fundação das empresas, ou seja, quando 

as mesmas iniciaram suas atividades no município de Volta Redonda, sendo consultado pelo 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, através do Portal da Receita Federal do Brasil.  

 Outro fator em relação à utilização do transporte público municipal é a gratuidade do 

serviço para os estudantes do ensino fundamental I e II, sendo obrigatório o uso de uniforme e 

da carteirinha estudantil. Idosos a partir dos 60 anos e deficientes também possuem tal 

possibilidade. Já os estudantes do ensino médio, técnico e superior (graduação), possuem um 

desconto de 50% no valor da tarifa, comprovando o vínculo com a instituição, presença e 

carteira de passe estudantil emitida pelo Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros 

– SINDPASS. 

 O Sindpass (2020) ainda possui o programa chamado Bilhete Único Municipal, que é 

um beneficio somente para os domiciliados de Volta Redonda. O benefício funciona da 

seguinte forma: com o cartão eletrônico Bilhete Único a pessoa pode utilizar dois ônibus 

dentro do intervalo de 45 minutos, pagando o valor de uma tarifa municipal. Ainda, o 

benefício está na fase de implementação, sendo muito importante o acompanhamento de quais 

linhas estão habilitadas para tal utilização, uma vez que nem todas as linhas estão 

operacionais.  
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Em todos os serviços a primeira via do cartão é distribuída de forma gratuita, havendo 

a necessidade de uma segunda via é cobrado os valores estipulados pelo Sindpass. 

 

4.2 Documentos Normativos Municipais 

 

 Neste tópico é apresentado os principais documentos normativos que guiam o 

município. O Plano Diretor é o principal documento normativo e que é referenciado 

juridicamente com regulamentações para o município em todos os aspectos e setores. 

Atualmente está em vigor o Plano Diretor de 2008, sendo que em 2018 já ocorreu à discussão 

para atualização do mesmo, mas, ainda em trâmite na Câmara Municipal de Vereadores.   

O Plano Plurianual – PPA já se configura como um documento de planejamento 

orçamentário, destinando valores para as secretarias, órgãos e projetos da cidade. Ele está 

atualizado (2018-2021), e possui a duração de 4 anos. Nele aparece alguns valores destinados 

ao Programa Tarifa Comercial Zero, como será apresentado.  

Tratando-se especificamente da mobilidade urbana em Volta Redonda, há o Decreto nº 

15.240 e a Lei Municipal nº 5.367, sendo o Decreto um ato normativo que visa a 

regulamentação da lei supracitada e apresenta a estrutura interna e organização da Secretaria 

Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana – STMU.  

 

4.2.1 Plano Diretor 

 

 O Plano Diretor configura o principal instrumento integrador e articulador das 

políticas setoriais de desenvolvimento e expansão urbana previstas no Estatuto da Cidade. Ao 

implementar os instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade, o mesmo deve também 

observar o crescimento ordenado e o desenvolvimento urbano, norteando os agentes públicos 

e privados na busca de uma política urbana municipal (SILVA, 2016).  

 Moreira (2015) apresenta que o último Plano datava de fevereiro de 1977, sendo 

chamado de Plano Estrutural de Desenvolvimento Integrado de Volta Redonda – PEDI, 

aprovado pela Lei Municipal nº 1411. A tentativa de organizar um novo Plano, dentro da 

perspectiva da Constituição Federal de 1988, se estabeleceu em 1992, com a organização de 

um Plano Diretor que, entretanto, não foi enviado à Câmara. 

 Apenas em 2006 que se retomou a discussão de uma atualização a respeito do Plano 

Diretor para a cidade, por conta do Estatuto das Cidades (acima de 20 mil habitantes), Lei 
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Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. A organização aconteceu entre 2006-2008, sendo 

que em 2008 o mesmo foi finalizado (MOREIRA, 2015).  

 O Plano Diretor que ainda vigora no município é o de 2008 (Lei Municipal nº 

4.441/08), sendo que as atualizações em um Plano Diretor podem ocorrer de 10 em 10 anos. 

Em 2018 houve uma audiência pública para ajustar pontos no documento, os temas discutidos 

com maior ênfase foram: zoneamento, que define onde estarão áreas com vocação comercial 

ou residencial, áreas verdes e rurais; parcelamento, que trata da divisão de terras em lotes, 

definindo regras para tornar uma área não habitada em habitada; e edificações, que define 

padrões para construções de acordo com o local que está dentro do município. Ainda, o 

mesmo não foi aprovado na Câmara de Vereadores do município (VOLTA REDONDA, 

2018).  

 Em relação ao Plano de 2008 e com relação à mobilidade urbana e transportes no 

município, o art. 3º, § 5º diz que:  

 

Fica reconhecido o direito à acessibilidade plena, entendida como garantia que todos 

tenham acesso aos espaços públicos, equipamentos públicos e semi-públicos, além 

do transporte coletivo na cidade com qualidade e autonomia (VOLTA REDONDA, 

2008, p. 3).  

 

 O próprio documento normativo reconhece que os cidadãos do município possuem o 

direito ao transporte público/coletivo, como o acesso aos espaços públicos e privados, 

configurando a necessidade de estruturação da cidade e dos órgãos municipais para 

atendimento da população, conforme prevê o Estatuto das Cidades de 2001.  

 O documento também traz a questão do desenvolvimento da mobilidade urbana como 

algo importante, destacando o uso do transporte público, com aperfeiçoamentos necessários 

para a qualidade e segurança dos passageiros. Tudo é privilegiando o acesso e o conforto do 

passageiro na cidade.  

 

4.2.2 Plano Plurianual – PPA 

 

 Outro documento de extrema relevância é o Plano Plurianual, mais conhecido como 

PPA, que é o instrumento de planejamento governamental de médio prazo (4 em 4 anos), 

previsto no artigo 165 da CRFB/88, estabelecendo de forma regionalizada as diretrizes, 

objetivos e metas da Administração Pública, ocorrendo um planejamento e direcionamento 

aos programas que o município (no caso de Volta Redonda) possui.  
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O PPA é estruturado em ações, que resultam em bens e serviços para a população. Ele 

começa no início do segundo ano do mandato do chefe do poder executivo e termina no fim 

do primeiro ano de seu sucessor, de modo que haja continuidade do processo de 

planejamento. Nele constam, detalhadamente, os atributos das políticas públicas executadas, 

tais como metas fiscais e financeiras, públicos-alvo e produtos a serem entregues à sociedade, 

como apresenta o Portal do Ministério da Justiça e Segurança Pública (2020).  

A cidade de Volta Redonda possui o PPA vigente para os anos de 2018 a 2021, e nele 

são expressos valores referentes aos gastos com a manutenção de pontos de ônibus (p. 83) e 

na mesma página ainda há gastos expressos com a revisão do Plano Diretor, outro ponto 

evidenciado (p. 94) é a manutenção, reforma e pavimentação de estradas no município, sendo 

intituladas melhorias, conservação e urbanização na cidade.  

O Plano ainda contempla a questão de “realização de seminários, encontros e oficinas 

sobre o tema Políticas Urbanas de Volta Redonda, bem como estudos sobre a definição de 

convênios na área de desenvolvimento urbano e da propriedade urbana” (VOLTA 

REDONDA, 2018, p. 104), com a finalidade de articulação com as políticas públicas vigentes 

e com a educação no município.  

 Destaca-se dentro do tópico VR Moving (p. 173) as seguintes idéias de:  

 

Implantação do projeto Tarifa Comercial Zero, projeto que visa a livre circulação 

entre os principais centros comerciais de Volta Redonda, com o custo zero de tarifa 

para a população; Implantação de um terminal em uma região mais centralizada, 

reduzindo o tempo de viagem e possibilitando maior fluidez ao trânsito; e a 

implantação de terminais de integração com a finalidade de possibilitar o acesso à 

todas as áreas de Volta Redonda sem a necessidade de pagar mais uma tarifa 

(VOLTA REDONDA, 2018).  

 

 Conforme o Plano Diretor expõe direitos e garantias e possíveis formas para que as 

políticas públicas sejam implementadas da melhor forma, como também sejam eficazes em 

sua totalidade, o PPA também contempla pontos que são relevantes a todos os órgãos e seus 

serviços destinados à população. Assim, vê-se a questão da implantação do programa Tarifa 

Comercial Zero, através do uso de ônibus elétricos na cidade, sendo um diferencial positivo 

para população, correlacionando a questão do ir e vir e acesso aos serviços e espaços públicos.  

 

 

 

 



42 

 

 

4.2.3 Decreto nº 15.240 e Lei Municipal nº 5.367 

 

 Inicialmente é importante destacar que o Decreto nº 15.240 regulamenta a Lei 

Municipal 5.367 de 05 de julho de 2017, no que tange à estrutura e organização da STMU. No 

documento é mencionado que a STMU foi criada através de um processo em que houve a 

extinção da Superintendência dos Serviços Rodoviários – SUSER (BRASIL, 2018, art. 3º, p. 

1).  

 Ainda no próprio decreto, na página dois, são elencadas as atribuições da STMU, 

destacando que é preciso elaborar e acompanhar a execução do Plano de Mobilidade Urbana 

de Volta Redonda – PLANMOBI/VR de forma participativa, envolvendo a gestão e a 

sociedade civil. Assim, a sociedade poderá conhecer a relevância do Plano de Mobilidade, os 

objetivos a serem alcançados e assim buscarem os ajustes que podem ser feitos, conforme a 

necessidade. Segundo o Artigo 4º do decreto, a STMU possui como objetivos estratégicos: 

 

I – Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa onde a dignidade da 

pessoa humana, a igualdade social e o desenvolvimento sustentável sejam 

determinantes nos deslocamentos das pessoas e nos serviços de transportes 

oferecidos, de modo a permitir aos usuários do sistema de transporte melhor 

qualidade de vida e satisfação como os serviços recebidos; 

II – Tornar-se referência no cenário nacional em modelo de gestão pública da 

mobilidade urbana de modo a elevar o transporte público e o transporte não 

motorizado como a melhor forma de transporte no espaço urbano, influenciando 

outras municipalidades à utilização de técnicas que promovam a qualidade dos 

serviços de transportes oferecidos aos usuários (VOLTA REDONDA, 2018). 

 

 

 A análise, acompanhamento e fiscalização serão tarefas primordiais para que os 

serviços em mobilidade urbana no município, como no uso de transporte coletivo aconteçam 

da melhor maneira, evidenciando pontos que precisam melhorar, como no cenário atual do 

trânsito na cidade.  

 É importante destacar que as empresas prestadoras de serviços de transporte público 

no município também passam por análise, fiscalização e acompanhamento do serviço 

ofertado, para que haja cumprimento do direito ao uso de transporte público, como aparece no 

Plano Diretor do município.  

 No final do decreto há um organograma com a divisão da STMU, sendo dividida em 4 

principais Departamentos com suas divisões, sendo: “Transportes, Mobilidade Urbana, 

Trânsito e Processos” (VOLTA REDONDA, 2018, p. 41).  
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 Como o decreto regulamenta a Lei 5.367/17, a mesma dispõe sobre a Modernização 

Administrativa, nos aspectos referentes à estrutura organizacional da Administração do 

Município de Volta Redonda e como já mencionada, a STMU é uma Secretaria considerada 

nova no poder público municipal, por isso do decreto para regulamentá-la, de acordo com a 

lei anteriormente mencionada (VOLTA REDONDA, 2017).  

 É através da referenciação normativa que o poder público possui a autonomia em criar 

programas de incentivo e que possam desenvolver o município. Neste caso, tem-se o 

programa Tarifa Comercial Zero, criado para auxiliar na locomoção da população da cidade, 

integrar essas pessoas aos centros urbanos e comerciais, com o objetivo de acesso e uso dos 

serviços e comércio que já são disponibilizados nessas localidades.  

 Evidentemente que o acesso e uso não se pauta apenas em questões econômicas, mas 

os próprios documentos apresentados, como o Plano Diretor traz esse contexto, descrevendo 

que há de se pensar em todos que vivem na cidade e nas próprias dificuldades em chegar em 

determinado lugar. O acesso através desse transporte sem cobrança de tarifa é inovador, 

contribuindo ainda mais para que todas as áreas comerciais da cidade possam estar 

interligadas e de fácil acesso. 
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5 TARIFA COMERCIAL ZERO EM VOLTA REDONDA 

 

Como referenciado anteriormente, o presente trabalho tem por finalidade refletir e 

analisar o projeto do “Tarifa Comercial Zero” no município de Volta Redonda. O projeto 

baseia-se em modificar a forma como o serviço de transporte coletivo é custeado dentro do 

município, substituindo em uma pequena parte o modelo de rateio dos custos entre os 

usuários através do pagamento de tarifas para a manutenção do serviço para o modelo em que 

o custeio dessa manutenção é feito 100% pelo poder público municipal, através de seus 

próprios recursos. Ainda, a prefeitura de Volta Redonda ao implementar o projeto optou pelo   

uso de transportes coletivos de propulsão elétrica, sendo uma significativa alternativa para a 

redução de poluentes na cidade e a sua total adesão poderá ajudar a reduzir o número de 

veículos atualmente em circulação. 

O presente capítulo caracteriza o projeto criado pelo poder público municipal, os 

benefícios de se ter esse tipo de transporte na cidade, quais são as localidades atendidas e a 

sua relação sustentável com o meio ambiente. Ainda são apresentadas algumas cidades que 

possuem esse tipo de transporte e como funciona a sua aquisição. 

Para Orrico Filho (1996), majoritariamente, o serviço de transportes coletivos urbanos 

no Brasil são serviços públicos regulados e operados por empresas privadas detentoras de 

concessões para exercerem tais atividades. Por esse motivo, tais serviços não são sujeitos às 

leis de mercado, mas adverso, estando em um ambiente regulado economicamente pelo poder 

público, este estabelecendo a qualidade e os mecanismos de formação de preço do serviço. 

Ainda, a maioria dos municípios brasileiros alçam mão para estabelecer os preços tarifários 

pela metodologia GEIPOT, essa ligada aos itens de manutenção (como mão de obra e peças) e 

sobre o capital investido (como depreciações e remunerações necessárias para a manutenção 

do serviço). 

Para Schiaffino; Toledo e Ribeiro apud Movimento Passe Livre (2015), quando o 

poder público adota o modelo de rateio dos custos para o serviço de transporte público, o uso 

das catracas simboliza o controle da população dentro dos ônibus. 

 

As catracas do transporte público coletivo representam uma barreira física que 

exclui a população de baixa renda dos espaços públicos, pois impossibilita a 

mobilidade dos que não podem pagar pelo serviço. Os trabalhadores por sua vez 

têm, em sua maioria, a circulação limitada às viagens entre casa, na periferia, e o 

trabalho, no centro da cidade, o transporte é vinculado unicamente ao trabalho, não 

incluindo lazer no dia-a-dia do cidadão. (SCHIAFFINO; TOLEDO e RIBEIRO 

apud MOVIMENTO PASSE LIVRE, 2015 p. 1). 
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Na busca pela solução dos problemas sociais e econômicos agravados pelo aumento 

dos valores tarifários no país, algumas localidades optam pela redução dessas tarifas a um 

custo zero. O debate acerca do Tarifa Zero, deu-se início na cidade de São Paulo, na gestão da 

então prefeita Erundina (1989-1992) do Partido dos Trabalhadores e através do seu secretário 

municipal de transportes Lúcio Gregori que originaram o debate para a agenda pública do 

município. Segundo o ex-secretário, o melhor caminho de implementação e gestão da política 

perpassaria pela municipalização do sistema de transporte coletivo, exemplo esse que já 

ocorria em muitas prefeituras na prestação de outros serviços, como a coleta de lixo e 

segurança. 

Tal discussão foi calorosamente retomada a agenda de debates do país durante as 

“Jornadas de Junho” de 2013, na cidade de São Paulo, em grande parte fomentados pelo 

Movimento Passe Livre - MPL, que tem como principal bandeira a adoção da tarifa zero em 

todos transportes públicos do país. A prefeitura municipal de São Paulo autorizou na época o 

reajuste tarifário dos ônibus da cidade de R$ 3 para R$ 3,20. O aumento de R$ 0,20 foi o 

catalizador para a população ir as ruas e demandar o não reajuste proposto. Tal movimento 

não ficou preso apenas a cidade de São Paulo, o mesmo levou milhões de cidadãos às ruas, 

em diferentes cidades pelo Brasil.  

Há predominantemente dois tipos de “Tarifa Zero” financiados através de subsídios 

ofertados pelo poder público. Esses podem ser totalmente custeado e operado pelos governos 

locais ou operado via concessões e custeados pelo poder público. Já no quesito territorial, o 

mesmo pode ocorrer em todos os limites do município ou apenas em uma parte específica, 

como centros urbanos e comerciais. 

É através da demanda pela concretização dos direitos fundamentais e pelo total 

desagrado aos quais os serviços públicos essências são ofertados, que a Tarifa Zero surge e 

ganha visibilidade perante a população brasileira. Assim, segundo o Movimento Passe Livre, 

que desde 2011 faz campanha pela implementação do Tarifa Zero como um mecanismo de 

justiça social, afirmam que: 

 

Nos locais mais distantes dos grandes centros, o acesso aos direitos fundamentais só 

pode ser concretizado através do transporte coletivo. E para assegurar que o 

conjunto da população possa desfrutar desses direitos, o transporte precisa ser 

público e gratuito. Caso contrário, as pessoas que não tem dinheiro para pagar a 

tarifa não poderão chegar aos seus destinos e exercer os seus direitos.1 
 

                                                           
1 Disponível em http://tarifazero.org/tarifazero 
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Para o Movimento Passe Livre, o Tarifa Zero deverá ser financiado através de um 

Fundo de Transportes, utilizando recursos em sua maioria arrecadados através de uma escala 

progressiva, nas palavras do movimento, “quem pode mais paga mais, quem pode menos paga 

menos e quem não pode, não paga”. O movimento sugere assim o aumento dos valores pagos 

por grandes empreendimentos e setores mais ricos da sociedade através de um IPTU 

progressivo, por exemplo.  

Ao financiar o Tarifa Zero através de um IPTU progressivo, o mesmo transforma-se 

em um grande mecanismo de distribuição de renda, pois tributa-se as parcelas mais ricas da 

sociedade e ao mesmo tempo redistribuindo renda através do serviço de transporte, o poder 

público consegue atingir de fato as camadas mais vulneráveis da sociedade. Assim, ao 

classificarmos o Tarifa Zero como uma política de redistribuição de renda é necessário 

pensarmos em toda uma estrutura tributária que a permita financiar os serviços propostos.  

A ideia da Tarifa Zero é uma das novas políticas que podem conter o aumento do 

transporte individual nas grandes cidades. Ela é capaz de propiciar o aumento das viagens 

realizadas por transporte coletivo em detrimento do transporte individual e representa de fato 

a garantia de direitos da população ao transporte coletivo. Assim, a garantia do transporte 

como direito fundamental na constituição foi o primeiro passo na direção de se pensar o 

direito de locomoção na sociedade brasileira. 

O direito à cidade, o acesso aos serviços de saúde, aos postos de trabalho, a cultura, a 

justiça e a própria participação dentro do campo da vida política das cidades, são alguns 

exemplos de como a falta de acesso ao transporte impacta a vida não só de quem o deveria 

utilizar, mas também na funcionalidade da cidade como um todo. Assim, os direitos à 

cidadania estão interligados ao total acesso da população ao transporte público seguro e de 

qualidade e a luta por uma sociedade mais justa e igualitária deve-se perpassar pelo debate do 

acesso ao transporte público. 

Ainda, pode-se acrescentar a trajetória do Movimento Passe Livre, alguns momentos 

que ficaram marcados na história da luta brasileira por importantes decisões e reivindicações 

de condições tarifárias e acesso ao transporte público no país. Os movimentos aqui 

mencionados foram elucidados na pesquisa de Soares (2017, p. 40-41).  

 

  2003 – Revolta do Buzu em Salvador (agosto-setembro); 

  2004 – Revolta da Catraca barra o aumento em Florianópolis (junho) e aprova lei do 

passe livre estudantil (26 de outubro); surge o Comitê do Passe Livre em São Paulo; 



47 

 

 

  2005 – Plenária de Fundação do MPL-Brasil no V Fórum Social Mundial em Porto 

Alegre (janeiro); luta contra o aumento em São Paulo (fevereiro); II Revolta da 

Catraca barra o aumento em Florianópolis (junho); mobilizações revogam o aumento 

em Vitória (julho); 

  2006 – Encontro Nacional do Movimento Passe Livre (junho); luta contra o aumento 

em São Paulo (novembro-dezembro); 

  2008 – Grande luta contra o aumento no Distrito Federal (outubro); 

 2009 – Aprovação do passe livre estudantil no Distrito Federal (julho); ocupação da 

Secretaria de Transportes em São Paulo (novembro); 

  2010 – Luta contra o aumento em São Paulo (janeiro); 

  2011 – Luta contra o aumento em São Paulo e em várias capitais (janeiro-março); 

mobilizações revogam aumento em Teresina (agosto); e  

  2013 – Lutas na região metropolitana de São Paulo conquistam revogação do 

aumento no Taboão da Serra (janeiro); mobilização derruba aumento em Porto Alegre 

(abril); Jornadas de Junho conquistam revogação do aumento em mais de cem cidades.  

 

 Outros movimentos nos anos posteriores e de acordo com Soares (2017), tendem a 

evidenciar uma luta pelo reconhecimento de acesso aos menos favorecidos no transporte 

público, em concomitância aos aumentos de tarifas que aconteceram nesses períodos. Foram 

formas de mostrar a insatisfação por parte da população com o que estava ocorrendo no 

cenário de transporte público brasileiro.  

Para o Movimento Passe Livre, é de extrema preocupação que o debate e a 

mobilização perante ao Tarifa Zero tenha perdido força após 2013. O fim tarifário dentro dos 

transportes públicos possibilita a inclusão social das populações aos mais diversos serviços. 

Essa população outra hora excluída do direito ao transporte e confinada a um pequeno raio de 

distância e dependendo em sua grande maioria de viagens a pé, pode expandir-se e usufruir 

dos mais diversos serviços, deixando de serem outsiders dentro de suas próprias cidades.  

É através desse embate em relação ao desenvolvimento enquanto sociedade, dos 

problemas oriundos com o crescimento da cidade e na proteção da população, que o 

município de Volta Redonda observou a real importância de trazer o debate do Tarifa Zero 

para a cidade. Assim, a Prefeitura de Volta Redonda anunciou o uso do ônibus elétrico e o 

nome “Tarifa Comercial Zero” para o projeto, com o seu funcionamento iniciando em 09 
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outubro de 2017. Na fase inicial do projeto, os 4 primeiros pontos comerciais (centros 

urbanos) contemplados foram a Vila Santa Cecília, Aterrado, Centro e Retiro.  

Como citado anteriormente, o poder público municipal optou pela utilização de ônibus 

elétricos para o projeto. Assim, o mesmo é 100% elétrico e de produção nacional, sua 

capacidade é de 83 pessoas, sendo 26 sentados e 57 em pé, a imagem 4 inserida anteriormente 

já faz alusão ao transporte. Ainda segundo dados da prefeitura, a implementação do projeto 

seria de forma gradativa, e observando os resultados colhidos na fase chamada de “teste”. 

 

Imagem 13: Características do ônibus elétrico. 

 

Fonte: <http://www.byd.ind.br/produtos/onibus/>. 

 

O percurso total do Tarifa Comercial Zero possui 12 km e para a instalação dos pontos 

de embarque e desembarque foram necessários eliminar 20 vagas de estacionamento, 

segundos dados da prefeitura. Ainda, o processo de licitação ocorreu na forma de pregão 

eletrônico e uma das exigências do poder público municipal foi a garantia de 20 anos para os 

veículos adquiridos.  

 O primeiro ônibus era um veículo-teste da cor cinza e escrito o nome do projeto nas 

suas laterais. 
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Imagem14: Ônibus elétrico utilizado na fase de teste. 

 

Fonte: <http://www.canal36.com.br/onibus-eletrico-comeca-viagens-de-teste-em-volta-

redonda/noticia/803>.  

 

 O projeto em si foi uma promessa de campanha pelo atual prefeito do município 

Samuca Silva. O modelo de ônibus utilizado no projeto possui ar condicionado, internet e 

portas USB para carregamento de celulares e outros eletrônicos. Ele ainda é silencioso, não 

poluente e faz o trajeto dos pontos em cerca de 1 hora.  

A idealização do projeto e alguns de seus devidos custos apareceram no Plano 

Plurianual do município (2018-2021), com a ideia de se ter 3 ônibus elétricos fazendo o 

percurso. Assim, apenas no ano de 2020 com o programa da prefeitura intitulado “Orgulho de 

Volta” que consistia em entregar uma nova obra, melhoria ou investimento na cidade por dia 

durante o ano de 2020 que o município viu de fato a concretização do projeto do Tarifa Zero. 

A primeira realização do programa “Orgulho de Volta” foi a entrega do terceiro e último 

ônibus do projeto Tarifa Comercial Zero, ocorrendo no dia 01 de janeiro de 2020. 

De acordo com a prefeitura da cidade, mais de 3,6 mil pessoas estão utilizando o 

transporte em 32 viagens diárias dos 3 ônibus que compõem as duas linhas do Tarifa 

Comercial Zero, podendo ter acesso aos serviços e espaços públicos e não públicos, 

promovendo os centros comerciais da cidade e os locais que ofertam serviços e/ou são para 

fins de entretenimento, lazer e cultura. Ainda segundo a prefeitura, o número de passageiros 

transportados divididos pela quantidade de viagens supera a lotação dos veículos, no entanto, 

isso não é um indicativo de que eles circulem superlotados, o fato é que em cada parada um 

grande número de pessoas embarca e desembarca dos coletivos. 
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Em relação aos recursos, conforme pesquisado no Plano Plurianual (2018-2021) na 

página 175, tem-se a destinação de R$ 300.000,00 ao Projeto Tarifa Comercial Zero e para 

estruturação e adequações necessárias ao trânsito, o valor destinado foi de R$ 400.000,00. 

Não é informado no PPA os valores unitários dos ônibus elétricos, porém com base no Portal 

Tecnoblog (2018) cada ônibus elétrico conforme o modelo implementado na cidade custa 

aproximadamente R$ 1.400.000,00, e nesses valores já são inclusas as baterias. O valor aqui 

apresentado é com referência na própria empresa BYD Brasil, a vencedora do pregão 

realizado pela prefeitura, sendo que este custo é de aproximadamente 4 ônibus convencionais.  

 A imagem 15 é do interior do ônibus modelo D9W. 

 

Imagem 15: Interior do ônibus elétrico. 

 

Fonte: <https://tecnoblog.net/wp-content/uploads/2018/12/onibus-byd-sp-5-700x461.jpg>. 

 

 A imagem mostra o interior de um ônibus elétrico semelhante aos adquiridos pela 

Prefeitura da cidade de Volta Redonda. A imagem é do Portal Tecnoblog, sendo que em Volta 

Redonda não há cobrança de tarifa, como já citado anteriormente. 

A imagem 16 mostra como é um ponto de ônibus do Tarifa Comercial Zero, sendo o 

ilustrado localizado no bairro Aterrado, próximo à Prefeitura da cidade.  
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Imagem 16: Ponto de Ônibus Tarifa Comercial Zero. 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 

 

 A imagem acima é para evidenciar o modelo estruturado para que os passageiros 

aguardem o transporte. Os pontos de espera do Tarifa Comercial Zero também seguem a linha 

de beneficiar o meio ambiente, assim como o ônibus elétrico. Possuem uma estrutura metálica 

e de material 100% reciclável, um painel fotovoltaico que consome energia gerada pelo 

próprio sol e utilizado para a recarga de celulares, redes wi-fi e portas USB, possuem 

monitores para informações de horário e informações institucionais, lâmpadas de LED e são 

totalmente adaptados para usuários com deficiência.   

Assim, o projeto visa permitir a integração dos centros comerciais da cidade, sendo 

uma vantagem para os comerciantes e consumidores do município. Tais medidas tendem a 

aquecer o comércio local e por suas consequências o aumento na geração de emprego e 

maiores contribuições fiscais para os cofres públicos municipais. Do mais, a adesão ao serviço 

de transporte 100% gratuito pela população volta-redondense poderá acarretar em mudanças 

significativas e possíveis impactos sobre o desenvolvimento do comércio nas localidades em 

que o Tarifa Comercial Zero abrange.  

As imagens 17 e 18 mostram o trajeto percorrido pelas duas linhas do Tarifa 

Comercial Zero. 
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Imagem 17 - Mapa do Sentido: Linha 1 - Circuito Comercial. 

 
Fonte: < https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-

TARIFA_COMERCIAL_ZERO-Volta_Redonda-4881-1099475-785111-0 >. 

 

             Imagem 18 - Mapa do Sentido: Linha 2 - Circuito Comercial. 

 
Fonte: < https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-

TARIFA_COMERCIAL_ZERO-Volta_Redonda-4881-1099475-785111-0 >. 
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O modelo de Tarifa Zero e a utilização do ônibus elétrico implementados em Volta 

Redonda além de poder inspirar outros municípios, pode inspirar a parcela do setor 

empresarial que visa a sustentabilidade e a qualidade do serviço de transporte prestados nas 

suas empresas. Acrescenta-se que o município é o primeiro no país a oferecer esse tipo de 

serviço à população utilizando um transporte 100% limpo e não poluente. Do mais, o Tarifa 

Comercial Zero faz parte do projeto vencedor do prêmio ‘Prefeito Empreendedor Nacional’ e 

vencido na categoria ‘Inclusão Produtiva e apoio ao Microempreendedor Individual’, 

realizado pelo Sebrae. 

Em relação ao uso de ônibus elétrico, o mesmo possui benefícios que são importantes 

para proteger a saúde dos cidadãos, são transportes considerados sustentáveis e essenciais 

para melhoria de ações climáticas. Um ônibus elétrico pode evitar até 60 toneladas de 

emissões de carbono todos os anos (VOLTA REDONDA, 2018). É pensando também na 

questão ambiental que Rodrigues & Ribeiro apud Souza (2019) afirmam que: 

 

As perspectivas de crescimento da população e do produto interno bruto dos países, 

nos próximos 50 anos, exigem da geração atual uma profunda revisão nos meios de 

produção e consumo. Impõe-se, portanto, a busca de um novo modelo de Economia 

em que o uso dos recursos naturais se faça de uma forma sustentável, ou seja, 

atendendo às necessidades da geração atual sem comprometer a disponibilidade de 

tais recursos para as gerações futuras (RODRIGUES & RIBEIRO apud SOUZA, 

2019, p. 1). 

 

Ainda, segundo os autores Rodrigues & Ribeiro apud Frost & Sulivan (2019): 

 

(...) para lidar com um mundo em que a proporção da população urbanizada saltará 

de 50% para 60% até 2025, será necessária ainda mais inovação. Os 

congestionamentos já suprimem a economia global em 2% do PIB por ano, e a 

poluição ambiental causa 7 milhões de mortes anualmente como consequência da 

exposição a emissões atmosféricas prejudiciais. Com o crescimento da demanda por 

mobilidade urbana, serão necessárias inovações mais inteligentes e socialmente 

orientadas para superar os desafios de congestionamento e qualidade do ar, facilitar 

o crescimento econômico contínuo e melhorar a vida das pessoas (Rodrigues & 

Ribeiro apud Frost & Sulivan,2019, p. 1). 

 

 Os autores Fernandez et al (2015) mencionam que é preciso estudar e avaliar uma total 

migração do modelo convencional de transporte público para o transporte elétrico. Um dos 

possíveis motivos para que as cidades não façam esse tipo de troca, é por conta de que no 

novo modelo haverá um alto gasto de energia elétrica e altos custos de implementação para 

municípios de pequenos portes, como é a realidade das maiorias das cidades brasileiras, essas 

com menos de 20 mil habitantes.  
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Embora esta tecnologia seja considerada limpa, muitas vezes, é limitada a grandes 

metrópoles, devido ao alto custo de implantação e a necessidade de complexas infraestruturas 

e características que as tornam inviáveis em locais onde o volume de passageiros 

transportados é pequeno, por isso aqui salientamos a necessidade de um bom estudo de 

viabilidade do mesmo nas cidades que poderiam se interessar pelo projeto, e com os avanços 

dessa tecnologia é possível que os seus custos com o passar dos anos venha a decrescer. 

Ainda, Campatelli et al (2014) apontam que por conta da natureza diferenciada do uso 

da eletricidade em relação ao uso de combustíveis líquidos neste setor, se faz necessária a 

adequação nos sistemas elétricos das cidades, além da criação de novos modelos de negócios, 

de forma a garantir a sua utilização de forma confiável e segura, maximizando o proveito das 

potencialidades deste novo segmento.    

Diante disso, a mensuração do impacto decorrente da utilização do ônibus elétrico, 

tendo em vista as características do sistema elétrico de determinadas regiões também é um 

cenário a ser discutido, assim, a substituição parcial, ou mesmo um acréscimo em forma de 

programa/projeto é fundamental para que seja visto a demanda e se os objetivos em sua 

totalidade serão alcançados. Há ainda a discussão a respeito do carregamento das baterias, ou 

seja, onde deve-se ter um ponto ou um local para que o ônibus receba a carga necessária. 

 As vantagens relacionadas ao uso da eletricidade neste setor são bem claras, tanto em 

termos de redução nas emissões de poluentes atmosféricos, quanto no aumento do rendimento 

dos sistemas (SISTRAN ENGENHARIA, 2014). Lobo (2020) apresenta que já está sendo 

discutida a questão da viabilidade de se utilizar o transporte elétrico em municípios do país, 

assim foi gerada uma plataforma chamada Radar E-bus (imagem 19).  

A plataforma possui três objetivos principais, sendo o de monitorar e georreferenciar 

as frotas de ônibus elétricos em operação; a promoção de transparência dos dados e a 

atualização das informações a cada seis meses. A parceria para a criação dessa tecnologia foi 

do Laboratório de Mobilidade Sustentável – LABMOB, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ e da Zero Emission Bus Rapid-Deployment Accelerator – ZEBRA.  

A plataforma ainda mostra quantos veículos foram implantados em cada cidade, com 

uma segmentação por categorias, a participação dos veículos com zero emissão de poluentes 

atmosféricos na frota total e o cálculo da economia de CO2 por ano.  

A imagem 19 mostra como é a plataforma. 

 

 

  



55 

 

 

Imagem 19: Plataforma Radar E-bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <https://www.ebusradar.org/>. 

 

 A plataforma pode ser acessada pelo endereço: “https://www.ebusradar.org/”, e na tela 

inicial aparece o total de ônibus cadastrados na América Latina. Na aba cidades aparecem os 

países que estão cadastrados e quais cidades dos mesmos possuem esse tipo de transporte. No 

Brasil as cidades são: Bauru/SP, Brasília/DF, Campinas/SP, Maringá/PR, Santos/SP, São 

Paulo/SP e Volta Redonda/RJ.  

 A imagem 20 mostra o quantitativo total de ônibus cadastrados e os tipos de transporte 

elétrico. 

 

Imagem 20: Tela inicial Radar E-bus. 

 

Fonte: <https://www.ebusradar.org/>. 
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 O quantitativo de ônibus elétricos cadastrados na plataforma é de 1229, sendo que 624 

são do tipo trólebus, 41 a mídi-bateria, 563 convencionais a bateria. Os países que possuem 

esse tipo de transporte são: Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México, Panamá, 

Paraguai, Peru e Uruguai.  

 O Portal Canal Energia (2018) apresenta que o primeiro ônibus totalmente elétrico do 

estado do Rio de Janeiro começou a circular na cidade de Volta Redonda em 2018. A entrega 

oficial do veículo modelo BYD D9W com carroceria Caio Millenium foi concluído no dia 15 

de agosto do referido ano em uma cerimônia que contou com a presença do Prefeito da 

cidade, do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, do Presidente, Vice-

Presidente Sênior de Vendas e do Gerente Nacional de Vendas da BYD Brasil, dentre outras 

autoridades locais.  

 Salienta-se que a empresa que foi contratada para a compra dos veículos foi a empresa 

BYD Brasil, que em seu portal mostra a funcionalidade do ônibus elétrico, sendo a mesma 

líder de vendas desse tipo de veículo no mundo, sendo cerca de 35 mil veículos em mais de 

160 países (BYD BRASIL, 2020).  

No próprio portal da empresa aparece que esse tipo de transporte visa reduzir as 

emissões de carbono de 33 carros, além disso, os ônibus são seguros, silenciosos e podem 

diminuir os custos operacionais em 70% em relação a um ônibus tradicional (BYD BRASIL, 

2020). 

Assim, a implementação do projeto Tarifa Comercial Zero na cidade de Volta 

Redonda é um avanço para o município e um exemplo a ser replicado em outras localidades. 

O fato da cidade ser sede de uma siderúrgica e os impactos ambientais decorridos pela 

mesma, é de extrema importância que se encontre formas de compensações ambientais para 

os desgastes enfrentado pela população, fauna e flora do município, além claro, do propósito 

inicial da discussão do Tarifa Zero, que é o acesso gratuito ao transporte coletivo e por 

consequência aos serviços essenciais necessários pela população.  

Por fim, os horários de funcionamento do transporte, os pontos de embarque e 

desembarque, estão presentes na imagem 21. Em fevereiro de 2020 foi acrescentado o 

Zoológico Municipal também como rota de embarque, incentivando a população a conhecê-

lo. 
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Imagem 21: Horários e pontos de embarque e desembarque do Tarifa Zero. 

 

Fonte: <https://new.voltaredonda.rj.gov.br/images/banners/Site-Tarifa.png>. 
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6 CONCLUSÃO  

 

  A mobilidade urbana é considerada um elemento primordial no desenvolvimento 

social e econômico das cidades, no que tange ao transporte público, zoneamento e 

pavimentação. É por isso que deve ser pensada não apenas como forma de deslocamento das 

pessoas, mas, sob um ponto de vista geográfico, promovendo o funcionamento do município.  

 É através da Emenda Constitucional nº 90 que o direito ao transporte foi integrado à 

Constituição Brasileira. Nela, no artigo nº 30, é estabelecido que os municípios se organizem 

e prestem, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de 

interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial à locomoção de 

seus cidadãos.  

 Em concordância ao fato de documentos normativos e legais estabelecerem esse 

direito, é importante destacar que historicamente no campo da filosofia, há uma discussão 

sobre a importância da liberdade em se locomover livre e ser reconhecido como cidadão. 

Assim, o filósofo Jean-Jacques Rousseau (século XVIII) possui uma oratória que “todos os 

homens nascem livres e a liberdade faz parte da natureza do homem e dos direitos 

inalienáveis do homem seriam a garantia equilibrada da igualdade e da liberdade”. Essa é a 

principal ideia de liberdade, ou seja, ser livre, poder se locomover sem restrições e ir e vir no 

seu território como cidadão. 

 Essa afirmativa que foi expressa no século XVIII prepondera até os dias atuais, 

reconhecendo os cidadãos e destacando políticas que versem sobre a temática para que haja 

desenvolvimento e transformação social.  

Assim, a pesquisa abordou o tema em questão, através de uma discussão crítica a 

respeito da mobilidade urbana e os ideários do Tarifa Zero, tido como um importante 

mecanismo capaz de interligar pontos estratégicos e no deslocar dos seus indivíduos dentro 

das cidades. 

Com o resgate histórico e social, o capítulo que aborda os aspectos do Programa 

Municipal “Tarifa Comercial Zero”, elucida a trajetória de alguns movimentos que ficaram 

marcados na história em relação ao transporte público de qualidade e como política 

beneficiadora à população carente.  

Assim, o serviço de transporte público coletivo precisa ser de qualidade e seguro 

conforme os documentos normativos apresentados na pesquisa. Vê-se que ele deve atender 

satisfatoriamente a demanda da população que necessita se locomover, conhecer e utilizar os 

espaços públicos e não públicos. Ofertar um transporte público de segurança e com qualidade 
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é um dever do poder público, que através do Plano Diretor (com base no Estatuto das 

Cidades) e nas parcerias com empresas de transporte, o evidencia para atender aos seus 

cidadãos.  

A cidade de Volta Redonda vem se destacando nesse tema ao propor iniciativas e 

melhorias ao serviço de transporte voltadas à sua população. É através dos avanços e 

negociações ocorridas entre o poder público municipal (executivo) com o estado do Rio de 

Janeiro e com a própria União, que os interesses em melhorar os serviços disponibilizados 

tornam-se pauta nas agendas públicas.  

O Programa Tarifa Comercial Zero é considerado um transporte público gratuito, 

moderno, eficiente e sustentável através dos ônibus com motores 100% elétricos, despertando 

o interesse da população em conhecer e utilizar o projeto e em ter acesso aos espaços públicos 

e privados da cidade. O ônibus elétrico se apresenta como uma opção para transformar o 

transporte público em um sistema menos poluente e mais sustentável, ou seja, cabe ao poder 

público pensar na mobilidade urbana de uma forma mais sustentável, sendo uma 

consequência positiva em sua utilização no município e para a sua população. 

Sobre a gratuidade do programa, a população que em outro momento tinha que pagar 

pelo serviço na cidade já não é mais necessário, e esses valores ficarão disponíveis para o 

consumo em diferentes segmentos. Há ainda uma grande parte da sociedade que não utilizava 

nenhum tipo de serviço de transporte coletivo e passará a fazer uso do mesmo e uma outra 

parcela que poderá deixar o uso do transporte individual em detrimento ao transporte coletivo. 

Outro fator a ser salientado, é a integração feita nos centros urbanos e as rotas do 

transporte, que beneficia trabalhadores e estudantes das referidas áreas e auxilia quem precise 

resolver um problema ou simplesmente ter acesso a algum serviço nas localidades 

contempladas pelo projeto. 

A adoção do programa Tarifa Zero pelos órgãos públicos nas cidades brasileiras busca 

a reparação ao direito à cidade que em outra hora foi negado a população, busca a justiça 

social e é indiscutivelmente um modelo urbano mais sustentável para os dias atuais. O Tarifa 

Zero não encerra o debate da segregação urbana nos grandes centros, mas evidencia a 

população que a anos é segregada e marginalizada as barreiras impostas pelo capitalismo ao 

acesso a serviços e aos meios de produção.  

Através das limitações já apresentadas no trabalho, ficam sugeridos tais 

conhecimentos para pesquisas futuras, seja na eficácia do transporte e impacto nos centros 

comerciais, entrevistas com os usuários e com o responsável pela STMU e com o atual 

prefeito Samuca Silva, para sanar qualquer outra dúvida a respeito do programa. 
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