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RESUMO 

 

Segundo o IBGE, em 2013, a população estimada para a cidade de Volta Redonda, no estado do 

Rio de Janeiro era de 257.803 habitantes, contando com uma frota de 126.002 veículos, sendo que 

deste total apenas 629 são ônibus disponíveis para transporte público coletivo (IBGE, 2015). Isto 

é um reflexo dos dias atuais, em que os meios de transporte estão sendo cada vez mais utilizados, 

e a quantidade de veículos transitando todos os dias nas cidades, vem provocando grandes 

congestionamentos em horários classificados como “pico”.  

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi realizar um diagnóstico sobre critérios e parâmetros de 

análise de qualidade de sistemas de transporte público coletivo e mobilidade urbana; através de 

estudos e pesquisas sobre o tema, sugerindo alternativas às opções de serviço, para uma potencial 

melhoria para a cidade de Volta Redonda no tocante a pontos positivos e pontos avaliados com 

necessidade de desenvolvimento para um melhor atendimento a população. Para responder a 

problemática em questão, será elaborado um de quadro temático organizado de forma a elucidar 

as principais opiniões de autores da área a respeito do tema em questão. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cidade de Volta Redonda é uma das principais cidades do estado do Rio de Janeiro, onde 

por anos foi classificada como a cidade com a 2ª melhor qualidade de vida no estado, atrás apenas 

da capital Rio de Janeiro, tendo também o 3° melhor IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

do Estado do Rio de Janeiro: 0,815 – elevado, de acordo com o PNUD (Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento). (PMVR, 2012)  

Um dos prinpais fatores que levaram a cidade ao patamar que hoje possui foi a  construção 

da CSN, iniciada em 1941, que alterou radicalmente o curso da história da cidade. Em 1950, Volta 

Redonda ainda era distrito do município de Barra Mansa, e a emancipação só ocorreu quatro anos 

depois da fundação da CSN, em 17 de julho de 1954. A cidade seguiu majoritariamente ligada à 

industrai siderúrgica até 1993, quem com a privatização da CSN, um novo ciclo de mudanças 

começou, onde a cidade teve que enfrentar graves problemas econômicos. Explorando a vocação 

natural da região como prestadora de serviços na área e o forte comércio local, Volta Redonda que, 

até então conhecida com Cidade do Aço, torna-se uma cidade com diversas habilidades, 

destacando-se como polo regional de serviços médicos, educacionais e comerciais. (SMDET, 

2016) 

Sendo assim, dentre outros fatores, Volta Redonda se destaca pelos grandes investimentos 

de ordem pública, como infraestrutura, saúde pública e educação; tanto quanto nos investimentos 

privados na atração de novas empresas, geração de emprego e renda, que transformaram o perfil 

da cidade de industrial para prestação de serviços na região sul fluminense, sendo referência em 

tratamentos médicos, ensino, lazer, serviços bancários e etc,. Segundo a Fundação Centro Estadual 

de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ), a 

cidade de Volta Redonda encerrou o ano de 2014 com um PIB de R$ 8.886.750 000, comprovando 

seu crescimento em relação ao período anterior. (CEPERJ, 2014) 

Esse crescimento do PIB, teve reflexo no perfil de consumo das cidades. A população viu 

no crescimento de suas rendas, a oportunidade em investimentos em meios de transportes 

individuais, como carros e motos. Rodrigues (2017) revela que o aumento no número de veículos 

automotores no Brasil foi 10 vezes maior do que o aumento da população: enquanto a população 

aumentou em 12,2% em uma década, o aumento no número de veículos motorizados foi de 

138,6%. Com isso, a taxa de motorização no país (número de automóveis para cada 100 habitantes) 
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passou de 14,2, em 2001, para 22,7 em 2011. Nas quinze principais regiões metropolitanas, essa 

mesma taxa atingiu 30,4 automóveis para cada 100 habitantes. Em algumas delas, é superior a 40 

auto/100hab, são os casos de São Paulo  (40 auto/100hab), Florianópolis (41,2 auto/100hab), 

Campinas (43,2 auto/100hab) e Curitiba (44,9 auto/100hab). 

Segundo dados do IBGE e da Prefeitura Municipal de Volta Redonda – PMVR, o número 

de automóveis por habitante chega a quase 37 a cada 100 habitantes, sendo que a média do estado 

do Rio de Janeiro é de 29 automóveis por cidadão. Isso faz com que o número de meios de 

transporte individual como carros e motos, sejam utilizados com maior frequência e em 

consequência, o fluxo de veículos nas vias municipais se torna mais intenso a cada dia.  (IBGE, 

2015) 

O estudo terá como seu objetivo realizar um diagnóstico sobre critérios e parâmetros de 

análise de qualidade de sistemas de transporte público coletivo e mobilidade urbana; através de 

estudos e pesquisas sobre o tema, sugerindo alternativas às opções de serviço, para uma potencial 

melhoria para a cidade de Volta Redonda no tocante a pontos positivos e pontos avaliados com 

necessidade de desenvolvimento para um melhor atendimento a população.  

Pautado no próprio objetivo, este trabalho justifica-se pela importância de se conhecer 

dados e informações relacionadas a parâmetros de mensuração de qualidade no transporte público 

coletivo na cidade de Volta Redonda. De acordo com Faria et. al (2015), o município teve por 

muitos anos sua economia baseada na indústria e, apesar de ser considerada uma cidade operária, 

em razão da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), hoje possui uma sólida infra estrutura de 

comércio e serviços que se estende por toda a cidade, atraindo pessoas de várias microrregiões 

próximas, e levando ao aquecimento da economia local. O estudo também objetiva servir como 

fonte relevante para novos estudos na área.  

Para fins de conhecimento, o estudo visará uma discussão sobre parâmetros de qualidade 

aplicáveis para tratar acerca da gestão e organização de transportes, o crescimento da frota de 

veículos na cidade, investimentos públicos, e impactos na infraestrutura e meio ambiente numa 

cidade que ainda mantém forte cultura industrial.  Desta forma, na sequência desta introdução 

segue uma revisão bibliográfica acerca do assunto abordado, alguns aspectos metodológicos 

utilizados, os resultados e análises obtidos, e por fim algumas considerações finais que promovem 

uma breve discussão sobre os resultados encontrados, a partir da análise do conteúdo esclarecendo 

nos tópicos que seguem. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Prestação de serviços de qualidade  

Zeithaml e Bitner (2000) descrevem que serviços são atos, processos e performances, como 

também todas as atividades econômicas cujo produto não é físico ou construído. O serviço pode 

ser consumido na hora em que é produzido, provendo valor agregado na forma de conveniência, 

divertimento, economia de tempo, conforto ou saúde para quem consome.. 

Segundo Lovelock e Wright (2001, p.198). 

“Serviço é um ato ou desempenho oferecido por uma parte a outra. Embora o processo 

possa estar ligado a um produto físico, o desempenho é essencialmente intangível e 

normalmente não resulta em propriedade de nenhum dos fatores de produção”. 

 

A qualidade consiste em gerir o processo na prestação de serviços, significando direcionar 

ações de comprometimento com o cliente, direcionando seus interesses, preferências, exigências, 

enfim suas necessidades. A relevância do processo enfatiza eficiência, a eficácia, isto é, a 

adequação do sistema deve ser constante com foco na melhoria contínua. (PALADINI, 2000). 

Freitas e Reis (2013) afirmam que nos últimos anos diversos estudos e modelos têm sido 

desenvolvidos com o intuito de compreender as percepções dos usuários de serviços na área de 

transportes públicos urbanos por ônibus. Estes modelos desempenham um importante papel, pois 

servem de referência e operam como prescrição para que empresários e gestores que desejam obter 

a qualidade em serviços possam tomar decisões a respeito de práticas a serem empregadas nas 

operações e processos, ao passo que atendem as necessidades dos usuários e da concessão pública. 

 

2.2. O Transporte Público em Volta Redonda 

Em 1973, a Superintendência de Serviços Rodoviários - SUSER foi criada na cidade de 

Volta Redonda com o objetivo de gerir a recém-inaugurada Rodoviária Prefeito Francisco Torres. 

Em 1993 acumulou às suas atribuições a gestão do transporte público do município, com a criação 

da Diretoria do Transporte e Trânsito. Em 1998, a autarquia foi designada para exercer as funções 

do Órgão Executivo do Trânsito no município. (SUSER, 2016) 
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A mobilidade é um atributo associado à cidade; corresponde à facilidade de deslocamento 

de pessoas e bens na área urbana. Face à mobilidade, os indivíduos podem ser pedestres, ciclistas, 

usuários de transportes coletivos ou motoristas; podem utilizar-se do seu esforço direto 

(deslocamento a pé) ou recorrer a meios de transporte não-motorizados (bicicletas, carroças, 

cavalos) e motorizados (coletivos e individuais). (FERREIRA, 2013) 

A questão da mobilidade é tão importante quanto o saneamento básico, educação, saúde e 

problema habitacional, sendo a mobilidade o resultado da interação dos fluxos de deslocamento 

de pessoas e bens no espaço urbano, portanto também devendo ser vista como politica pública a 

fim de criar condições para que a população tenha acesso universal à cidade. As condições de 

mobilidade são afetadas diretamente pelo espaço urbano em função das características de relevo e 

de hidrografia, vias e calçadas, redes regulares de transporte urbano, qualidade de seus serviços e 

preços. (PLANUM, 2016) 

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2015, a cidade 

de Volta Redonda é atendida por uma frota de 629 ônibus, muito acima do numero de veículos 

disponíveis em cidades vizinhas como Pinheiral, Barra do Piraí e Rio Claro, conforme visto na 

Figura I abaixo. 

 

Figura I – Frota de Ônibus da Cidade de Volta Redonda 

 

Fonte: IBGE (2015) 

Atualmente, quatro empresas exploram o serviço de transporte coletivo na cidade, cujas 

linhas são distribuídas por concessões, e cada empresa fica responsável por itinerários 
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determinados conforme Tabela I, sendo a SUSER responsável pela gestão do transporte e trânsito 

municipais. (SUSER, 2016) 

 

Tabela 1 – Linhas de Ônibus na cidade de Volta Redonda 

LINHA ITINERÁRIO EMPRESA 

100 MONTE CASTELO X CAJUEIRO Viação Elite 

105 JD. AMÁLIA X JD. PONTE ALTA Viação Elite 

110 SÃO CARLOS X COLINA Viação S. Fluminense 

115 SÃO CRISTOVÃO X JARDIM AMÁLIA Viação S. Fluminense 

120 EUCALIPTAL X JARDIM AMÁLIA Viação S. Fluminense 

125 CASA DE PEDRA X CONFORTO Viação S. Fluminense 

150 208 X ATERRADO Viação Elite 

155 CIRCULAR 15 Viação Elite 

160 CIRCULAR 16 Viação S. Fluminense 

205 ÁGUA LIMPA X CONFORTO Viação Elite 

205B ÁGUA LIMPA X CONFORTO (VIA VRD 101 - PEDREIRA) Viação Elite 

210 TRÊS POÇOS X PONTE ALTA Viação Pinheiral 

210C TRÊS POÇOS X ATERRADO (VIA RADIAL LESTE) Viação Pinheiral 

215 NOVA PRIMAVERA X CONFORTO Viação Elite 

220 DOM BOSCO X CONFORTO Viação Elite 

225 DOM BOSCO / SÃO SEBASTIÃO X AÇUDE Viação S. Fluminense 

230 SANTO AGOSTINHO X CONFORTO Viação Elite 

240 VILA AMERICANA X CONFORTO Viação Elite 

245 NOVA PRIMAVERA (VOTORAN) X PONTE ALTA Viação Pinheiral 

250 ÁGUA LIMPA X PADRE JOSIMO Viação Elite 

255 CIRCULAR SANTO AGOSTINHO (VIA VILA AMERICANA) V 33 Viação Elite 

260 CIRCULAR CAIEIRA X VILA Viação Elite 

300 CONFORTO X SANTA RITA DO ZARUR Viação S. Fluminense 

305 SANTA RITA DO ZARUR X JARDIM AMÁLIA Viação S. Fluminense 

310 SANTA RITA DO ZARUR X AÇUDE Viação S. Fluminense 

315 CANDELÁRIA X CONFORTO Viação S. Fluminense 

320 CONFORTO X DOM BOSCO Viação S. Fluminense 

325 SANTA CRUZ X CONFORTO Viação S. Fluminense 

400 VILA BRASILIA X VILA ELMIRA Viação S. Fluminense 

405 CONFORTO X COQUEIROS Viação S. Fluminense 

415 BELO HORIZONTE X CONFORTO Viação S. Fluminense 

420 AERO X CONFORTO Viação S. Fluminense 

425 SIDERLÂNDIA CIRCULAR Viação S. Fluminense 
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430 SIDERLÂNDIA CIRCULAR Viação S. Fluminense 

440 AÇUDE X SANTO AGOSTINHO Viação S. Fluminense 

445 JARDIM CIDADE DO AÇO X JARDIM AMÁLIA Viação S. Fluminense 

450 NOVA ESPERANÇA CIRCULAR Viação S. Fluminense 

455 FAZENDINHA CIRCULAR Viação S. Fluminense 

500 AÇUDE X CONFORTO Viação S. Fluminense 

505 CONFORTO X SANTA RITA DE CASSIA Viação S. Fluminense 

510 PADRE JOSIMO CIRCULAR Viação S. Fluminense 

515 FUNDAÇÃO BEATRIZ GAMA x SANTA ROSA - JARDIM BELMONTE Viação S. Fluminense 

520 BELMONTE CIRCULAR Viação S. Fluminense 

525 AÇUDE X JARDIM AMÁLIA Viação S. Fluminense 

530 AÇUDE X JARDIM AMÁLIA (Via Vila Mury) Viação S. Fluminense 

600 ROMA II X CONFORTO Viação Cidade do Aço 

Fonte: SUSER, 2016 

 

Em uma pesquisa feita no ano 2015 por uma empresa privada, encomendada pela Prefeitura 

Municipal de Volta Redonda para o desenvolvimento do plano de mobilidade urbana municipal; 

foi utilizada uma metodologia criada por Rodrigues (2010), que consistia na análise da relação 

entre viagens, divisão modal, características de tráfego e ruído; através de ações bem sucedidas de 

gerenciamento de mobilidade. Após a análise, constatou-se que 62% da população da cidade 

utilizam o transporte público. (PLANUM, 2016)  

 De acordo com Vasconcellos (2006, p.11):  

“O transporte é uma atividade necessária à sociedade e produz uma grande variedade de 

benefícios, possibilitando a circulação das pessoas e das mercadorias utilizadas por elas 

e, por consequência, a realização das atividades sociais e econômicas desejadas.” 

 

 

Segundo a SUSER, os principais bairros de origem são o Santa Cruz e o Santo Agostinho, 

ambos na zona norte da cidade. Já os de destino é a Vila Santa Cecília, e o Aterrado, ambas no 

Centro de Volta Redonda. A figura II abaixo demonstra a área de concentração da maioria das 

linhas de ônibus da cidade de Volta Redonda.  

Para Souza e Orrico Filho (2015, p.11),  

“A rede, apresenta-se como uma rede concêntrica e possui baixa densidade de linhas nas 

periferias. Em função do perfil da mobilidade urbana com grande dispersão espacial, a 

região central se mostra como um importante ponto de atração e distribuição de viagens.”  

 

 

Figura II – Cobertura das Linhas de Ônibus em Volta Redonda 
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Fonte: SOUZA & ORRICO FILHO (2015) 

 

 Realizando uma média geral para os modais analisados nas viagens da cidade de Volta 

Redonda, tem-se a seguinte divisão modal, na qual a participação do modal coletivo é 

significativamente superior, conforme a figura III. (PLANUM, 2016) 

 

Figura III – Divisão Modal do Transporte de Passageiros 

 

Fonte: PLANUM (2016) 
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Outro ponto importante a se destacar é o processo de conurbação entre Volta Redonda e 

Barra Mansa. A conturbação é o fenômeno urbano que ocorre quando duas ou mais cidades se 

desenvolvem uma ao lado da outra, de tal forma que acabam se unindo como se fossem apenas 

um, ou seja; há uma unificação da malha urbana das duas cidades, fenômenos que também ocorre 

entre as cidades de Pinheiral e Barra do Piraí (pelo distrito da Califórnia), como explica a 

consultoria PLANUM (2016). 

Essa conurbação urbana, que foi consequência do crescimento geográfico, favoreceu o 

trânsito de pessoas e mercadorias entre as cidades vizinhas à Volta Redonda devido as ligações 

rodoviárias e que consequentemente impactaram nos serviços de transporte público na cidade em 

diversos parâmetros.  

Com grande número de pessoas circulando na cidade, o transporte público tende a sentir 

os impactos dessa sobrecarga no sistema. Ferreira (2013) afirma que com o grande quantitativo 

populacional, associado à conurbação das cidades que compõe a região, o transporte público e a 

mobilidade urbana tendem a ficar mais saturados, e isso estimula indiretamente o transporte 

individual e por automóveis.  

Alguns autores abordam o tema mobilidade urbana, e também discursam sobre demais 

consequências que impactam os serviços de transporte público. No quadro I abaixo pode ser 

evidenciado como estes autores buscam explicar os parâmetros de estudo, relacionando e 

detalhando as consequências supracitadas. 
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AUTOR (ES) TÍTULO TIPO DE ESTUDO PRINCIPAIS RESULTADOS CONSEQUÊNCIAS 

SENNOS et al. (2015) 

MOBILIDADE URBANA E 

QUALIDADE DO TRANSPORTE 

POR ÔNIBUS: UM ESTUDO DE 

CASO NA REGIÃO DO MÉDIO 
PARAÍBA 

ESTUDO DE CAMPO 

O tamanho de Volta Redonda ainda é 

relativamente pequeno e foi possível concluir que 
o sistema de transportes por ônibus é suficiente 

para atender o município. Entretanto, os 

indicadores de mobilidade urbana presentes no 
questionário de perguntas fechadas (conforto, 

tempo, custos) possibilitaram entender que para se 

obter uma boa aceitação no serviço ainda é preciso 
que se avaliem e desenvolvam fatores como a 

qualidade oferecida. 

Com a aplicação de melhorias no serviço, cria-se 

a expectativa de que as pessoas deixem de lado o 

transporte individual, no que tange os 
deslocamentos intramunicipais e aqueles mais 

cotidianos (escolas, trabalhos, lazer,...), fazendo 

uso do transportes coletivos. 

MARINS, C. (2007) 

UMA ABORDAGEM 

MULTICRITÉRIO PARA A 

AVALIAÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE 

DO TRANSPORTE PÚBLICO POR 

ÔNIBUS SEGUNDO A PERCEPÇÃO 
DOS USUÁRIOS 

ESTUDO DE CAMPO 

Identificação dos critérios/itens considerados mais 

ou menos importantes sob a percepção dos 

usuários dos transporte público; identificação dos 
critérios/itens nos quais as empresas de transporte 

público apresentaram os melhores e os piores 

desempenhos, sob a percepção dos usuários; e 

emprego de uma metodologia de auxílio à tomada 

de decisão sob múltiplos critérios que, dentre 

outros aspectos, permitiu obter a classificação do 
desempenho das empresas de transporte público 

Permitir ao setor público e ao setor privado avaliar 

até que ponto os serviços oferecidos estão 
conseguindo atingir as expectativas dos usuários 

em geral. E os próprios usuários poderão, através 

das análises apresentadas cobrar do setor público 

e das empresas melhorias nos aspectos, por eles 

apresentados como os mais importantes e 

essenciais 

SANTOS, B. (2004) 
A QUALIDADE NO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 
ESTUDO DE CAMPO 

Identificação de deficiências em algum ou vários 
indicadores de qualidade. Essas deficiências 

quando novamente trabalhadas podem levar a uma 

melhoria na qualidade do serviço prestado. 

Os planejadores podem oferecer um transporte 
coletivo que atenda as expectativas dos 

passageiros e, em decorrência, atrair cada vez 

mais os usuários do automóvel. 

LÜBECK et. al (2011) 
QUALIDADE NO TRANSPORTE 

COLETIVO URBANO 
ESTUDO DE CAMPO 

Constatou-se que as médias mais altas de 

satisfação foram atreladas ao tratamento dos 

motoristas e cobradores e ao respeito às leis de 
trânsito por parte dos motoristas, incluídas nos 

construtos empatia e segurança. 

Esses construtos fortalecem a ideia dos usuários 

quanto à boa interpretação dos funcionários frente 
a suas expectativas. 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de SENNOS, F. B. NASCIMENTO, D. C. O.  FERREIRA, A. S. (2015), SANTOS, Benjamim (2004), LÜBECK, R. M., 

WITTMANN, M. L., BATTISTELLA, L. F., RICHTER, A. S., SCHENDLER, S. G. (2011), MARINS, C. S (2007) 

 

Quadro I – Resultados sobre Transporte e Mobilidade Urbana e suas Consequências
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo tem o objetivo de realizar um diagnóstico sobre critérios e parâmetros de 

análise de qualidade de sistemas de transporte público coletivo e mobilidade urbana; através de 

estudos e pesquisas sobre o tema, sugerindo alternativas às opções de serviço, para uma potencial 

melhoria para a cidade de Volta Redonda no tocante a pontos positivos e pontos avaliados com 

necessidade de desenvolvimento para um melhor atendimento a população. O estudo busca 

contribuir para a qualidade do transporte público na cidade de Volta Redonda e os pontos 

necessários a serem desenvolvidos para uma melhor prestação de serviço num momento onde a 

cidade busca alternativas para solucionar as questões de transporte através de seu plano de 

mobilidade urbano que se encontra em fase de desenvolvimento.  

Quanto à tipologia de trabalho, pode ser considerado como uma pesquisa-diagnóstico, na 

qual se procura explorar quais os impactos que a prestação de serviço no transporte publico 

coletivo, acarretam no dia-dia do trânsito da cidade e dos usuários finais que têm apenas essa opção 

disponível. Segundo Roesch (1996, p.64) “a Pesquisa-diagnóstico propõe-se levantar e definir 

problemas, explorar o ambiente. O diagnóstico, normalmente, reporta-se a uma situação, em um 

momento definido”.  

Quanto à forma de abordagem, será um estudo qualitativo no momento de pesquisa 

documental, que segundo Godoy (1995), se constitui pelo exame de materiais que ainda não 

receberam um tratamento analítico ou que podem ser reexaminados com vistas a uma interpretação 

nova ou complementar.  

Quanto aos procedimentos, adotou-se a pesquisa multicaso, caracterizados pelo maior foco 

na compreensão e na comparação qualitativa dos fenômenos. O estudo multicaso proporciona uma 

maior abrangência dos resultados, não se limitando às informações de uma só organização, mas 

levantando evidências relevantes e de maior confiabilidade se comparado aos estudos de casos 

únicos. (YIN, 2001) 

Em relação aos procedimentos técnicos, foi adotado o método bibliográfico ao qual a coleta 

de dados se dará de forma secundária, que de acordo com Marconi e Lakatos (2001); trata-se do 

levantamento de toda a bibliografia já publicada em formas de livros, revistas, revistas técnicas, 

sites especializados, publicações avulsas em imprensa escrita [documentos eletrônicos], tendo 
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como finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre 

determinado assunto.  

Por fim, para o tratamento dos dados qualitativos, foi realizado análise de conteúdo na qual 

Bardin (1977) designa ser um conjunto de técnicas e análises de comunicações visando a obter, 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

inferidas dessa mensagem. Seguindo Bardin (1977), foram feitos recortes de unidades em níveis 

semânticos, a fim de atingir uma representação do conteúdo suscetível a esclarecer acerca das 

características do texto. 

 

4. ANÁLISE DE DADOS 

De acordo com informações de Santos (2004) apud Vasconcellos (1996), todas as políticas 

de circulação e transportes nos países em desenvolvimento tem como objetivo fundamental a 

transferência de viagens dos automóveis para os ônibus. Os autores ainda apontamdificuldades 

para fazer essa transferência, entretanto descrevem como solução mais comum à oferta de serviços 

especiais de ônibus, com veículos mais sofisticados que realizam poucas paradas e atravessando 

bairros de classe média. 

Os dados de Silva e Ferraz (1991); 

“[...] apresentam uma comparação entre o espaço de viário consumido pelo automóvel e 

pelo ônibus. Considerando que um automóvel transporta em média 1,5 passageiro e ocupa 

cerca de 7 m2 de espaço viário, tem-se que cada passageiro ocupa cerca de 5 m2 de via. 

Um ônibus ocupa cerca de 30 m2 de via e transporta, em média 60 passageiros, o que 

resulta em uma área de 0,5 m2 por passageiro. Estes números mostram que o automóvel 

consome aproximadamente dez vezes mais espaço viário que o ônibus.” 

 

Ainda segundo Carvalho (1984), nas cidades brasileiras, principalmente, naquelas de 

grande e médio porte, o sistema de transporte coletivo é composto principalmente de ônibus, 

destacando-se por deter mais de 60% do total de viagens diárias demandadas pelos usuários 

urbanos; e ressalta ainda que mesmo com essa demanda, a qualidade do serviço oferecido à 

população ainda é bastante deficiente; fazendo com que uma solução de mobilidade urbana se 

torne um novo problema enfrentado pelos núcleos urbanos. 

O quadro III de Rodrigues (2008), conceitua os critérios essenciais a serem dimensionados 

relativos a melhorias na qualidade dos serviços oferecidos, e demais parâmetros como atendimento 
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à sociedade, acessibilidade, dentre outros; para avaliar a percepção sobre o serviço prestado neste 

tipo de concessão pública. 

 

Quadro III – Critérios de Avaliação para Satisfação de Clientes 

 
Fonte: Adaptado de Rodrigues (2008) 

 

  

a. Correlações e Diagnóstico 

 
O quadro IV demonstra as correlações encontradas entre os autores e suas conclusões obtidas 

através de pesquisas de campo, com o objetivo de mensurar pontos relevantes que influenciam na 

qualidade dos serviços de transporte público e mobilidade urbana, destacando também alguns 

resultados a serem desenvolvidos que poder ser aplicadas na realidade da cidade de Volta Redonda. 
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 SENNOS et al. MARINS SANTOS LÜBECK et. al. 

TEMPO DE 

ESPERA/PONTUALIDADE 

Intervalo entre um ônibus e outro 

da mesma linha não é suficiente 

para atender a demanda dos 

usuários.  

Consideram o desempenho das 

empresas de ônibus como 

insatisfatório 

O intervalo de tempo entre 

passagens consecutivas dos ônibus 

pelos pontos de parada, definido 

como headway na engenharia de 

tráfego, tem grande relevância para 

os passageiros que chegam 

aleatoriamente nos locais de 

embarque. 

Intervalo de tempo da passagem dos 

veículos é um dos fatores centrais do 

gerenciamento do serviço de 

transportes às exigências e 

expectativas da sociedade, pois 

inferem não apenas no serviço direto 

de transporte de pessoas, como 

também no fluxo viário. 

CONSERVAÇÃO/ 

MANUTENÇÃO 
SEM CORRELAÇÃO 

Consideram como insatisfatório o 

desempenho das empresas neste 

aspecto. 

A tecnologia e o estado de 

conservação dos ônibus são fatores 

determinantes do conforto dos 

passageiros durante as viagens. 

Variáveis estatisticamente 

significantes no contexto de 

satisfação dos usuários frente aos 

aspectos internos dos ônibus (e 

tangíveis), no qual a 

operacionalização do serviço 

corresponde às expectativas dos 

usuários. 

QUALIDADE NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

O serviço de transporte por 

ônibus na cidade de Volta 

Redonda é considerado 

insuficiente nos aspectos 

relacionados à qualidade.  

Perda de qualidade e competitividade 

A percepção da qualidade é 

influenciada pelas condições de 

transporte vigente, pois há um 

crescimento do grau de expectativa 

dos passageiros com a melhoria da 

oferta. 

A qualidade em atividades como 

serviços são resultantes do nível em 

que as experiências dos clientes são 

atendidas conforme suas percepções 

do serviço prestado 

 

MOBILIDADE 

Circulação de recursos humanos 

dentro de cidades que culminam 

em desenvolvimento econômico 

e social. 

 

Fomentador do transporte publico. 

Implantação de um terminal 

fechado é, normalmente, a melhor 

solução para se promover a 

integração física e tarifária. Nos 

terminais fechados os usuários 

podem trocar de ônibus sem 

necessidade de pagar nova 

passagem, realizando o embarque 

pelas portas de desembarque. 

É uma adequação de fatores centrais 

do gerenciamento do serviço às 

exigências e expectativas da 

sociedade, pois inferem não apenas 

no serviço direto de transporte de 

pessoas, como também no fluxo 

viário. 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de SENNOS, F. B. NASCIMENTO, D. C. O.  FERREIRA, A. S. (2015), SANTOS, B. (2004), LÜBECK, R. M., WITTMANN, M. L., 

BATTISTELLA, L. F., RICHTER, A. S., SCHENDLER, S. G. (2011), MARINS, C. S (2007) 

 

Quadro IV – Correlações de Resultados
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SENNOS et. al (2015) e MARINS (2007) concordam que a questão de tempo e 

pontualidade além de não serem suficientes para atendem as expectativas dos usuários, também 

impactam de forma negativa no desemprenho das empresas e suas avaliações na prestação de 

serviços. SANTOS (2004) ainda contribui em seu estudo onde descreve que o fator tempo, tanto 

de espera quanto de trajeto tão grande relevância para os usuários. 

Sobre conservação e manutenção, SANTOS (2004) afirma que a questão da conservação e 

limpeza impacta diretamente no conforto dos usuários que em muitas ocasiões são expostos a 

ambientes nem sempre agradáveis, sendo importante o atendimento a esse requisito. MARINS 

(2007) ainda afirma que muitas empresas tem desempenho insatisfatório nesse quesito. 

SENNOS et. al (2015) descreve que na cidade de Volta Redonda, o serviço de transporte 

publico é considerado insuficiente se relacionado à aspectos de qualidade. Para SANTOS (2004) 

a percepção da qualidade é influenciada diretamente pelo nível das expectativas dos usuários, e a 

perda da mesma, gera impactos a competitividade (MARINS, 2007) 

Por fim, relacionado à mobilidade, autores como SANTOS (2004) adicionam sugestões 

relevantes para solução dos problemas de mobilidade como implantação de novos tipos de 

terminais, linhas exclusivas em formato radial, e integração tarifária. Há uma serie de fatores  no 

gerenciamento dos serviços de transporte coletivo, pois estes não interferem apenas no direito das 

pessoas de ir e vir, como também no fluxo viário (LÜBECK et. al, 2015). 
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5. CONCLUSÃO 

  

O estudo teve como seu objetivo realizar um diagnóstico sobre critérios e parâmetros de 

análise de qualidade de sistemas de transporte público coletivo e mobilidade urbana; através de 

estudos e pesquisas sobre o tema, sugerindo alternativas às opções de serviço, para uma potencial 

melhoria para a cidade de Volta Redonda no tocante aos pontos identificados pelos autores nas 

correlações. 

A cidade de Volta Redonda conta com uma boa estrutura de transporte público, porém 

ainda estão sendo realizados levantamentos para desenvolvimento da mobilidade urbana na cidade, 

para que essa acompanhe as mudanças ocorridas na realidade da região. 

Seguindo a direção de outras cidades de grande de médio porte, Volta Redonda tem 

otimizado o seu sistema de transporte público para acompanhar as demandas da população. Para 

essa otimização, foram buscadas melhorias a partir de um estudo realizado a pedido Prefeitura 

Municipal de Volta Redonda, e que já vem sendo implementadas. 

A criação de corredores exclusivos para tráfego de ônibus, veículos especiais com 

acessibilidade para cadeirantes e implantação de cobrança eletrônica, são algumas melhorias 

aplicadas no sistema de transporte público da cidade. 

Através das correlações realizadas sobre transporte público e mobilidade urbana, foram 

identificados pelos autores pontos críticos que influenciam na percepção dos usuários na questão 

de serviços. Tempo de espera, conservação e manutenção de veículos, qualidade na prestação de 

serviços e mobilidade dentro da cidade, além de serem analisados pelos autores no quadro de 

correlações, também fazem parte da realidade de Volta Redonda. O tempo de espera se mostra 

deficiente na realidade da cidade, visto que a quantidade de ônibus disponíveis para atender a 

população em horários de pico é insuficiente, o que causa superlotações nos ônibus disponíveis e 

mais tempo de espera. Lübeck et. al (2007) nesse ponto descreve que esse gargalo influencia nos 

fluxos viários. 

Como sugestões a serem aplicadas na cidade de Volta Redonda, a adoção de terminais de 

transporte. Com essa estratégia, os atendimentos poderiam ser melhorados, compatibilizando as 

viagens planejadas com as viagens efetivamente realizadas e garantindo assim uma oferta 

adequada às necessidades dos usuários, além de aprimorar confiabilidade no sistema e a 
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regularidade do atendimento. Como dito por Santos (2004), os terminais podem promover tanto 

uma maior integração dos pontos territoriais extremos da cidade, quanto de tarifas. 

Outra sugestão simples seria a instalação nos pontos de ônibus de mapas da cidade que 

mostrem as linhas daqueles pontos e itinerários. Com essas informações, os usuários, tanto da 

cidade quanto turistas e visitantes, poderiam se localizar geograficamente além de conhecer as 

rotas dos destinos que atendam suas necessidades.  

Além dessas sugestões, é necessário que o poder público seja mais ativo em relação à 

fiscalização do transporte, notificando as empresas sobre qualquer irregularidade encontrada e 

também propondo ações de melhorias através de parcerias público-privado, garantindo assim a 

qualidade dos serviços pra a população.  

Sobre a realização do trabalho, houve limitações no desenvolvimento das análises devido 

ao tempo e cita-se o fato do estudo ter sido realizado somente com fontes secundárias, devido a 

tempo para finalização deste e falta de dados mais aprofundados a serem fornecimentos pelo 

governo municipal. É importante que esta análise seja realizada através de um acompanhamento 

paralelo de levantamentos técnicos referentes aos dados, que possam embasar ainda mais os dados 

e conclusões deste estudo. 
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