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Resumo 
 
Com o avanço dos problemas sociais, econômicos e ambientais, o nível de 
qualidade de vida das cidades vem decaindo drasticamente, e com isso surge a 
necessidade de criação de modelos que propiciem analisar os vários aspectos da 
mobilidade urbana. O presente estudo propõe o modelo iMobs com base num 
conjunto de indicadores econômicos, sociais e ambientais que permitem monitorar e 
mensurar a mobilidade urbana com enfoque para a sustentabilidade no município de 
Aparecida, no estado de São Paulo. Destaca-se que as questões relacionadas com 
a Mobilidade Urbana vêm despertando grande interesse por parte de pesquisadores, 
legisladores e governos. O modelo iMobs para mobilidade urbana sustentável 
analisa o impacto direto na qualidade de vida, abordando questões como 
acessibilidade, motorização, consumo, legislação e conscientização. No estudo 
foram calculados 4 indicadores para cada um dos três aspectos: social, econômico e 
ambiental. Os resultados permitiram aferir que o município atingiu a pontuação de 
0,5623 em uma escala que vai de 0,00 a 1,00, tendo os aspectos sociais (0,292) os 
maiores contribuintes, por meio dos indicadores de acessibilidade e conscientização, 
e os aspectos ambientais (0,0833) os mais frágeis na análise, pesando também na 
elaboração a ausência de vias para locomoção de não-motores, ou seja, bicicletas e 
outros meios de tração humana, por sua vez os aspectos econômicos (0,187) sendo 
os intermediários na pesquisa. Desta forma constatou-se que o iMobs pode ser uma 
ferramenta aplicável para o desenvolvimento de políticas públicas que visem por 
meio da mobilidade urbana sustentável a evolução do nível de qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Qualidade de Vida. Sustentabilidade. 
Indicadores. Acessibilidade. 
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Abstract 

 
With the advancement of social, economic and environmental problems, the level of 
quality of life of cities has declined dramatically, and with this the need arises to 
create models that allow to analyze the various aspects of urban mobility. The 
present study proposes the iMobs model based on a set of economic, social and 
environmental indicators that allow monitoring and measuring urban mobility with a 
focus on sustainability in the city of Aparecida, in the state of São Paulo. It is 
noteworthy that the issues related to Urban Mobility have aroused great interest on 
the part of researchers, legislators and governments. The iMobs model for 
sustainable urban mobility analyzes the direct impact on quality of life, addressing 
issues such as accessibility, motorization, consumption, legislation and awareness. 
In the study, four indicators were calculated for each of the three aspects: social, 
economic and environmental. The results showed that the municipality reached a 
score of 0.5623 on a scale ranging from 0.00 to 1.00, with social aspects (0.292) the 
largest contributors, through accessibility and awareness indicators, and 
environmental aspects (0.0833) the most fragile in the analysis, also weighing in the 
elaboration the absence of routes for locomotion of non-motors, this is, bicycles and 
other means of human traction, in turn economic aspects (0.187) being the 
intermediaries in the research. In this way it was verified that the iMobs can be an 
applicable tool for the development of public policies that aim, through sustainable 
urban mobility, the evolution of the level of quality of life. 
 
 

Key-words: Urban Mobility. Quality of Life. Sustainability. Indicators. Accessibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 Contextualização e justificativa 
 

  
Até meados da década de 70, havia uma visão deturpada de que o 

crescimento econômico era sustentável, ou seja, que o modelo de desenvolvimento 

baseado na ideia de progresso econômico não levaria a um esgotamento dos 

recursos naturais.  

O crescimento urbano também possuía a ideia de que seria ordenado de 

modo a crescer sem prejudicar o meio ambiente, cidades crescendo de maneira 

ordenada, planejadas, ou seja, que a urbanização não levaria a um esgotamento 

dos recursos naturais, bem como não ocasionaria degradação ambiental com danos 

para a qualidade de vida. 

A urbanização traz inúmeros desafios aos governantes e a todos aqueles 

envolvidos no processo urbano. Com o grande crescimento das cidades, com 

especial atenção aos países subdesenvolvidos, costumeiramente de forma caótica, 

traz grandes prejuízos ao planejamento e organização dos espaços urbanos, 

agravando problemas sociais na área de mobilidade, segurança, serviços sociais, 

moradia, entre outros. Diante desses aspectos, se torna essencial a discussão sobre 

a aplicação da sustentabilidade nas cidades (ASSUNÇÃO, 2012; CHAPECÓ, 2015). 

A qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável são temas que têm sido 

amplamente debatidos pelas sociedades de todo o mundo reunindo forças políticas, 

sociais e econômicas. Prova disso é que, hoje em dia, o tema faz parte das agendas 

política e acadêmica de vários países, inclusive o Brasil, no que diz respeito à 

inserção do tema mobilidade sustentável como uma das estratégias para a 

promoção do desenvolvimento urbano sustentável, bem como a realização de 

pesquisas e experiências de indicadores sobre mobilidade. (MACÊDO et al., 2012; 

CHAPECÓ 2015; COSTA, 2003). 

Conforme Pasqualetto (2013), as cidades brasileiras, em sua maioria, sofrem 

com o conflito existente pela apropriação entre as pessoas na disputa pelo uso das 

vias entre os vários modos de transporte, principalmente pelos motorizados, e em 

especial pelos individuais. Ainda contando com uma crescente motorização da 
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população, traduzida em uma ampliação da frota de automóveis e motos, aumento 

da poluição, dos acidentes e congestionamentos (IG, 2016). Somando tais 

problemas a escassos investimentos estruturais e por vezes, além da ausência de 

políticas públicas voltadas para educação no trânsito e inventivos para utilização de 

outros modos de transporte, comprometem o deslocamento da população no 

atendimento e realização de suas necessidades diárias e em sequência a qualidade 

de vida (PASQUALETTO, 2013). 

O caminho de soluções para os problemas que envolvem a Mobilidade 

Urbana leva a questão do transporte e trânsito a ser vinculada à política urbana. 

Neste sentido, buscando abranger a definição da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, que inclui em seus eixos estratégicos o desenvolvimento urbano, a 

sustentabilidade ambiental, a participação social, a universalização do acesso ao 

transporte público e a modernização regulatória do sistema de mobilidade urbana. 

(BRASIL, 2005; 2012b).       

A priorização do transporte automotivo individual frente aos diversos tipos de 

transportes coletivos presentes nas cidades tem provocado transtornos nos 

deslocamentos e na democratização das vias. Partindo de tal problema, medidas de 

mensuração, planejamento e organização dos meios de transportes urbanos se 

fazem necessários para melhoria na qualidade de vida urbana. Tais medidas surgem 

por meio de estudos voltados para a Mobilidade Urbana, que envolve acessibilidade, 

bem como o foco na sustentabilidade do processo (PASQUALETTO, 2013).  

Podendo entender Mobilidade Urbana como um deslocamento realizado de 

forma rápida e eficaz, seja esse deslocamento de produtos ou pessoas, localizado 

dentro de um espaço urbano. Ainda abrangendo o tema mobilidade urbana se faz 

presente a acessibilidade, que trata do deslocamento de pessoas para a realização 

de suas atividades de forma fácil para qualquer idade ou condição física (BRASIL, 

2006).  

Os conceitos de mobilidade urbana podem ser considerados recentes, o que 

leva a erros comuns de associação a modos motorizados de deslocamento, assim 

restringindo o seu entendimento apenas a circulação de veículos de uso individual 

ou coletivo (MIRANDA, 2010). 
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A Política Nacional de Mobilidade Urbana, implantada pela Lei n.º 

12587/2012, sancionada pela Presidência da República institui diretrizes e (BRASIL, 

2004) enfatiza a definição de mobilidade urbana como um atributo associado às 

pessoas e bens e que está relacionada às necessidades de deslocamentos no 

espaço urbano, de acordo com as atividades neles desenvolvidas.  

Um planejamento urbano que é ineficaz traz consigo problemas graves, 

principalmente no que tange a sustentabilidade urbana, assim se fazendo 

necessário o monitoramento dos aspectos que podem influenciar tanto nos 

princípios de sustentabilidade urbana quanto na qualidade de vida. Com isso, a 

criação do iMobs – Índice de Mobilidade Urbana Sustentável tem como objetivo 

auxiliar na análise de estratégias e medidas de planejamento de políticas públicas 

voltadas a manutenção da sustentabilidade e qualidade de vida urbana.  

Costa (2008) defende que a identificação e análise da evolução de 

indicadores se constituem em uma importante ferramenta nesse processo, uma vez 

que a identificação de deficiências e oportunidades de melhorias em uma cidade é 

facilitada, em que é possível mensurar o impacto de ações voltadas a mobilidade 

urbana sustentável.  

Os impactos ambientes dos transportes precisam ser medidos e avaliados por 

indicadores que representem as necessidades de um desenvolvimento sustentável e 

que orientem na tomada de decisões referentes aos transportes de todos os níveis, 

assim facilitando a visualização das informações (GUDMUNDSSON, 2011). 

Segundo Litman (2009), os indicadores devem ser utilizados apenas como 

uma ferramenta de auxilio no processo de planejamento, conhecendo por meio 

deles limitações e perspectivas do planejamento.  

A aplicação da ferramenta que é proposta para a cidade de Aparecida poderá 

alertar para a necessidade do trabalho conjunto de políticas de transportes, trânsito 

e acessibilidade, em que a democratização da via, a acessibilidade, a 

sustentabilidade e a integração de diversos meios de transporte deverão receber 

uma atenção especial.  
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1.2 Objetivo 

 

Este estudo teve como objetivo geral propor Indicadores de Mobilidade 

Urbana Sustentável (iMobs) para a cidade de Aparecida/SP, que auxilie em uma 

melhor compreensão da mobilidade urbana propiciando, assim, aumento na 

qualidade de vida, por meio dos aspectos sociais, econômicos e ambientais.  

 

1.2.1 Objetivos específicos 

• Contextualizar mobilidade urbana na perspectiva da sustentabilidade; 

• Demonstrar a relevância da acessibilidade para o acesso de pessoas 

em edifícios e transporte coletivo; 

• Selecionar indicadores de mobilidade urbana nas dimensões social, 

econômica e ambiental para melhoria da qualidade de vida; 

• Analisar os resultados dos indicadores nas três dimensões; 

• Elaborar e estruturar o iMobs (índices de Mobilidade Urbana); 

• Oferecer subsídios ao poder público para planejamento e organização 

de políticas públicas para mobilidade urbana sustentável. 

 

1.3 Delimitação do Estudo 

 

O estudo aborda os conceitos de mobilidade urbana, acessibilidade, 

qualidade de vida e sustentabilidade, constituindo as bases para elaboração de um 

conjunto de indicadores e seus respectivos índices de mobilidade urbana 

sustentável – iMobs para o município de Aparecida, no estado de São Paulo. 
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2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Mobilidade Urbana 

 

Segundo o Ministério das Cidades (BRASIL, 2006, p.19), para fins do campo 

de ação da Secretaria Nacional de Transportes e Mobilidade Urbana, a mobilidade é 

um atributo associado à cidade; corresponde que à facilidade de deslocamento de 

pessoas e bens na área urbana. 

O EUROFORUM (2007) traz como definição de mobilidade para bens a 

possibilidade de acesso às atividades relacionadas à sua produção e 

comercialização, em que podem ocorrer em diversos lugares, e para as pessoas a 

capacidade de participar de diversas atividades em diferentes lugares. Em que o 

transporte de passageiros representa atividades relacionadas ao trabalho, a casa, 

ao lazer, a educação. E o transporte de cargas relaciona atividades de matéria-

prima, venda, estocagem, entre outros. As cidades devem cumprir seu dever social 

proporcionando crescimento econômico sustentável, em que deve estar em 

constante desenvolvimento de forma a ser menos agressiva ao meio ambiente 

(EUROFORUM, 2007).  

A mobilidade urbana, ou a movimentação de pessoas e coisas para todos os 

cantos da cidade, também para fora dela, é um dos componentes básicos para a 

qualidade de vida, bem como causa impacto forte ao meio ambiente, em que os 

benefícios trazem altos custos à sociedade (PEREIRA et al., 2004).  

Para Silva (2014), as perspectivas de mobilidade urbana não são favoráveis 

por três razões especificas, sendo elas o aumento do tempo de deslocamento, 

mesmo com o esforço dos governos, seguido pelo aumento dos custos de 

investimentos nas tentativas de minorar o problema, e por fim os fortes impactos 

ambientais causados. 

Em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, o investimento em 

Mobilidade urbana deve competir diretamente com recursos destinados a vida 

básica, como saúde, educação, moradia, isso devido à escassez de recursos e falta 

de estrutura para comportar a expansão e necessidade urbana (SILVA, 2014).  
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O desenvolvimento de forma racional, equilibrada, responsável, com equidade 

social tornou-se algo almejado pela grande parcela dos governos e empresas, o que 

gerou o desenvolvimento sustentável, porém é de responsabilidade da sociedade a 

redefinição do conceito consumo, deixando de ser um consumo em massa 

inconsequente, e passando a ser um consumo racional, redefinindo os padrões de 

consumo. 

A relação presente entre desenvolvimento e meio ambiente vem se tornando 

cada vez mais presente nas discussões acerca dos problemas ambientais, em que 

para que exista um desenvolvimento sustentável é necessário um novo 

relacionamento entre meio ambiente e sociedade, assim garantindo sua existência 

para as gerações futuras (OLIVEIRA, 2005; MARTINS, 2005). 

Segundo Foladori (2005), o termo desenvolvimento sustentável possui três 

bases, sendo elas: integração política ambiental com a econômica; a equidade, 

baseando-se em uma sociedade de distribuição justa; e os componentes de saúde, 

educação, trabalho, meio ambiente, entre outros.  

Figura 1: Tripé da Sustentabilidade 

 

                                        Fonte: Alves (2010) 

 

Ao analisar o tripé sustentável demonstrado, é notável dentro da realidade da 

maioria das sociedades que os aspectos ambientais e sociais são complexos e 
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possuem grande dificuldade de serem colocados dentro do planejamento de 

desenvolvimento sustentável, tendo em vista que o aspecto econômico normalmente 

prevalece.  

Conforme Ascelard (1999), Souza (2003) e Tommasino (2005) pode observar 

que apenas com equilíbrios significativos a sustentabilidade pode prevalecer, em 

que em ambientes de desigualdades sociais, econômicos ou ambientais a 

sustentabilidade não coexiste, entretanto é necessário que se faça uma análise e 

contextualização da realidade vivida no local de estudo, principalmente em regiões 

em desenvolvimento ou subdesenvolvidas.  

Com novas discussões surgindo ao longo dos anos sobre qualidade de vida, 

sustentabilidade, maneiras mais limpas e eficazes de desenvolvimento urbano, 

somados ao agravamento dos problemas de transporte, vem surgindo um foco maior 

em promover iniciativas voltadas ao transporte sustentável, medida esta que levou a 

União Europeia a lançar um pacote de mobilidade urbana sustentável (MOBILIZE, 

2013). 

Mobilidade Urbana Sustentável é entendida como “a reunião das políticas de 

transporte e de circulação integrada com a política de desenvolvimento urbano, 

priorizando os modos de transporte coletivo e os não motorizados, de forma segura, 

socialmente inclusiva e sustentável” (BRASIL, 2006). 

O transporte sustentável vem se fazendo presente nas mais diversas 

discussões, estudos e projetos sobre o desenvolvimento no mundo inteiro, assim 

como vem ocorrendo no Brasil. Essas iniciativas também visam promover um 

transporte sustentável, estando este presente em estudos acadêmicos, pesquisas, 

sistemas de indicadores e agora cada vez mais presente na administra pública, 

podendo destacar legislações que tratam de transporte sustentável em todas as 

cidades (COSTA, 2008a). 

Questões relacionadas à sustentabilidade urbana vêm sendo discutidas de 

forma ampla, em que estão inclusas também questões referentes à mobilidade. 

Assim, a concentração das discussões que está em torno da sustentabilidade 

ambiental, vai de encontro a questões de redistribuição de empregos, visando a 
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diminuição do tempo de locomoção e controle do crescimento urbano. (Hall, 2000; 

Pfeiffer, 2000). 

Neste contexto, a mobilidade urbana mostra impacto direito a qualidade de 

vida, por afetar a qualidade do ar e a poluição sonora, além da dificuldade de acesso 

a áreas verdes do município. Na Tabela a seguir, adaptada do estudo da autora 

Campos (2006), questões relacionadas à mobilidade urbana sustentável são 

destacadas.    

Quadro 1: Indicadores de relação entre transporte e sociedade 

Questões Indicadores/Impactos 

Esgotamento de recursos Consumo de energia. 

Poluição do ar Emissão de gases poluentes gerando 
problemas ambientais e de saúde pública. 

Segurança viária Crescimento no número de acidentes. 

Saúde Pública Crescimento no número de casos de stress, 
problemas respiratórios, sedentarismo, 
audição, entre outros. 

Infraestrutura Extensão de vias, causando a redução de 
áreas verdes do município e aumentos dos 
gastos públicos com manutenção. 

     Fonte: Campos (2006). Adaptado pelo autor 

 

Assim como em diversos países, o Brasil também tem atuado fortemente em 

direção a mobilidade urbana sustentável, com seus primeiros esforços por meio do 

Governo Federal, que entre tantas iniciativas pode-se citar o programa de 

treinamento dos técnicos e planejadores em nível municipal, em que seu objetivo foi 

trabalhar o conceito de mobilidade dentro da realidade das cidades brasileiras, em 

que o curso foi realizado (SILVA et al., 2007). Além dessa iniciativa, apresentam-se 

programas como: 

➢ O projeto MOVIMAN Porto Alegre, com a fonte de recursos provinda tanto pelo 

município de Porto Alegre quanto pela União Europeia, tendo sua realização no 

período de junho de 2005 a setembro de 2006. A cooperação entre 

administração pública, empresas de transporte, usuários e empresas locais foi 

seu principal objetivo, trazendo as necessidades de mobilidade aliadas a 

questões econômicas, ecológicas e de satisfação do cliente (EPTC, 2006). 

➢ A Plataforma Catarinense de Mobilidade Sustentável, sendo um programa do 

Governo do Estado de Santa Catarina, contando com o apoio de 

universidades, cidades e sociedade civil organizada, com o objetivo de 
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incentivar e dar suporte as políticas de transportes sustentáveis no estado de 

Santa Catarina (DEINFRA, 2008); 

A mobilidade urbana sustentável em seu contexto sócio econômico pode ser 

visto a partir de ações referentes ao uso e ocupação do solo visando a eficiência dos 

meios de transporte frente a qualidade de vida da população, bem como a 

preservação das próximas gerações (CAMPOS, 2006). Sendo possível então 

mensurar algumas metas que visem o equilíbrio ambiental, social e econômico. 

Quadro 02: Políticas de atuação urbana 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

 
 
 
Política de tarifação 

Utilizar de combinações de políticas de tarifação de 
transporte público e uso de automóvel, partindo dos 
custos externos, e mantendo diferenciação nas 
tarifas em horários de pico e horários de fluxo 
comum, bem como em áreas de congestionamentos 
ou de tráfego livre. 

 
 
Programas de investimentos 

Direcionamento dos programas de investimentos em 
transportes para atendimento das mudanças que 
venham a ocorrer no serviço, visando melhoria nos 
serviços prestados. 

 
 
Uso de solo 

Desenvolvimento de um plano de uso do solo, 
visando a necessidade de novas moradias próximas 
às áreas centrais, ou de corredores bem servidos de 
transportes públicos. 

Fonte: Campos, 2006. Adaptado pelo autor 

 

Segundo o IPEA (2011), a mobilidade dos grandes centros urbanos 

brasileiros se caracteriza pelo maçante uso do transporte individual motorizado, 

acarretando assim diversos aspectos e efeitos negativos para as cidades, podendo 

destacar desde problemas ambientais, acidentes e até perdas de tempo em 

congestionamentos.  

Acredita-se que um dos maiores problemas em relação às soluções da 

mobilidade se dá pelo tratamento privilegiado recebido pelo transporte motorizado 

individual, somado ao esquecimento e precariedade de sistemas públicos de 

transporte coletivo, assim motivando a utilização de carros. Macedo et al (2008) 

defende que apenas a interação entre transporte a pé, motorizado coletivo e os 

demais meios de transporte podem surgir melhorias na vida urbana. Em que a 

interação deve existir com transporte público coletivo, transporte individual 

motorizado e não motorizado – calçadas acessíveis e ciclovias – redes de paradas, 

terminais e pontos de transferência entre os modais. 
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Por outro lado, torna-se significativo a abordagem da mobilidade para 

pessoas com diferentes graus de deficiência física. Nesse caso, de acordo com o 

Decreto Lei 5296, de 02 de dezembro de 2004, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade. Conforme artigo 5º, inciso II, 

pessoas com mobilidade reduzida são aquelas que não se enquadrando no conceito 

de pessoa com portadora de deficiência tenha por qualquer motivo dificuldade de 

movimentar-se, de modo permanente ou temporariamente, que gera redução efetiva 

da sua mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção (BRASIL, 2004).   

Por meio do incentivo de políticas públicas, os planos diretores municipais 

trazem junto a noção de mobilidade urbana sustentável a mobilidade das pessoas 

com deficiência, dado à crescente importância e gravidade dos problemas de 

acessibilidade e circulação na área urbana (MACEDO et al., 2012). 

 

2.1.1 Acessibilidade urbana 

Várias definições podem ser dadas a acessibilidade, contudo elas acabam 

convergindo para um mesmo sentido ou se complementam. De acordo com o 

Ministério das Cidades (BRASIL, 2006a) este termo correspem que à facilidade em 

distância, tempo ou custo de se alcançar com autonomia os destinos desejados na 

cidade. 

Um conceito que é importante para o complemento do estudo de mobilidade 

urbana sustentável é a acessibilidade, que de acordo com Raia Jr. (2000) ela pode 

ser entendida como uma distância percorrida por determinado indivíduo, para utilizar 

o transporte a fim de fazer uma viagem, viagem esta que compreende distância da 

origem até o local de embarque e do local de embarque até o destino final. 

Cardoso e Matos (2007) defendem que a acessibilidade sendo uma parte 

integrante e fundamental da dinâmica e do funcionamento das cidades, torna-se 

assim um elemento contribuinte para a qualidade de vida urbana, pois é um 

facilitador do acesso da população aos serviços e equipamentos urbanos. 

A acessibilidade é também uma questão referente a qualidade de vida e está 

relacionada a fatores como conforto e segurança, sendo a mobilidade um direito e 
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exigindo-se dos espaços públicos tal direito, o sistema viário público, incluindo 

calçadas, deve estar projetado para todo e qualquer tipo de locomoção humana, não 

havendo exceções ou barreiras por questões físicas dos seus usuários. 

A circulação de pedestres, segundo Almeida (2013), está ligada a 

necessidades como andar, descansar, olhar e comer. Em que as ruas e suas 

extensões devem vir de forma a reforçar a ideia de lugar de relação. De acordo 

Morris et al. (1979) a mobilidade pessoal pode ser interpretada como sendo a 

“capacidade o indivíduo de se locomover de um lugar ao outro e dependente 

principalmente da disponibilidade dos diferentes tipos de modos de transporte, 

inclusive a pé”.  

Tratando de acessibilidade para pedestres, é comum encontrar diversas 

barreiras que dificultam ou impedem a mobilidade de seus usuários, fatores como 

degraus, rampas muito inclinadas, mobiliário urbano mal localizado (figura 2) ou até 

mesmo veículos estacionados em calçadas (figura 3), são exemplos de falta de 

conscientização e descaso com os usuários dos espaços públicos.  

 
Figura 2 – Vaga para deficiente 

 

 
Fonte: imagem google 

 
 
 

 
Figura 3 – Veículos sobre via pública 

 

 
Fonte: G1

Gil (2005) defende que considerar a deficiência de uma pessoa como uma 

característica como outra qualquer e considerar que as dificuldades que a pessoa 

com deficiência enfrenta são o resultado do ambiente despreparado para recebê-la 
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e, dessa maneira, a forma mais racional é a busca por soluções adequadas para 

todos. O Decreto-Lei 5296, de 02 de dezembro de 2004, estabelece orientações 

técnicas para adaptações de edificações existentes e para os projetos de novas 

edificações, assim como inclui condições para construção de calçadas ou a 

adaptação, como rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da 

via, e em seu Art. 34 estabelece que os sistemas de transporte coletivo sejam 

considerados acessíveis quando todos os seus elementos são concebidos, 

organizados, implantados e adaptados, segundo o conceito de desenho universal, 

de modo a garantir o uso pleno de pessoas com mobilidade reduzida com segurança 

e autonomia (BRASIL, 2004). 

Conforme a ABNT (2015), existe distinção entre o que é adaptado e o que é 

adequado. O conceito de adaptado inclui espaço, edificação, mobiliário, 

equipamento urbano ou elemento cujas características originais foram alteradas 

posteriormente para serem acessíveis. Enquanto o conceito de adequado também 

inclui espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento, mas cujas 

características foram originalmente planejadas para serem acessíveis. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2015), definem 

que a acessibilidade traz a possibilidade e a condição de alcance, percepção e 

entendimento para utilização, dos transportes, equipamentos urbanos, edificações, 

sistemas, para uso público ou privado que seja de uso coletivo, estando tanto na 

zona rural ou urbana, para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência. 

 

2.2 Contribuições para a Mobilidade Urbana e PNMU 

 

Atualmente, o sistema de mobilidade urbana dos grandes centros urbanos 

brasileiros se caracteriza pelo intenso uso do transporte individual motorizado, em 

que nas cidades com população acima de 60.000 habitantes, por exemplo, a frota 

circulante no ano de 2007 chegou a um patamar de 20 milhões de veículos, sendo 

15,2 milhões automóveis e veículos comerciais leves (75,2%). Quando tratada das 

áreas urbanas dos referidos municípios, foram realizadas por dia cerca de 148 
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milhões de deslocamentos. O gráfico a seguir mostra que as pessoas fazem em 

média 38% dos deslocamentos a pé, 30% por transporte coletivo e 27% por 

automóvel. No que tange ao transporte coletivo, as frotas dos ônibus acabam por 

atender à maior parte dos deslocamentos (89%) (IPEA, 2011). 

Gráfico 01: Divisão Modal – 2007 (municípios com mais de 60 mil habitantes) 

 

Fonte: ANTP (2008), adaptado pelo autor. 

 

No que tange ao setor de transportes, a taxa de motorização vem tendo um 

crescimento contínuo e acentuado. Em que, segundo o Departamento Nacional de 

Trânsito (Denatran), em 1950, eram em torno de 430.000 veículos em todo o 

território nacional. No ano de 1990 chegou ultrapassou a marca de 18 milhões, e em 

2010 este número superou a marca de 60 milhões de veículos em circulação no país 

(CHAPECÓ, 2015).  
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Gráfico 02: Taxa de motorização 

 

Fonte: DENATRAN, adaptado pelo autor. 

  

Um importante documento que estabelece importante discussão e 

parâmetros é a Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU. Em janeiro 

de 2012 foi sancionado pela Presidência da República a Lei Federal nº 12587 que 

institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, em que a lei visa 

instituir as diretrizes e dotar os municípios de instrumentos para melhorar as 

condições de mobilidade nas cidades brasileiras (BRASIL, 2012). 

A Política nacional de mobilidade urbana é baseada nos princípios e diretrizes 

presentes nos Quadros 1 e 2. 

Quadro 03: Princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Ministério das Cidades (BRASIL, 2013) (adaptado pelo autor). 

Princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana 
➢ Acessibilidade Universal; 
➢ Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e 

ambientais; 
➢ Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; 
➢ Segurança nos deslocamentos das pessoas; 
➢ Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte 

urbano; 
➢ Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana; 
➢ Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes 

modos e serviços; 
➢ Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; 
➢ Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana; 
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Os princípios da PNMU trazem a oportunidade das cidades de colocarem a 

questão do transporte como um indutor de qualidade de vida, ou seja, por meio de 

princípios como acessibilidade universal, desenvolvimento sustentável, entre outros 

princípios, a população passa a ter direitos sobre uma melhoria na qualidade dos 

serviços públicos prestados, bem como conquistar outras formas de locomoção 

dentro das cidades, como o uso de não-motores e grandes espaços para 

caminhadas. Tais opções contribuem diretamente na redução do tempo de 

transporte e também impactam na saúde pública, ao motivar o uso de bicicletas, 

caminhadas, diminuição de emissão de poluentes, entre outros. 

Quadro 04: Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ministério das Cidades (BRASIL, 2013) (adaptado pelo autor) 

 

Em suas diretrizes, a PNMU incentiva a integração entre o transporte urbano, 

com essa integração sendo possível a utilização de diversos modais funcionando 

como um único sistema, o que gera ganho no tempo de deslocamentos, economia, e 

também ganhos ambientais, com o incentivo ao uso de energias renováveis e menos 

poluentes, bem como o desenvolvimento de políticas tarifarias.  

Uma das principais inovações da Lei é dada pelo artigo 8º, que trata da política 

tarifária, tema que tem adquirido grande relevância nas discussões da sociedade. A 

política tarifária é vista como instrumento de ocupação equilibrada da cidade, na 

Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana 
➢ Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados 

e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual 
motorizado; 

➢ Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas 
setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso 
do solo no âmbito dos entes federativos; 

➢ Integração entre os modos e serviços de transporte urbano; 
➢ Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos 

de pessoas e cargas na cidade; 
➢ Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias 

renováveis e menos poluentes; 
➢ Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do 

território e indutores do desenvolvimento urbano integrado; 
➢ Integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com 

outros países sobre a linha divisória internacional; 
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medida em que favorece ou restringe o acesso dos cidadãos ao uso de bens e 

serviços locais (BRASIL, 2013). 

Segundo o Ministério das Cidades (BRASIL, 2013) a Tarifa Pública é o valor da 

passagem paga pelo usuário, enquanto a Tarifa de remuneração é o valor pago ao 

operador para a prestação do serviço de transporte público coletivo. 

Quando o poder público, em função de déficit, optar por subsídio tarifário, a Lei 

prevê que a compensação seja feita por outras receitas instituídas pelo poder público 

delegante, quais sejam, extra tarifárias, alternativas, subsídios orçamentários, 

subsídios cruzados intrassetoriais e intersetoriais, provenientes de beneficiários 

indiretos do sistema. Por outro lado, caso haja superávit tarifário, é compulsório que a 

receita adicional seja aplicada no próprio Sistema de Mobilidade Urbana para 

promover a melhoria do sistema (BRASIL, 2013). 

Na redação da lei é previsto direitos aos usuários, de forma a transmitir 

segurança e assegurar sua participação no processo da mobilidade. Nesse sentido, os 

principais aspectos de mobilidade estão ligados ao acesso as informações do sistema, 

como paradas, avisos, itinerários, horários, tarifas, e ainda assegura a participação no 

planejamento da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana 

(BRASIL, 2012). Na tabela 4 é possível observar as obrigações legais de cada um dos 

entes federativos. 

Quadro 05: Obrigações legais dos entes federativos 
UNIÃO ESTADOS  MUNICÍPIOS  

Assistência técnica e financeira 
aos Estados, DF e municípios 

Prestar os serviços de transporte 
público coletivo intermunicipais de 
caráter urbano 

Planejar, executar e avaliar 
a Política de Mobilidade 
Urbana 

Capacitação e desenvolvimento 
das instituições nos Estados, 
DF e municípios 

Propor política tributária especifica 
e de incentivos para a implantação 
da PNMU 

Promover a 
regulamentação dos 
serviços de transporte 
urbano 

Sistema nacional de mobilidade 
urbana 

Garantir a integração dos serviços 
nas áreas que ultrapassam os 
limites de um município  

Capacitar pessoas e 
desenvolver instituições 

Fomentar projetos de grande e 
média capacidade, nas 
aglomerações urbanas e 
regiões metropolitanas 

 Prestar os serviços 
essenciais de transporte 
público coletivo urbano 

Apoiar ações coordenadas 
entre municípios e estados em 
áreas conturbadas   

  

 Fonte: Ministério das Cidades (BRASIL, 2013). Adaptado pelo autor 
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A maior projeção de trabalho, organização e planejamento acaba estando 

nas mãos dos municípios, que muitas vezes não possuem a estrutura e corpo 

técnico necessários para o planejamento e execução dos planos de mobilidade 

urbana. Frente a outra ponta da questão, está a União, que oferece suporte e 

fomentos aos projetos que devem ser desenvolvidos pelos municípios. Deixando 

assim, claro sua função de apenas coautoria na resolução dos problemas locais. 

 

2.3 A Mobilidade Urbana e a Qualidade de Vida 

 

Determinar um conceito para qualidade de vida é algo complexo e com 

diversas visões, podendo ser uma fusão de diversas perspectivas, uma vez que 

determinar satisfação da população em níveis de saúde, economia, espiritual, 

ambiental, emocional, e em alguns casos até mesmo política traz um campo muito 

abrangente e com relativas ambiguidades em face às proximidades teóricas 

somados aos respectivos contextos sociais (MACHADO, 2010). 

A partir disso, Gómez (2000) defende que qualidade de vida é um conceito 

subjetivo e relativo, variando entre indivíduos e entre sociedades, em que sofre de 

evolução por meio do desenvolvimento tecnológico e científico nos mais variados 

campos. 

Sabendo que o local em que vivemos contribui para a qualidade de vida, é 

essencial então que busquemos a melhor cidade para se viver, em que a qualidade 

de vida atinge os níveis ideais. Contudo, surge a questão de como mensurar cada 

um desses cenários, como é possível saber se um local é melhor que o outro? A 

partir daí a sociedade cria ferramentas de mensuração, índices.  

Conforme as Nações Unidas para o Desenvolvimento (2016), até o 

surgimento do conceito de Desenvolvimento Humano, o indicador utilizado para se 

medir o desenvolvimento de uma cidade, região ou nação costumava ser a medida 

do PIB – Produto Interno Bruto per capta. Para superar a limitação e garantir uma 

medida mais completa, o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano foi criado em 

1990, pelos economistas Mahbub Ul Haq e Amartya Sen. 
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O índice de desenvolvimento humano procura espelhar, além da renda, 
mais duas características desejadas e esperadas do desenvolvimento 
humano: expectativa de vida humana e o grau de maturidade educacional. 
A renda tem seu cálculo por meio do PIB real per capta, sendo 
representado em dólares e ajustado para refletir a paridade do poder de 
compra entre os países. (PNUD, 2016). 

 

Nahas (2001) defende que o IDH não traz todos os aspectos relacionados a 

qualidade de vida, pois não indica o melhor lugar para se vier e não representa a 

felicidade, porém foi um processo motivador para governos desenvolverem índices 

em diversas escalas, como regionais e locais, assim impulsionando o uso de 

indicadores urbanos. 

Contudo é importante ressaltar que o desenvolvimento de tal índice traz 

grandes benefícios, pois deixa de calcular a qualidade de vida em uma base isolada, 

que era por meio do PIB, e passa a abordar questões mais fundamentais no cálculo, 

assim se aproximando mais da realidade. 

Conforme Machado (2010), a explosão populacional, muito presente em 

países em desenvolvimento, causou um grande impacto no desenvolvimento 

urbano, criando um crescimento desenfreado e repleto de problemas estruturais 

dadas a falta de organização e planejamento urbano.  

Partindo dessa explosão populacional, diversos problemas urbanos surgiram 

ao longo do tempo, problemas estruturais pela falta de serviço suficiente e de 

qualidade para o transporte público coletivo, ausência de equipamentos públicos, 

superlotação de hospitais, escolas, segregação social, degradação ambiental, entre 

outros aspectos negativos que a explosão urbana trouxe (MACHADO, 2010).  

Castells (1982) defende que com a criação deste desajuste fundamental 

causada pela ausência de infraestrutura e má divisão de espaço, criou-se a “crise do 

crescimento”, cujas consequências refletem significativamente de forma negativa na 

qualidade de vida urbana. 

Conforme Rueda (2000), Gómez (2000) e Cebollada (2008), a qualidade de 

vida urbana é influenciada por quatro fatores predominantes, econômicos, sociais, 

ambientais e, equipamentos e serviços. Estes fatores fazem parte do planejamento 

urbano que visa organizar a cidade como um sistema adequado para ofertar tudo 

aquilo que o cidadão necessita, como existência de equipamentos básicos, 
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facilidade de acesso aos serviços públicos e às atividades. É possível observar os 

fatores na Figura 4: 

Figura 4 - Aspectos da qualidade de vida urbana 

 

Fonte: adaptado pelo autor 

 

É possível se tomar medidas referentes a política de mobilidade urbana, 

legislações ambientais, melhoria dos equipamentos individuais e coletivos, 

valorização dos espaços, etc. Medidas essas que podem minimizar os problemas da 

vida urbana e melhorar a qualidade de vida. Contudo, é importante salientar que 

uma análise referente a qualidade de vida deve ser feita de forma precisa e mais 

intima, combinando diversos fatores para se obter um resultado comum. Assim, se 

tornando importante a utilização de indicadores (KRAN, 2006; WILHEIM, 2003; 

KEINERT, 2002; VARGAS, 2000; AMBIENTE ITÁLIA RESEARCH INSTITUTE, 

2003). 

A qualidade de vida também possui relação com a mobilidade, quando se 

trata de um serviço de transporte eficaz, acessível e justo. Em que um transporte 

que sofre da precariedade de planejamento e investimentos gera problemas de 

grandes proporções a cidade, afetando diretamente a vida urbana, exemplos podem 
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ser citados como superlotação de transporte público coletivo e equipamentos 

públicos carentes de manutenção (PEREIRA, 2004).  

Os acessos às oportunidades de emprego, de oferta, de moradia, ao lazer, 

dependem das condições de transporte, assim tornando os problemas de mobilidade 

ferramentas de exclusão social (ITRANS, 2004). 

A precariedade no sistema público afeta diretamente a vida urbana, como 

pode ser observada a visão de Gomide (2003): 

 “A inexistência ou a precariedade na oferta dos serviços e as altas tarifas 
do transporte público, por exemplo, restringem as oportunidades de trabalho 
dos mais pobres (na procura de emprego ou no deslocamento ao local de 
trabalho), condicionam as escolhas do local de moradia, e dificultam o 
acesso aos serviços de saúde, educação e lazer” (GOMIDE, 2003). 

 

Assim, é possível escalonar os impactos que o transporte urbano traz na vida das 

pessoas, conforme a Figura 5 a seguir: 

Figura 5 – Relação mobilidade com qualidade de vida 

 

Fonte: Itrans, 2004. Adaptado pelo autor 

Assim, a mobilidade urbana mostra-se parte integrante e fundamental de um 

planejamento urbano que vise princípios de sustentabilidade e qualidade de vida, em 

que o sistema público coletivo se torna um peso de duas medidas, em uma se 

investido e incentivado torna a vida das pessoas melhores, traz desenvolvimento 
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econômico e social, promove a integração social, concede oportunidade a todos, 

trazendo a democratização das vias, logo melhorando significativamente o índice de 

qualidade de vida. Em contrapartida, um sistema precário de investimentos e 

cuidados, traz malefícios ambientais como poluição sonora e atmosférica, stress, 

congestionamentos, entre outros problemas da ordem social, econômica e 

ambiental.  
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3 METODOLOGIA E MÉTODOS 

 

3.1 Metodologia 

A pesquisa teve seu início no segundo semestre de 2016 após definição e 

alinhamento do tema a ser abordado, em que por meio de estudos sobre índices de 

mobilidade urbana em outras cidades do país foi possível traçar uma linha de partida 

para o índice em elaboração. 

A metodologia utilizada para esse estudo caracteriza-se como descritiva e 

aplicada. Segundo Gil (2002) a pesquisa do tipo descritiva consiste na discriminação 

das características do objetivo em estudo. Pesquisas como estas são presentes em 

campos de estudos de índices, observações sistêmicas, coletas de dados, etc. 

O presente estudo também fez uso da pesquisa bibliográfica, que serviu 

para o desenvolvimento do referencial teórico. Nesse caso, realizou o levantamento 

bibliográfico em livros, publicações em periódicos científicos, teses e dissertações, 

bem como relatórios técnicos. 

Dessa forma, para atender aos objetivos propostos, o presente estudo, 

suportado pela revisão da literatura contribuiu para estruturar uma proposta de 

Modelo de Índice de Mobilidade Urbana Sustentável – iMobs, observando modelos 

já criados em outras cidades como Goiânia (PASQUALETTO, 2013), São Carlos 

(COSTA, 2008a) e Porto Alegre (MACHADO, 2010). 
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3.2 Métodos 

Figura 06: Modelo Conceitual do iMobs

 

Fonte: autor 

A construção do Modelo de Índice de Mobilidade Urbana Sustentável - iMobs 

ocorreu em etapas. 

Na primeira etapa utilizou-se como referência os trabalhos desenvolvidos por 

Costa (2008a), Machado (2010), Pasqualetto (2013) e Assunção (2012). 

No Modelo de Costa (2008a), fez uso de conjunto de indicadores voltados 

para acessibilidade, inclusão, controle de poluentes, recursos naturais e educação. 

No modelo de Machado (2010), os indicadores trabalhados foram no sentido 

econômico, referentes a tarifas e custos para economia, poluição sonora e 

atmosférica, mobilidade e equidade no ambiente urbano. 

Por sua vez, Pasqualetto (2013) utiliza-se do modelo de Costa (2008a) e 

Assunção (2012) para aplicação do Índice de Mobilidade Urbana Sustentável – 

IMUS, na cidade de Goiânia, em que os indicadores foram convergidos e adaptados. 

A aplicação realizada por Assunção (2012), os indicadores trabalhados se 

relacionam a política tarifaria, infraestrutura, legislação e diversidade modal. 

Para sustentação do Modelo iMobs adotou-se o estudo do Índice de 

Efetividade da Gestão Municipal – IEGM, criado pelo Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo e tendo seu primeiro estudo divulgado no ano de 2016. O Tribunal visa 
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apurar os componentes de eficiência e eficácia dos municípios por meio de um 

valioso instrumento de aferição de resultados e reavaliação de prioridades (TCESP, 

2016). 

Com base nos modelos estudados chegou-se à um conjunto de temas e de 

indicadores, em que o modelo proposto que adota um conjunto de indicadores 

econômicos, sociais e ambientais será apresentado nesse estudo. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APARECIDA 

 

Aparecida é uma cidade com aproximadamente 35007 munícipes, com 

densidade demográfica (hab/km²) de 289,13 e recebendo anualmente 12 milhões de 

visitantes, segundo Globo (2017), mostra ser um desafio interessante não somente 

para mobilidade urbana, mas também para todos os projetos de infraestrutura local 

(IBGE, 2010).  

Figura 07: Vista aérea do município de Aparecida 

 

Fonte: Google maps (2017) 

A cidade tem sua história em volta da aparição da imagem de Nossa 

Senhora Aparecida, em que em 1745 foi construída uma Capela em sua devoção. 

Tendo sua emancipação apenas em 1928. Aparecida está situada no Vale do 

Paraíba, localizada no trecho entre as duas maiores metrópoles do país, São Paulo 

e Rio de Janeiro, sendo cortada pela Rodovia Presidente Dutra.  
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Figura 08: Mapa territorial município de Aparecida 

 

Fonte: Empresa Vallenge (APARECIDA, 2017). 

O município de Aparecida possui uma área total territorial de 120,27 km², em 

que apenas 4% desse território é ocupado, isso se dá a grande dimensão territorial 

ocupada por montanhas, o que limita o crescimento horizontal do município. O 

município de Aparecida recebe anualmente aproximadamente 12 milhões de 

visitantes, o que influencia diretamente na mobilidade urbana, criando caos urbano 

na ausência de planejamento. O fluxo de trânsito no município no período de terça a 

quinta-feira e de sexta a segunda-feira. 

Figura 09: Tráfego de terça a quinta-feira 

  

Fonte: Empresa Vallenge (APARECIDA, 2017). 
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Conforme na ilustração anterior, existem pequenos locais com trânsito 

comprometido, denotando um problema em longo prazo de mobilidade urbana. 

Figura 10: Trânsito no município de Aparecida de sexta a segunda-feira 

 
Fonte: empresa Vallenge (APARECIDA, 2017). 

Conforme demonstrado, as principais vias do município sofrem 

comprometimento em dias de maior circulação na região do Santuário Nacional de 

Aparecida. Gerando assim um problema de mobilidade urbana imediato. 

Figura 11: Mapa de trânsito no município em Feriados Nacionais 

 

Fonte: empresa Vallenge (APARECIDA, 2017). 
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O mapa de congestionamentos no município em feriados nacionais retrata o 

que a cidade de Aparecida sofre em aproximadamente uma vez ao mês com os 

feriados prolongados. Tal mapa demonstra a real necessidade de planejamento em 

mobilidade urbana, e indicadores de análises para mensurar e avaliar os impactos 

que a mobilidade urbana traz a vida na cidade. 

A cidade de Aparecida possui problemas elencados em diversos setores, 

como saneamento básico, serviços públicos, mobilidade urbana, ocupações 

irregulares, entre outros, o que impede o seu pleno desenvolvimento (VALLENGE, 

2017). 

Gráfico 03: Principais Problemas de Aparecida 

 

Fonte: Empresa Vallenge (2017) 

A mobilidade Urbana é apresentada como terceiro maior problema 

apresentado pelos munícipes de Aparecida, o que ressalta sua importância para a 

cidade e necessidade de planejamento. Somando aos serviços públicos, é 

importante realizar a análise por meio de indicadores para obtenção de um 

detalhamento das necessidades e projeções de crescimento.  
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4.1  Aspectos Socioeconômicos 

 

Entre as décadas de 1940 e 1970, a expansão urbana no Brasil foi 

constante, conhecida como a época em que muitas regiões do país passaram a 

serem consideradas áreas urbanas, que por sua vez não estavam preparadas para 

receber esse enorme contingente populacional. Na política de incentivo do Governo 

Federal a organização do espaço urbano e fundamentalmente a alteração da 

dinâmica de organização do espaço rural com o desenvolvimento industrial, 

resultaram na alteração significativa e ocupação da terra (MARDERGAN, 2013).  

Entre 1970 e 1980, aproximadamente 20% da população brasileira migrou 

de seus municípios de origem, passando principalmente a residirem em áreas 

urbanas, com uma estimativa que cerca de 30 milhões de pessoas deixaram a área 

rural em direção às áreas urbanas entre 1960 e 1980 (ANTICO, 1997).  

A partir desse novo cenário de mobilidade espacial do desenvolvimento 

urbano e industrial, as ocupações foram ocorrendo no formato de aglomerados 

urbanos, ou seja, com a ausência de planejamento setorial e zonas de expansão, 

ganhando um padrão de urbanização disperso e fragmentado (OJIMA, 2007).  

De acordo com dados do Censo de 2010, o total de habitantes residentes 

em domicílios particulares permanentes de Aparecida é de 35.007 habitantes, sendo 

34.498 habitantes residentes na área urbana (98,5%) e 2.726 habitantes na área 

rural (1,5%). A tabela a seguir apresentará a evolução populacional do município e a 

respectiva taxa geométrica de crescimento anual da população, tomando-se como 

base os censos e a contagem do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE) entre os anos de 1970 e 2010.  
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Tabela 01: Evolução populacional e sua taxa geométrica 

Ano População total 
(habitantes) 

População 
urbana 

(habitantes) 

População rural 
(habitantes) 

Taxa média 
geométrica de 
crescimento 

anual da 
População Total 

(%) 

1970 29275 27538 1737  

1980 32907 32561 688 1,75 

1991 32907 32561 688 1,14 

2000 34888 34366 522 0,54 

2010 35007 34498 509 0,03 

Fonte: Aparecida (2017), IBGE (2010), adaptado pelo autor. 

Entre os anos de 1970 a 2010 observa-se um crescimento da população 

urbana enquanto a população rural apresenta variação com tendência de 

estabilização em função da exiguidade de rendimento ou oportunidade de emprego, 

levando ao aumento mais significativo da população urbana. 
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5 MODELO PROPOSTO - iMobs 
 

O modelo proposto para o iMobs é baseado em três aspectos que irão 

direcionar o estudo, sendo eles: aspectos econômicos, ambientais e sociais. 

Os aspectos econômicos abordados no modelo visam identificar os 

investimentos públicos no sistema viário, bem como o impacto econômico para a 

população no uso dos transportes coletivos dentro do município em análise. Os 

aspectos ambientais vão de encontro a legislações e programas municipais voltados 

para o controle da emissão de poluentes, planejamento e taxa de consumo de 

combustíveis. No que se refere aos aspectos sociais, estão voltados para 

acessibilidade urbana e trabalhos de conscientização no trânsito, com o objetivo de 

analisar se o município está atento as necessidades de sua sociedade.  

Conforme Maclaren (1996), os indicadores de sustentabilidade buscam em 

longo prazo uma integração entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais, em 

que será possível a criação de ferramentas de análise da sustentabilidade urbana. 

O modelo iMobs está estruturado em temas específicos dentro de seus três 

aspectos, sendo eles social, econômico e ambiental, possuindo indicadores 

específicos, em que é possível mapear a atual situação do município frente a 

mobilidade urbana sustentável, e assim podendo guiar políticas públicas de melhoria 

na qualidade de vida por meio da acessibilidade.  

 

5.1  Aspectos e Temas - Estrutura dos Indicadores 

 

 Na sequência são apresentados os três aspectos, sociais, ambientais e 

econômicos e seus respectivos temas. Para cada tema tem-se um ou mais 

indicadores. Também se seguem forma dos cálculos e as explicações referentes às 

extrações dos índices. Posteriormente, mediante dados disponibilizados serão 

aplicados para extração dos índices de modo a determinar as comparações com os 

parâmetros das pontuações.   
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ASPECTOS TEMAS INDICADOR DESCRIÇÃO FORMULA 

S
O

C
IA

IS
 

Transporte 
Público 

Quantidade de Pontos de 
ônibus (TP). 
Total de paradas adaptadas 
(PA). 

• TP: Total de paradas 

• PA: Total de paradas 
adaptadas a 
portadores de 
mobilidade reduzida 

• IE: Índice Encontrado 

 
(PA / TP) *100 = IE 

Total de veículos do transporte 
público (TV). 
Total de coletivos adaptados 
(VA) 

• TV: Total de veículos 

• VA: Total de veículos 
adaptados a 
portadores de 
mobilidade reduzida 

• IE: Índice Encontrado 

 
 
(VA / TV) *100 = IE 

 
Edifícios 
Públicos 

Total de edifícios público (TE). 
Total de edifícios públicos 
adaptados (EA) 

• TE: Total de edifícios  

• EA: Total de edifícios 
adaptados 

• IE: Índice Encontrado 

 
(EA / TE) *100 = IE 

 
Leis 

Municipais 

Leis voltadas para 
conscientização no trânsito e o 
uso racional de automóveis. 

  

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

S
 

 
Gastos com 
transporte 

Renda média per capita mensal 
(RM). 
Valor da tarifa do transporte 
público (VP). 
Quantidade de viagens ao dia 
(VA). 
Quantidade de dias 
trabalhados no mês (DT). 

• RM: Renda média 
mensal per capita 

• VP: Valor da tarifa 

• VA: Viagens ao dia 

• DT: Dias médios 
trabalhados  

• IE: Índice Encontrado 

 
[(VA*VP)*DT / RM] 
*100 = IE 

 
 
 

Sistema 
viário 

Mapa de congestionamentos e 
acidentes no trânsito. 

  

Orçamento municipal dos 
gastos com manutenção das 
vias públicas. 

  

Investimentos em sistemas 
alternativos não-motores para 
Mobilidade. 

  

  

A
M

B
IE

N
T

A
IS

 

Taxa de 
motorização 
per capita 

Total de veículos automóveis 
(TM). 
População Local (PL). 

• TM: Total de veículos 
automóveis 

• PL: População local 

• IE: Índice Encontrado 

(TM / PL) *100 = IE 

Consumo 
de 
combustível 
per capita 

Total de consumo anual com 
combustível – gasolina (TC). 
População local (PL). 
Consumo médio nacional de 
combustível – gasolina (CN). 
População média nacional 
(PN). 

• TC: Total de consumo 
anual de combustível 
– gasolina 

• PL: População local 

• IE: Índice encontrado 

• CN: Consumo médio 
nacional 

• PN: População média 
nacional 

(TC / PL) = IE 
 
(CN / PN) = IE 

Legislação Controle municipal de emissão 
de Co2 

  

Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana Sustentável 

  

Fonte: Elaborada pelo autor 

Quadro 06: Estrutura dos aspectos – temas e indicadores 
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5.1.1  Indicadores do tema aspecto social 

a) Tema transporte público 

 Para o tema transporte público serão tratados dois indicadores, conforme 

descritos a seguir: 

O Indicador 01 trata sobre o tema Transporte Público que traz a perspectiva 

de questionamentos sobre as suas rotas, as paradas de ônibus e as condições de 

acessibilidade dos locais de paradas (pontos de ônibus). O tema transporte é tratado 

como uma alternativa essencial para a mobilidade urbana, sendo caracterizada 

pelos aspectos das interações, acessibilidade, deslocamento de pessoas, e quanto 

mais eficiente o sistema de transporte urbano menor a propensão do uso de 

veículos individuais, reduz a intensidade de trafego e melhora as condições para a 

qualidade do ar. Desta forma, tornam-se necessários investimentos canalizados 

para o transporte público urbano. (IPEA, 2011; MACEDO, 2008; PASQUALETTO, 

2013; BRASIL, 2005, 2012b).  

Os dados utilizados para o cálculo desse indicador foram obtidos por meio da 

Secretária Municipal de Trânsito e Segurança Pública do Município de Aparecida, 

SP – SECTRANS (2016). 

A base de cálculo para esse indicador é tomada a partir do levantamento da 

quantidade total de paradas (TP) de ônibus dividido pelo total de paradas adaptadas 

(PA) para portadores de mobilidade reduzida, assim chegando ao percentual de 

pontos acessíveis, o qual representa o índice encontrado (IE).  

TP: Total de paradas 

PA: Total de paradas adaptadas a portadores de mobilidade reduzida 

IE: Índice Encontrado 

(PA / TP) *100 = IE 

 

O Indicador 02 está relacionado ao tema Transporte público, que traz 

informações sobre quantidades suficientes de frota e bem como das condições de 

acessibilidade dos veículos de transporte utilizados no município. O tema que é 
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abordado como parte integrante da mobilidade urbana, em que possuem aspectos 

relacionados a acessibilidade, deslocamento de pessoas, acessibilidade universal, e 

principalmente fator gerador de redução de frota de automóveis individuais nas vias. 

Assim, ao conquistar a segurança no deslocamento das pessoas e a acessibilidade 

universal, o sistema de transporte promoverá equidade e possibilidade de alcance 

no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo (BRASIL, 2013; ABNT, 2015). 

Os dados utilizados para o cálculo desse indicador foram obtidos por meio da 

Secretária Municipal de Trânsito e Segurança Pública do Município de Aparecida, 

SP – SECTRANS (2016). 

A base de cálculo para esse indicador é tomada a partir do levantamento da 

quantidade total de veículos – ônibus (TV) dividido pelo total de veículos adaptados 

(VA) para portadores de mobilidade reduzida, assim chegando ao percentual de 

veículos do transporte público coletivo acessíveis, o qual representa o índice 

encontrado (IE).  

TV: Total de veículos 

VA: Total de veículos adaptados a portadores de mobilidade reduzida 

IE: Índice Encontrado 

(VA / TV) *100 = IE 

 

b) Edifícios públicos 

Para o tema edifícios públicos será tratado um indicador, conforme descrito 

a seguir: 

O Indicador 03 trata sobre o tema Edifícios Públicos que traz a perspectiva de 

verificação da acessibilidade aos prédios públicos. O tema edifício público é 

componente da mobilidade urbana, tendo seu foco principal em acessibilidade 

urbana. Sendo uma questão essencial para a acessibilidade, a adaptação dos 

prédios públicos permite ao munícipe o alcance dos equipamentos públicos, o que 

contribui na promoção da inclusão social e democratização dos meios e vias 

(BRASIL, 2013; ABNT, 2015). 
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Os dados utilizados para o cálculo desse indicador foram obtidos por meio da 

Administração Municipal de Aparecida, SP (2017). 

A base de cálculo para esse indicador é tomada a partir do levantamento da 

quantidade total de edifícios públicos (TE) dividido pelo total de edifícios públicos 

adaptados (EA) para portadores de mobilidade reduzida, assim chegando ao 

percentual de edifícios acessíveis, o qual representa o índice encontrado (IE).  

Indicador 03 

TE: Total de edifícios  

EA: Total de edifícios adaptados 

IE: Índice Encontrado 

(EA / TE) *100 = IE 

 

c) Leis Municipais 

Para o tema leis municipais será tratado um indicador, conforme descrito a 

seguir: 

O Indicador 04 trata sobre o tema Leis Municipais que traz a perspectiva de 

verificação das políticas públicas que visem o uso racional do automóvel, bem como 

melhor utilização dos equipamentos públicos, entre outras ações voltadas a 

conscientização da sociedade para com a mobilidade urbana. O tema leis municipais 

é componente da mobilidade urbana, tendo seu foco principal em política pública de 

conscientização. Sendo uma questão essencial para a mobilidade urbana 

sustentável, a criação de leis que visem o uso racional de automóveis, a utilização 

de serviços públicos coletivos de transporte, meios não-motores e demonstrem a 

importância de meios mais sustentáveis embasam e fortalecem o desenvolvimento 

da mobilidade urbana sustentável (BRASIL, 2013; ABNT, 2015; MACLAREN, 1996). 

Os dados utilizados para o cálculo desse indicador foram obtidos por meio da 

Administração Municipal de Aparecida, SP (2017). 
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A base de cálculo para esse indicador é tomada a partir do levantamento das 

leis e programas existentes no município, em que uma tabela foi desenvolvida para 

analisar a existência ou elaboração de tais leis, variando de 0 a 100% da pontuação.  

Tabela 02: Indicador 04 - aspecto social 

Situação Pontuação 

Possui Leis 100% 

Leis em fase de aprovação (Câmara) 75% 

Leis em fase de elaboração 50% 

Não possui 0% 

Fonte: TCESP (2016), adaptado pelo autor. 

 

5.1.2  Indicadores do tema aspecto econômico 

 

a) Gastos com transporte 

Para o tema gastos com transporte público será tratado um indicador, conforme 

descrito a seguir: 

O Indicador 01 trata sobre o tema Gastos com Transporte Público traz o 

levantamento do gasto médio do munícipe com o transporte público coletivo, 

quantidade média de viagens ao dia, preço médio de tarifa, renda per capita e o 

impacto no orçamento familiar. O tema transporte é tratado como uma alternativa 

essencial para a mobilidade urbana, sendo caracterizado pelos aspectos da 

acessibilidade universal, deslocamento de pessoas, acesso aos equipamentos 

públicos, e quanto mais eficiente o sistema de transporte urbano menor a propensão 

do uso de veículos individuais, reduz a intensidade de poluição sonora e melhora as 

condições para a qualidade do ar. Desta forma, tornam-se fundamentais 

investimentos canalizados para o transporte público urbano. (IPEA, 2011; MACEDO, 

2008; PASQUALETTO, 2013; BRASIL, 2005, 2012b).  

Os dados utilizados para o cálculo desse indicador foram obtidos por meio do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). 
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A base de cálculo para esse indicador é tomada a partir do levantamento da 

quantidade de viagens médias ao dia (VA), multiplicado pelo valor da passagem 

(VP), e esse resultado será multiplicado pelos dias médias trabalhados no mês (DT) 

e dividido pela renda média mensal per capita (RM). Esse resultado será 

multiplicado por 100 para então se atingir o Índice Encontrado (IE). O resultado 

encontrado será analisado ao gasto médio nacional com transporte, que será 

descrito na análise de resultados. 

Indicador 01 

RM: Renda média mensal per capita 

VP: Valor da passagem 

VA: Viagens ao dia 

DT: Dias médios trabalhados  

IE: Índice Encontrado 

[(VA*VP)*DT / RM] *100 = IE 

 

b) Sistema viário 

Para o tema sistema viário serão tratados três indicadores, conforme descritos a 

seguir: 

O Indicador 02 trata sobre o tema mapas de congestionamento e acidentes 

no trânsito que traz o mapeamento das zonas da cidade em que ocorrem os maiores 

índices de acidentes e congestionamentos, sejam em horários específicos do dia ou 

durante todo o dia. O tema tratado é de grande importância para o impacto na 

qualidade de vida urbana, pois é um gerador de stress, acidentes, 

congestionamentos, atrasos nos deslocamentos, poluição sonora e atmosférica, 

sendo um fator de grande impacto na mobilidade urbana, e medidas mitigadoras 

devem ser constantemente tomadas para não brecar o desenvolvimento urbano 

(PASQUALETTO, 2013; BRASIL, 2005; 2012b; IG, 2016). 

Os dados utilizados para o cálculo desse indicador foram obtidos por meio da 

Secretaria de Trânsito e Segurança Pública do município de Aparecida, Estado de 

São Paulo. (SECTRANS, 2016). 
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A base de cálculo para esse indicador é tomada a partir de tabela de análise 

de resultados, em que o questionamento sobre a existência do mapa é fundamental 

para formulação do resultado final. O percentual de participação do índice varia de 0 

a 100% conforme resposta obtida.  

Tabela 03: Indicador 02 - aspecto econômico 

Situação Pontuação 

Possui mapa / disponível a população 100% 

Possui mapa, uso interno 75% 

Em fase de elaboração 50% 

Não possui 0% 

Fonte: TCESP (2016), adaptado pelo autor. 

 

O Indicador 03 trata sobre o tema investimentos a partir do orçamento público 

em vias, que dispõe sobre o percentual de investimento a partir do orçamento 

público em investimentos em vias no município. Os investimentos nos sistemas de 

mobilidade urbana de uma cidade devem ser constantes, analisados, revisados e 

planejamentos a fim de atingir o máximo potencial de cada via, de cada sistema de 

transporte de transporte, assim atingido o pleno desenvolvimento da mobilidade 

(PASQUALETTO, 2013; BRASIL, 2005; 2012b; IG, 2016). 

Os dados utilizados para o cálculo desse indicador foram obtidos por meio do 

poder público do município de Aparecida, Estado de São Paulo. (APARECIDA, 

2017). 

A base de cálculo para esse indicador é tomada a partir do total de 

investimentos (TI) em manutenção viária e dos sistemas de mobilidade urbana 

divido pelo total do orçamento (TO) do município, e multiplicado por 100 para se 

atingir o Índice encontrado (IE). Após essa análise, será comparado aos 

investimentos da União a partir do PIB em vias no país, atrelando os dados a uma 

tabela comparativa demonstrada na análise de resultados. 
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Indicador 03 

TO: Total do orçamento  

TI: Total de investimentos 

IE: Índice Encontrado 

(TI / TO) *100 = IE 

O Indicador 04 trata sobre o tema vias não-motoras presentes no município, 

em que dispõe sobre a existência de vias para transportes alternativos, como 

bicicletas no mapa viário do município, sendo elas interligadas ou não. Os 

investimentos nos sistemas de mobilidade urbana de uma cidade devem ser 

constantes, planejados, criados de modo a serem interligados e intermodais, assim 

fomentando o uso de outros meios de transporte além do transporte automotivo 

individual. Para que a mobilidade urbana sustentável seja atingida, é necessário 

investimento e conscientização para outros meios de transportes dentro das cidades 

(PASQUALETTO, 2013; BRASIL, 2005; 2012b; 2013). 

Os dados utilizados para o cálculo desse indicador foram obtidos por meio do 

poder público do município de Aparecida, Estado de São Paulo. (APARECIDA, 

2017). 

A base de cálculo para esse indicador é tomada a partir de tabela avaliativa 

de vias de transportes não-motores no município, em que é analisada a existência 

de projetos e de vias próprias na cidade. O resultado é atingido após análise 

comparativa da informação apresentada pelo município com a tabela de referência. 

Tabela 04: Indicador 04 - aspecto econômico 

Situação Pontuação 

Existem vias não-motores no município 
interligadas 

100% 

Existem vias não-motores no município não 
interligadas 

75% 

Estudos em fase de elaboração 50% 

Não possui 0% 

Fonte: TCESP (2016), adaptado pelo autor. 
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5.1.3  Indicadores do tema aspecto ambiental 

a) Taxa de motorização. 

O tema taxa de motorização possui um indicador que será apresentado a 

seguir: 

O indicador ambiental 01 é apresentado por meio do tema taxa de 

motorização, e aborda a taxa de motorização per capita para carros dentro do 

município em estudo. O alto índice de consumo de veículos motores tem acarretado 

o caos urbano, por meio do elevado número de acidentes, congestionamentos, 

emissão de poluentes, consumo e atrasos nos deslocamentos, afetando assim os 

acessos as cidades, ou seja, a serviços ofertados, geração de emprego e renda e a 

equipamentos urbanos (MIRANDA, 2010; CAMPOS, 2006; COSTA, 2008a). 

As informações para análise do indicador foram obtidas por meio do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) e por meio de informações obtidas 

pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN, 2016). O cálculo se dá por 

meio da divisão do total de veículos automóveis – carros (TM) divido pela população 

local (PL) e multiplicado por 100 para se atingir o índice (IE). O resultado obtido será 

comprado a média nacional, por meio de informações obtidas pelo DENATRAN e 

então comparados em uma tabela para aferir o percentual de contribuição do índice.  

TM: Total de veículos automóveis 

PL: População local 

IE: Índice Encontrado 

(TM / PL) *100 = IE 

Tabela 05: Indicador 01 aspecto ambiental 

Situação Pontuação 

Inferior à média nacional 100% 

Superior em até 10% da média nacional 75% 

Superior em até 20% da média nacional 50% 

Superior a 20% da média nacional 0% 

Fonte: elaborada pelo autor 
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b) Consumo de combustível per capita 

O indicador ambiental 02 dispõe sobre a média do consumo anual de 

combustível – gasolina no município de estudo, comparado a média de consumo 

nacional. A obtenção do resultado mostrará se o município de estudo possui uma 

grande utilização de sua frota de automóveis ou se o seu consumo maior se dá por 

meio do sistema de transporte público coletivo. O desenvolvimento sustentável só é 

possível com a utilização correta dos recursos naturais e com taxas controladas de 

consumo (SOUZA, 2003; ASCELARD, 1999; TOMMASINO, 2005; OLIVEIRA, 2005; 

MARTINS, 2005; FOLADORI, 2005). 

Os dados para cálculo foram obtidos por meio do instituo brasileiro de 

geografia e estatísticas (IBGE, 2016), secretaria de mineração e energia do estado 

de São Paulo (SEMESP, 2015) e da agência nacional de petróleo (ANP, 2016). 

Para o cálculo, foi utilizado o total de consumo anual de combustível (TC) 

divido pelo total de População local (PL), assim atingindo o índice (IE) de consumo 

anual. E para o segundo cálculo, o consumo médio nacional de gasolina (CN) 

dividido pela população média nacional (PN), atingindo o resultado (IE) médio 

nacional. Confrontando os dois resultados em uma tabela base, será encontrado o 

percentual de participação do indicador no índice final. 

Cálculo 1 

TC: Total de consumo anual de combustível – gasolina, com base na SEMESP 

PL: População local 

IE: Índice Encontrado 

(TC / PL) = IE 

Cálculo 2 

CN: Consumo médio nacional, com base na Agência Nacional de Petróleo  

PN: População média nacional, com base em dados fornecidos pelo IBGE 

IE: Indicador encontrado 

(CN / PN) = IE 
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Tabela 06: Indicador 02 aspecto ambiental 

Situação Pontuação 

Inferior a média nacional 100% 

Superior em até 10% da média nacional 75% 

Superior em até 20% da média nacional 50% 

Superior a 20% da média nacional 0% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

c) Legislação 

O tema legislação possui dois indicadores de estudo, que serão abordados 

na sequência: 

O indicador 03 que aborda sobre o controle municipal de emissão de Co2, 

está relacionado ao controle da qualidade de ar do município, que interfere na 

qualidade de vida urbana e na saúde pública. A qualidade do ar está relacionada 

diretamente com a mobilidade urbana sustentável, uma vez que, com a redução da 

utilização de veículos automotores de uso individual e a adoção de modais menos 

poluentes, o aumento da qualidade do ar é significativo (PASQUALETTO, 2013; IG, 

2016; CAMPOS, 2006).  

As informações obtidas para análise do indicador foram obtidas por meio do 

poder público do município de Aparecida, Estado de São Paulo (APARECIDA, 

2017). 

Por meio da análise das legislações no município, sobre sua existência ou 

não, será creditado um percentual da pontuação máxima do indicador na contagem 

final, conforme é descrito na tabela. 

Tabela 07: Indicador Ambiental 03 

Situação Pontuação 

Possui Leis 100% 

Leis em fase de aprovação (Câmara) 75% 

Leis em fase de elaboração 50% 

Não possui 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O indicador 04 que aborda sobre o plano municipal de mobilidade urbana 

sustentável, está relacionado ao planejamento do município ao longo do período de 

dez anos sobre os sistemas de mobilidade. O indicador é abordado de forma a 

contribuir para o desenvolvimento viário e de acessibilidade do município, tendo a 

oportunidade de prover mobilidade universal, equidade na distribuição do serviço 

público de transporte coletivo, democratização de vias e desenvolvimento urbano 

(PNMU, 2015; BRASIL, 2013, BRASIL, 2012).  

As informações obtidas para análise do indicador foram obtidas por meio do 

poder público do município de Aparecida, Estado de São Paulo (APARECIDA, 

2017).  

Por meio da análise das legislações no município, sobre sua existência ou 

não, será creditado um percentual da pontuação máxima do indicador na contagem 

final, conforme é descrito na tabela. 

Tabela 08: Indicador Ambiental 04 

Situação Pontuação 

Possui Leis 100% 

Leis em fase de aprovação (Câmara) 75% 

Leis em fase de elaboração 50% 

Fonte: Elabora pelo autor. 

 

5.2  Resultados Obtidos 

 

O índice final possuirá uma nota variável de 0 a 1, em que quanto mais 

próximo de 0 o município estará com maiores problemas de Mobilidade Urbana 

Sustentável, e quanto mais próximo de 1, o município possuirá condições viáveis de 

fornecer melhor qualidade de vida urbana e sustentabilidade baseada em suas 

políticas públicas, todavia é importante ressaltar que tal resultado deve ser analisado 

periodicamente e os investimentos públicos nunca devem cessar.  

Cada um dos aspectos terá uma pontuação máxima de 0,333, sendo 

dividido igualmente entre seus indicadores, em que cada indicador poderá atingir até 

25% da pontuação de 0,333. 
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Os indicadores possuem formulas especificas para cálculos conforme são 

elaboradas, as fórmulas são adaptadas a partir da formula original criada pelo Índice 

de Efetividade da Gestão Municipal, criado pelo Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo. 

 

5.2.1  Análise dos resultados obtidos no indicador social 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos pelo indicador 

Social, juntamente com suas respectivas análises e impacto na elaboração 

final do Índice de Mobilidade Urbana Sustentável. 

Indicador 01 

TP: Total de paradas 

PA: Total de paradas adaptadas 

IE: Índice Encontrado 

(PA / TP) *100 = IE 

(22 / 43) *100 = 51% 

O município possui aproximadamente 51% de suas paradas adaptadas para 

pessoas com algum tipo de mobilidade reduzida. Para obtenção da melhor 

pontuação do indicador, é necessário que se atinja 100% das paradas adaptadas, 

uma vez que em qualquer localidade do município podem existir pessoas com tais 

necessidades. Em determinadas regiões da cidade, a distância entre uma parada e 

outra pode ser muito longa, o que impede o usuário de escolher em qual parada 

esperar. A acessibilidade se dá por meio do acesso pleno aos serviços públicos, e 

para isso todos os equipamentos urbanos devem estar preparados.  
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Indicador 02 

TV: Total de veículos 

VA: Total de veículos adaptados 

IE: Índice Encontrado 

(VA / TV) *100 = IE 

(4 / 4) *100 = 100% 

Diferentemente do Indicador 01, em que se nota que metade das paradas são 
adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida, toda a frota, por menor que seja, 
é adaptada para pessoas que podem vir a precisar do serviço especial de 
transporte. Mostrando claramente o preparo por parte da concessionária municipal. 
Por possuir 100% dos veículos adaptados, o indicador municipal receberá a 
pontuação máxima no cálculo final de participação no índice. 

Indicador 03 

TE: Total de edifícios, número aproximado  

EA: Total de edifícios adaptados 

IE: Índice Encontrado 

(EA / TE) *100 = IE 

(100 / 100) * 100 = 100% 

Com base nos dados ofertados pelo Prefeito Municipal, todos os prédios 

públicos possuem uma rampa e banheiros adaptados para pessoas com mobilidade 

reduzida, o que demonstra por parte da administração local o investimento em 

acessibilidade universal, atingindo assim a pontuação máxima do indicador. 

Indicador 04 

O município possui Leis voltadas para conscientização no trânsito e uso 
racional de automóveis? 

Tabela 09: Indicador - Leis para conscientização no trânsito 

Situação Pontuação 

Possui Leis 100% 

Leis em fase de aprovação (Câmara) 75% 

Leis em fase de elaboração 50% 

Não possui 0% 

Fonte: TCESP (2016), adaptado pelo autor. 
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Resultado atingido: O município possui o Programa Municipal de Educação 

no Trânsito e a Semana Municipal sem carro. 

Tendo em vista os programas municipais que tem como objetivo a redução 

do uso de veículo automotor para uso individual, nota-se que o poder público local 

vem atuando para a redução do uso de veículos de passeio na cidade, medidas 

estas que podem motivar o uso de meios de transporte por tração humana, como 

bicicletas, ou até mesmo do transporte público. 

Após a análise dos resultados obtidos no indicador social para o município 

em estudo, nota-se que em três indicadores o município atingiu a maior nota, e em 

outro um índice de 51%. Sabendo, ainda, que a contribuição máxima final do 

indicador social para a contagem é de 0,333, aplicaremos a seguinte fórmula: 

CI / NI = VUI 

I1 + I2 + I3 + I4 = IS 

Em que: I1 = Indicador 01; I2 = Indicador 02; I3 = Indicador 03; I4 = 

Indicador 04; IS = Indicador Social; CI = Contribuição do Indicador; NI = Número de 

indicadores e; VUI = Valor máximo unitário do indicador. 

Sendo importante ressaltar que o percentual encontrado para cada indicador 

equivalerá ao Valor unitário do indicador, que posteriormente será adicionado a 

fórmula I1 + I2 + I3 + I4 = IS, visando encontrar a contribuição final do Indicador 

Social. 

Portanto, ao aplicar a fórmula, é encontrado o seguinte resultado: 

CI / NI = VUI 

0,333 / 4 = 0,0833 

I1 = 51% (resultado obtido no indicador social 01) 

0,0833 x 51% = 0,0425 

I1 + I2 + I3 + I4 = IS 

0,0425 + 0,0833 + 0,0833 + 0,0833 = 0,292 
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O indicador social contribuirá com uma nota de 0,292 de um limite 0,333 

para a avalição final do índice de Mobilidade Urbana Sustentável, conforme são 

demonstrados os resultados na tabela a seguir que traz os temas, seus respectivos 

indicadores, resultados e fonte. 

Quadro 07: Análise do Indicador Aspecto Social 

Fonte: Aparecida (2017), TCESP (2016), adaptado pelo autor. 
 

 

5.2.2 Análise dos resultados obtidos no indicador econômico 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos pelo indicador 

Econômico, juntamente com suas respectivas análises e impacto na elaboração final 

do Índice de Mobilidade Urbana Sustentável. 

Base de cálculo: 

 

 

 

 

 

Nº Tema Indicador Resultado Fonte 

01  
 
 
 
Transporte 
Público 

Quantidade de Pontos de 
ônibus (TP). 
Total de paradas adaptadas 
(PA). 

Total de 43 paradas, em 
que 51% possuem rampa 
de acessibilidade 

SECTRANS 
(2016) 

02 Total de veículos do transporte 
público (TV). 
Total de coletivos adaptados 
(VA) 

100% dos veículos são 
adaptados para pessoas 
com necessidades 
especiais 

SECTRANS 
(2016) 

03 Edifícios 
Públicos 

Total de edifícios público (TE). 
Total de edifícios públicos 
adaptados (EA) 

100% dos edifícios 
públicos são adaptados 
com rampas e banheiros 

Aparecida 
(2017) 

04 Leis 
Municipais 

Leis voltadas para 
conscientização no trânsito e o 
uso racional de automóveis. 

Programa Municipal de 
Educação no Trânsito e 
Semana Municipal sem 
carro 

Aparecida 
(2017) 
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Indicador 01 

RM: Renda média mensal per capita, com base no IBGE 

VP: Valor da passagem 

VA: Viagens ao dia 

DT: Dias médios trabalhados, considerando dias úteis do mês  

IE: Índice Encontrado 

[(VA*VP)*DT / RM] *100 = IE 

[(2*2,50)*22 / 550] *100 = 20% 

 

Para cálculo do indicador 01 do aspecto econômico tomou-se como base o 

valor da passagem urbana, uma média de duas viagens (ida e volta) ao dia, dias 

médios trabalhados em um mês (22 dias úteis) e a renda mensal per capita baseada 

no IBGE. 

Sabendo que o valor da passagem urbana, dado fornecido pela 

concessionária, é de R$2,50 e que o trabalhador em média fará duas viagens ao dia, 

sua ida e volta do trabalho, chegou ao dado de R$5,00 ao dia de gasto, que 

multiplicado por 22 dias úteis no mês e dividido pela renda per capita da cidade, se 

chegou ao dado de 20% da renda, ou R$110,00 ao mês. A média de gastos dos 

brasileiros com transporte é de 19,6% (IBGE, 2010). 

Tabela 14: Gasto com transporte 

Situação Pontuação 

Média de gastos a partir de 1% inferior a nacional 100% 

Média de gastos igual ou superior a nacional com até 1% 75% 

Média de gastos superior a nacional com até 3% 50% 

Média de gastos superior a nacional a partir de 3% 0% 

          Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O resultado obtido, de 20% de média de gasto per capto com transporte 

público municipal, está superior em 0,4% a média nacional, segundo dados do IBGE 
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(2010), o que mantém o município dentro da estimativa nacional, concedendo assim 

uma pontuação de 75% da pontuação limite do indicador. 

 

Indicador 02 

O município possui mapa de congestionamentos e acidentes no trânsito? 

Tabela 11: Mapa de congestionamento e acidentes viários 

Situação Pontuação 

Possui mapa / disponível a população 100% 

Possui mapa, uso interno 75% 

Em fase de elaboração 50% 

Não possui 0% 

Fonte: TCESP (2016), adaptado pelo autor. 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança Pública 

(2016), não há um mapa de congestionamentos e trânsito pronto na cidade, bem 

como ainda não há estudos em andamento, porém existe previsão para de entrega 

de tal mapa futuramente. Assim, atingindo nota zero no Indicador em questão. 

Indicador 03 

Do orçamento municipal, qual o percentual em gastos com manutenção das vias 

públicas? 

TO: Total do orçamento  

TI: Total de investimentos 

IE: Índice Encontrado 

(TI / TO) *100 = IE 

O resultado será aplicado na tabela de referência, com base nos 

investimentos da União, que segundo dados da Confederação Nacional do 

Transporte (2017), foi de 0,14% do PIB, em 2016. 
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Tabela 12: Investimento em sistema viário 

Situação Pontuação 

Investimento igual ou superior da União 100% 

Investimento até 10% abaixo que o da União 50% 

Taxa de investimento inferior a 10% ou mais do que a União  0% 

Fonte: CNT (2017) 

A partir do resultado fornecido pelo Poder Público local, em que 

aproximadamente 0,9% do orçamento anual é investido nas vias públicas, o 

município supera a União, que em 2016 foi de 0,14% do PIB, assim atingindo a nota 

máxima de contribuição deste indicador. 

 

Indicador 04 

O município investe em sistemas alternativos não-motores para Mobilidade? 

Tabela 13 – Sistemas alternativos não-motores 

Situação Pontuação 

Existem vias não-motores no município interligadas 100% 

Existem vias não-motores no município não interligadas 75% 

Estudos em fase de elaboração 50% 

Não possui 0% 

Fonte: TCESP (2016), adaptado pelo autor. 

 

O município não possui sistemas alternativos não-motores para a 

Mobilidade, todavia projetos estão em elaboração, presentes no Plano de Mobilidade 

Urbana municipal que ainda está em fase de estudos e construção. O que resulta ao 

município uma nota de 50% na base de cálculo do índice.  
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Após a análise dos resultados obtidos no indicador econômico para o 

município em estudo, nota-se que em cada indicador houve uma pontuação 

diferente, indo de zero até a pontuação máxima. Sabendo, ainda, que a contribuição 

máxima final do indicador social para a contagem é de 0,333, aplicou-se a seguinte 

fórmula: 

CI / NI = VUI 

I1 + I2 + I3 + I4 = IS 

Em que: I1 = Indicador 01; I2 = Indicador 02; I3 = Indicador 03; I4 = 

Indicador 04; IS = Indicador Social; CI = Contribuição do Indicador; NI = Número de 

indicadores e; VUI = Valor máximo unitário do indicador. 

Sendo importante ressaltar que o percentual encontrado para cada indicador 

equivalerá ao Valor unitário do indicador, que posteriormente será adicionado a 

fórmula I1 + I2 + I3 + I4 = IS, visando encontrar a contribuição final do Indicador 

Econômico. 

Portanto, ao aplicar a fórmula, é encontrado o seguinte resultado: 

 

CI / NI = VUI 

0,333 / 4 = 0,0833 

I1 = (resultado obtido no indicador econômico 01) 

0,0833 x 75% = 0,0625 

I2 = 0,0833 x 0 = 0,00 

I3 = 0,0833 x 100% = 0,0833 

I4 = 0,0833 x 50% = 0,0416 

 

I1 + I2 + I3 + I4 = IS 

0,0625 + 0 + 0,0833 + 0,0416 = 0,187 
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O indicador econômico contribuirá com uma nota de 0,187 de um limite 

0,333 para a avalição final do índice de Mobilidade Urbana Sustentável, conforme é 

demonstrado na tabela a seguir que traz os temas analisados, seus respectivos 

indicadores, resultados e fontes. 

Quadro 08: Análise dos Aspectos Econômicos 

Tema Indicador Resultado Fonte 

Gastos com 
transporte público 

Renda média per capita 
mensal (RM). 
Valor da tarifa do 
transporte público (VP). 
Quantidade de viagens 
ao dia (VA). 
Quantidade de dias 
trabalhados no mês 
(DT). 

20% (IBGE, 2010) 

 

 

 

 

Sistema viário 

 

 

Mapa de 
congestionamentos e 
acidentes no trânsito. 

Não possui SECTRANS (2016) 

Orçamento municipal 
dos gastos com 
manutenção das vias 
públicas. 

0,9% em valor 
aproximado 

Aparecida (2017) 

Investimentos em 
sistemas alternativos 
não-motores para 
Mobilidade. 

Atualmente não 
há no município, 
porém existem 
projetos em 
execução 

Aparecida (2017) 

Fonte: Aparecida (2017), TCESP (2016), adaptado pelo autor. 

5.2.3  Análise dos resultados obtidos no indicador ambiental 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos pelo indicador 

Ambiental, juntamente com suas respectivas análises e impacto na elaboração final 

do Índice de Mobilidade Urbana Sustentável. 

Base de cálculo: 
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Indicador 01 

TM: Total de veículos automóveis 

PL: População local 

IE: Índice Encontrado 

(TM / PL) *100 = IE 

(11686 / 35007) *100 = 33,38% 

O indicador 01 do aspecto ambiental tomou como base a frota de 

automóveis per capito no município, conforme dados da Secretaria Municipal de 

Trânsito e do IBGE. Para obtenção do resultado final, foi divido o número de 

automóveis pela população local informada pelo IBGE. O resultado final foi 

multiplicado por 100 para obtenção do percentual. Segundo o DENATRAN (2016), o 

Brasil possui 51.017.596 automóveis, que dividido por uma população nacional 

média de 200 milhões de habitantes, é possível chegar a uma frota per capita de 

25,51% de veículos.  

Tabela 14: Frota per capita 

Situação Pontuação 

Frota per capta inferior à média nacional 100% 

Frota per capta igual ou próxima em até 1% a média nacional 75% 

Frota per capta superior à média nacional em até 5% 50% 

Frota per capta superior à média nacional em 5,01% ou mais 0% 

Fonte: Elabora pelo autor. 

 

Com base nos dados obtidos pela pesquisa, a frota per capta da cidade de 

Aparecida, São Paulo, é superior à média nacional em 7,87%, o que torna nula a 

pontuação no indicador estudado. 
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Indicador 02 

Cálculo 1 

TC: Total de consumo anual de combustível 

PL: População local 

IE: Índice Encontrado 

(TC / PL) = IE 

(15.403.080 / 35007) = 440 L/a 

Cálculo 2 

CN: Consumo médio nacional 

PN: População média nacional 

IE: Indicador encontrado 

(CN / PN) = IE 

(40bi / 200mi) = 205 L/a 

Tabela 15: Consumo per capita de combustível 

Situação Pontuação 

Inferior à média nacional 100% 

Superior em até 10% da média nacional 75% 

Superior em até 20% da média nacional 50% 

Superior a 20% da média nacional 0% 

Fonte: elaborada pelo autor 

O indicador 02 do aspecto ambiental analisa o consumo médio per capita 

anual de gasolina no município e o compara com a média nacional. Segundo a 

Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo – SEMESP (2015) o 

município de Aparecida consumiu 15.403.080 litros de gasolina no período de um 

ano, dado esse que dividido pela população local se obtém um consumo per capito 
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anual de 440 litros. O consumo nacional de gasolina anual foi de 40 bilhões de litros, 

que se dividido pela população média nacional de 200 milhões de pessoas, foi 

atingido um consumo per capito anual de 205 litros de gasolina. Tornando assim, 

nula a pontuação do município neste indicador. 

Indicador 03 

O município possui controle de emissão de Co2? 

Tabela 16: Legislação ambiental municipal existente 

Situação Pontuação 

Possui Leis 100% 

Leis em fase de aprovação (Câmara) 75% 

Leis em fase de elaboração 50% 

Não possui 0% 

Fonte: elaborada pelo autor 

O município segue o Protocolo voluntário ambiental da política de mudanças 

climáticas e desenvolvimento sustentável de Aparecida, porém não são leis 

municipais. O município possui projetos em desenvolvimento neste sentido, o que 

torna sua pontuação máxima em 50%. 

Indicador 04 

O município possui Plano de Mobilidade Urbana Sustentável? 

Tabela 17: Legislação municipal para mobilidade urbana 

Situação Pontuação 

Possui Leis 100% 

Leis em fase de aprovação (Câmara) 75% 

Leis em fase de elaboração 50% 

Não possui 0% 

Fonte: elaborada pelo autor 
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O município não possui uma Lei que institui o plano municipal de mobilidade 

urbana, o projeto ainda está em desenvolvimento pelas secretarias competentes e 

deve ser entregue em breve, Aparecida (2017). Atingindo assim, a marca de 50% da 

pontuação máxima em contribuição ao índice final do indicador Ambiental. 

Após a análise dos resultados obtidos no indicador ambiental para o 

município em estudo, nota-se que em dois indicadores a pontuação foi nula, e nos 

outros dois foi atingida a marca de 50% de contribuição. Sabendo, ainda, que a 

contribuição máxima final do indicador social para a contagem é de 0,333, 

aplicaremos a seguinte fórmula: 

CI / NI = VUI 

I1 + I2 + I3 + I4 = IS 

Em que: I1 = Indicador 01; I2 = Indicador 02; I3 = Indicador 03; I4 = 

Indicador 04; IS = Indicador Social; CI = Contribuição do Indicador; NI = Número de 

indicadores e; VUI = Valor máximo unitário do indicador. 

Sendo importante ressaltar que o percentual encontrado para cada indicador 

equivalerá ao Valor unitário do indicador, que posteriormente será adicionado a 

fórmula I1 + I2 + I3 + I4 = IS, visando encontrar a contribuição final do Indicador 

Ambiental. 

Portanto, ao aplicar a fórmula, é encontrado o seguinte resultado: 

CI / NI = VUI        0,333 / 4 = 0,0833 

I1 = (resultado obtido no indicador ambiental 01) 

0,0833 x 0 = 0,00 

I2 = 0,0833 x 0 = 0,00 

I3 = 0,0833 x 50% = 0,0416 

I4 = 0,0833 x 50% = 0,0416 

I1 + I2 + I3 + I4 = IS 

0,00 + 0 + 0,0416 + 0,0416 = 0,0833 
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O indicador ambiental contribuirá com uma nota de 0,0833 de um limite 

0,333 para a avalição final do índice de Mobilidade Urbana Sustentável, conforme é 

indicado na tabela a seguir que demonstra os temas abordados, os indicadores, 

resultados e fontes. 

Quadro 09: Análise dos Aspectos Ambientais 

Tema Indicador Resultado Fonte 

Taxa de Motorização Total de veículos 
automóveis (TM). 
População Local (PL). 

33,38%  SECTRANS (2016), 
IBGE (2010) 

Consumo de 
combustível 

Total de consumo 
anual com combustível 
– gasolina (TC). 
População local (PL). 
Consumo médio 
nacional de 
combustível – gasolina 
(CN). 
População média 
nacional (PN). 

440 L /a SEMESP (2015), 
IBGE (2010) 

 

 

 

 

 

Legislação 

Controle municipal de 
emissão de Co2 

Protocolo voluntário 
ambiental da política 
de mudanças 
climáticas e 
desenvolvimento 
sustentável de 
Aparecida 

Aparecida (2017) 

Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana 
Sustentável 

O projeto está em 
fase de elaboração 

Aparecida (2017) 

 

Fonte: Aparecida (2017), TCESP (2016), adaptado pelo autor. 

5.2.4  Resultado final 

Com a realização da pesquisa dos três indicadores chaves, uma última 

fórmula deve ser aplicada para a obtenção do resultado final do índice de mobilidade 

urbana sustentável – iMobs, aplicado na cidade de Aparecida, São Paulo. 

A fórmula a ser aplicada é de soma básica, em que será: IS + IE + IA = 

iMobs 
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Em que: IS = Indicador Social; IE = Indicador Econômico; IA = Indicador 

Ambiental. 

IS + IE + IA = iMobs 

0,292 + 0,187 + 0,0833 = 0,5623 

O resultado obtido demonstra que o município de Aparecida, São Paulo, 

cumpre pouco mais que a metade das metas propostas na pesquisa, porém como 

apontado pelo poder público local, existem diversos projetos em andamento, 

projetos estes que se forem concluídos irão impactar diretamente no índice, 

elevando sua pontuação.  
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6 Considerações finais 
 

Com o objetivo de desenvolver uma ferramenta de análise do impacto da 

Mobilidade Urbana na vida urbana, fomentando o poder público com informações e 

estimativas, mostrando pontos frágeis do município com base nos eixos de estudo, a 

proposta do Índice de Mobilidade Urbana Sustentável – iMobs, apresentou o 

resultado da pesquisa realizada ao longo de um ano no município de Aparecida, São 

Paulo. 

O índice desenvolvido, iMobs, possui seu foco em municípios de pequeno 

porte e sua estrutura é voltada para municípios que não possuem um corpo técnico 

completo para lidar com as situações diárias e desafios que os municípios turísticos 

podem trazer. 

Foram calculados 04 indicadores para cada um dos três aspectos 

estabelecidos (social, econômico e ambiental), em que por meio de pesquisas no 

sitio do IBGE, DENATRAN, ANP, junto ao poder público de Aparecida e em outros 

órgãos governamentais, foi possível coletar dados para o desenvolvimento do 

índice. 

O cálculo para o município de Aparecida atingiu o resultado final de 0,5623 

em uma escala que vai de 0,00 a 1,00, o que demonstra ausência de algumas 

políticas públicas na cidade e reforça a necessidade de implementação de 

melhorias. 

Os domínios de melhor atuação do município estiveram presentes dentro do 

aspecto social, em que o município se mostra atuante frente as necessidades de 

acessibilidade, inclusão e conscientização.  

Em seguida, o aspecto econômico se mostra em um caminho promissor 

dentro das analises, em que com as futuras conclusões de legislações e mapas de 

trânsito, devem agregar na melhoria da qualidade de vida e consequentemente na 

evolução dentro do iMobs. 

O domínio aspecto ambiental o município se mostrou pouco eficiente, com 

elevadas taxas de consumo de combustível per capitas e de motorização, o 

município também é faltante na criação de legislações que deem suporte na 

qualidade atmosférica e de vida urbana. 
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Utilizando-se de algumas das mais diversas ferramentas existentes para 

pesquisas e métodos, se espelhando na base de outros índices de mobilidade 

urbana e no índice de efetividade da gestão municipal do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, esta pesquisa demonstrou que o município de estudo ainda 

possui muito o que avançar no que tange a mobilidade urbana. 

A identificação e análise da evolução dos indicadores se constituem em uma 

importante ferramenta nesse processo, uma vez que a identificação de deficiências 

e oportunidades de melhorias em uma cidade é facilitada, em que é possível 

mensurar o impacto de ações voltadas a mobilidade urbana sustentável (COSTA, 

2008).  

A legislação federal por meio da Lei n.º 12587, de 03 de janeiro de 2012, em 

seu art. 21, inciso IV, define que as metas de atendimento e universalização da 

oferta do transporte público coletivo deve ser monitorado por indicadores 

preestabelecidos, o que ratifica a necessidade da aplicação do iMobs e outros 

modelos de indicadores nos municípios brasileiros.  

Nesta premissa de atuação, uma nova concepção sobre o uso dos meios 

automotores e não-motores é trazida ao poder público local, que poderá rever 

alguns conceitos básicos sobre o impacto dos veículos na vida urbana, podendo 

citar diversas consequências nos mais variados setores da sociedade, como saúde, 

em que níveis de stress, acidentes graves, poluição sonora e atmosférica 

congestionam o sistema público de saúde. 

 Políticas pública de remediação são importantes para os casos já avançados 

da sociedade, todavia as políticas de prevenção e motivação ao uso não-motor para 

deslocamento são fundamentais para seguridade de um desenvolvimento 

sustentável, política como semana municipal sem carro, palestras em escolas, 

motivação ao uso de bicicletas e meios de transporte coletivo, são apenas alguns 

dos exemplos de políticas a serem adotadas para melhoria do convívio social. 

O cálculo do iMobs sugere uma nova pesquisa após o período de doze 

meses para avaliar a evolução do município no tema que abriga impactos na 

qualidade de vida urbana, saúde pública, sustentabilidade e desenvolvimento 

econômico. Com o acompanhamento da evolução do índice para novos indicadores 

e análise dos aspectos em que o município falhou ou deixou de atingir seu potencial.  
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Alguns dos indicadores que poderão surgir em uma nova pesquisa retratam 

a quantidade de passageiros por veículos de uso individual, modos de transportes 

alternativos, como uber, táxis, possíveis conduções clandestinas, charretes, hidrovia 

entre outros modais.  

A retratação do quadro técnico do município deverá ser analisada 

juntamente com a evolução dos mapas representativos em diversas áreas da 

cidade, como infográficos socioeconômicos, ambientais, de vias, entre outras. 

A criação de políticas públicas baseadas nos indicadores do iMobs são 

diversas, e com a evolução do índice poderão ser ampliadas.  

Portanto, com a finalização desta pesquisa, o resultado esperado é sua 

aplicação como mais uma ferramenta do poder público para guiar seus projetos e 

planejamentos de uma reengenharia das cidades, elevando assim o convívio 

urbano. 
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