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RESUMO 

SPINELLI, L. B., ( 1999). Padrões de qualidade para o transporte público por 
ônibus em cidades de porte médio. São Carlos, Dissertação (Mestrado) -
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

Neste trabalho são apresentados resultados de pesquisa sobre a opinião dos 
usuários com relação à qualidade do transporte público urbano por ônibus em 
cidàdes de porte médio. O estudo foi realizado com o objetivo de obter um quadro de 
referência para a avaliação da qualidade e também para o planejamento de sistemas 
de transporte público por ônibus nessas cidades. Para se obter a opinião dos usuários 
sobre quais os fatores que afetam a qualidade do serviço e os padrões de qualidade 
associados a cada um desses fatores, foram realizadas três pesquisas. As pesquisas 
foram realizadas em cinco cidades diferentes, objetivando obter uma amostra, a mais 
representativa possível, dentro da limitação de recursos existentes. A primeira 
pesquisa objetivou conhecer a resposta espontânea dos usuários sobre os fatores que 
afetam a qualidade do transporte público por ônibus. Com base nas respostas obtidas 
na primeira pesquisa, bem como em resultados de estudos anteriores de outros 
autores, foi elaborado um questionário para respostas "SIM ou NÃO" do que se 
supõe ser os principais fatores que caracterizam a qualidade do transporte coletivo 
por ônibus, com o objetivo de confirmar a importância destes fatores. Para aferir os 
padrões de variação dos fatores mensuráveis associados às classificações bom, 
regular e ruim, de cada um dos fatores mensuráveis, bem como o grau de 
importância relativa dos parâmetros não mensuráveis, foi aplicado um questionário 
contendo perguntas de caráter quantitativo e qualitativo. 

Palavras-chave: qualidade~ usuário~ transporte público urbano por ônibus. 
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ABSTRACT 

SPINELLI, L. B., ( 1999). Quality standard to public transportation by bus in 
mediwn sized cities. São Carlos, Dissertação (Mestrado) - Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

This work presents results of the research about user's opinion about the 
quality of urban public transportation by bus of medium sized cities. The aim of this 
study is to obtain reference parameters to evaluate the quality and planning o f public 
transportation systems by bus in these cities. Three researches were done in five 
cities with the objective to obtain the best representative sample, within an existing 
restricted budget. The goal of the first research was to know the free answer o f the 
users about the factors that influence the quality o f the urban public transportation by 
bus. Based on the answers obtained in the first research and in the background 
studies results developed by others authors, a questionnaire was prepared with "YES 
or NO" options about what were supposed to be the ma in factors that characterize the 
quality o f public transportation by bus, with the objective to confinn the importance 
of these factors. In order to verify the patterns of variation of the measurable factors 
associated to the good, regular and bad classification of each measurable factor, as 
well as the degree of relative importance of the non measurable parameters, a 
questionnaire was applied with questions of quantitative and qualitative sense. 

Keywords: quality~ user~ urban public transportation by bus. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações iniciais 

Qualidade, segundo a NBR ISO 8402 (ABNT, 1994), é "a totalidade de 

características de um produto ou serviço que influenciam sua capacidade de 

satisfazer as necessidades explícitas e implícitas" . 

A grande necessidade de deslocamentos nas cidades modemas faz com que a 

qualidade do sistema de transporte urbano seja tão relevante para a qualidade de vida 

da população quanto os serviços de água, coleta de esgoto, fomecimento de energia 

elétrica, etc. Assim é fundamental planejar o sistema de transporte das cidades com 

extremo cuidado, para se ter um transporte seguro, de boa qualidade e que contribua 

para uma adequada ocupação e uso do solo, com o mínimo custo para a sociedade. 

Os deslocamentos humanos ocorrem em função das necessidades das pessoas 

e estão sempre ligados a um motivo: trabalho, lazer, educação, etc. Esses 

deslocamentos se realizam por vários modos de transporte, desde o mais simples, 

andar a pé, até o mais complexo, veículo motorizado de grandes proporções. A 

quantidade de viagens e a distribuição modal estão ligadas às características das 

pessoas e dos seus núcleos familiares: renda; idade, escolaridade, posição no 

mercado de trabalho, gênero (homem ou mulher), etc. 
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/~o Brasil, onde mais de 75% da população brasileira reside em áreas urbanas: ( 

a qualidade do transporte público urbano influi diretamente na qualidade da vida 

urbana, uma vez que a maioria das pessoas depende do transporte público para 
I 

deslocar-s7/ Todos os segmentos das sociedade são beneficiados pela existência deste J 
modo de transporte: os trabalhadores que podem atingir o local de trabalho; os 

empresários que dispõem de mão-de-obra e do mercado consumidor com facilidade e 

o conjunto da sociedade que pode usufruir de todos os bens e serviços que a vida 

urbana oferece. 

O transporte público no Brasil apresenta-se como a alternativa mais viável 

para resolver os problemas de transporte de pessoas nos centros urbanos por várias 

razões, onde citam-se algumas conforme AGUIAR ( 1985, p.l ): 

• "as redes viárias das cidades brasileiras não comportam o uso intenso de 

transporte particular e o custo de ampliações das vias e construção de obras de 

arte são fatores que inviabilizam tal uso; 

• a população dos centros urbanos brasileiros tem aumentado assustadoramente 

devido à falta de emprego na zona rural decorrente da política econômica do país; 

• o poder aquisitivo da população brasileira não permite o uso de veículos 

particulares pela maior parcela dos habitantes das cidades". 

O transporte coletivo tem importância fundamental dentro do contexto geral 

do transporte urbano, na medida em que é essencial para a população de baixa renda 

e, ao mesmo tempo, uma importante alternativa 9 ser utilizada como estratégia para 

redução das viagens por automóvel, contribuindo para a redução dos 

congestionamentos, da poluição ambiental e do consumo de combustível 

(PROTRAN, 1985). Assim é essencial que a qualidade do transporte público seja 

satisfatória. 

O transporte coletivo, muito mais do que simplesmente transportar pessoas, 

organiza o espaço urbano, viabiliza empreendimentos imobiliários residenciais, 

comerciais e de lazer, melhora a situação ambiental, reduz acidentes, torna o trânsito 

mais fluido, reduz atrasos e o absenteísmo da mão-de-obra e gera riquezas, 

I 
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apropriadas principalmente pelo setor privado da economia. Além dos usuários, os 

principais beneficiários são (ABNT, 1997): 

• 

• 
• 

o setor produtivo, comércio e serviços, pela melhoria das condições de acesso de 

empregados e clientes; 

os proprietários, pela valorização fundiária e imobiliária; 

o transporte individual e de carga, pela liberação das vias e conseqüente redução 

dos custos variáveis; 

• os governos e, por extensão, toda a sociedade, pela redução dos custos sociais. 

Apesar dos grandes avanços tecnológicos de outros sistemas de transporte, o 

principal meio de transporte da população brasileira continua sendo o ônibus. Estima 

que cerca de 56% são deslocamentos por ônibus, 5,5% por trens e metrôs, 32,1% por 

carro particular e 6,4% por outros modos de transporte (CAMPOS & SZASZ, 1996). 

Diversos aspectos são contemplados pelos usuários na avaliação da qualidade 

dos sistemas de transporte público por ônibus. A percepção individual e conjunta 

desses fatores varia bastante, em função da condição sócio-econômico das pessoas, 

da idade, do sexo, etc. 

DAIBERT (1984) cita que é necessário observar que o usuário já prioriza os 

transportes quando os utiliza ainda que sem custos e sem qualidade de serviços 

condizentes, e que a dependência do transporte gera falta no emprego, tensão social, 

acidentes por superlotação, etc. 

Dentro desse ponto de vista, LIMA JR. & GUALDA ( 1995) citam que no 

transporte público urbano existe a figura do passageiro cativo do sistema de 

transporte, quer seja por restrições orçamentárias, quer seja por falta de outras opções 

modais. ''Este fato associado à existência de demandas reprimidas reforça a 

despreocupação com a qualidade neste segmento. A importância da qualidade nestes 

mercados somente cresce, a medida que aumenta a consciência e o poder de pressão 

dos usuários". Com relação à demanda de transportes, citam que no transporte 

público urbano tem-se variações acentuadas de intensidade entre os horários de pico 

I 
I 
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(manhã e tarde) e variações quanto ao sentido em que as viagens OCOITem nesses dois 

picos, e que este fato afeta bastante a forma e a necessidade de alocação de recursos 

para atender a níveis mínimos de qualidade. 

Os projetos em transportes são decididos, muitas vezes, com indiferença às 

reais necessidades e desejos dos usuários (SENNA, 1996). Deve-se conhecer o 

comportamento dos usuários levando-se em conta que estes não constituem uma 

massa homogênea, apresentando diferentes níveis de renda, preferências, 

expectativas, etc. 

É preciso que sejam definidos padrões de serviço aceitáveis para efeito de 

planejamento, que satisfaçam a maioria dos usuários habituais do sistema de 

transporte coletivo urbano, na maior pa11e pessoas oriundas de classes menos 

favorecidas, lembrando que esses padrões variam de país para país, e até mesmo em 

função do porte da cidade (FERRAZ, 1988). 

Uma das principais dificuldades no tratamento da qualidade dos transportes 

está associada com a forma de medir os resultados alcançados, as expectativas de 

seus usuários, bem como a percepção destes sobre o serviço realizado. 

Segundo LIMA (1996) e SASHKIN (1994), qualidade é a resposta adequada 

à necessidade do cliente ou usuário. A opinião dos usuários na avaliação dos 

parâmetros associados à qualidade do transporte público (acessibilidade, conforto, 

confiabilidade, etc.) permitem a adoção de medidas corretivas para melhorar este 

sistema. 

O usuário deve ser considerado cada vez mais como cliente: pessoa a ser 

"conquistada" pelo serviço. Esse enfoque deve ser dado não só pelo respeito à 

cidadania, mas também pela condição do usuário como participante e colaborador do 

serviço, seja por sua conduta na utilização do sistema, seja por suas sugestões e 

reclamações encaminhadas. Além disso, torna-se cada vez mais importante a atração 
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do usuário para o sistema, na medida em que aumenta a competitividade com o 

transporte privado e outros modos alternativos. 

A avaliação da qualidade pelo usuário tem o objetivo de informar órgãos 

gestores e empresas operadoras sobre a qualidade do serviço prestado, levando a 

adoção de medidas corretivas, permitindo a avaliação e o planejamento adequado dos 

sistemas de transportes público urbano. 

1.2 Justificativa e objetivos do trabalho 

A qualidade em transportes associada à satisfação dos usuários e demais 

interessados encontra-se em estágio de desenvolvimento, havendo carência de visões 

globais sobre o assunto e de metodologias desenvolvidas e aplicadas especificamente 

no setor. 

Este trabalho apresenta uma investigação da opinião dos usuários, através de 

entrevistas, sobre a qualidade dos sistemas de transporte público urbano por ônibus, 

em cidades médias, visando definir os fatores que afetam a qualidade do serviço, 

padrões de qualidade associados aos fatores mensuráveis e o nível de importância 

associado aos fatores não mensuráveis. 

Utilizando metodolog ia e técnicas de pesquisa mais adequadas, este estudo 

apresenta um avanço em relação aos trabalhos de ALTER ( 1976) e FERRAZ ( 1999). 

O objetivo principal do trabalho é obter um quadro de referência dos padrões 

de qualidade no transporte coletivo por ônibus, para ser utilizado nos estudos de 

avaliação da qualidade e também no planejamento dos sistemas de transporte público 

por ônibus nas cidades de porte médio. 
I 
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1.3 Desenvolvimento do trabalho 

O capítulo 2 aborda a questão da qualidade no transporte público urbano. 

Inicia-se com uma trajetória simplificada do conceito de qualidade, seguida de 

conceitos e comentários sobre o tema. Também são contemplados alguns conceitos 

relacionados à qualidade fundamentais para compreensão do assunto. 

O capítulo 3 discute os principais parâmetros caracterizadores da qualidade 

no transporte público urbano, sob a ótica de diversos autores. 

O capítulo 4 apresenta os padrões caracterizadores da qualidade do transporte 

público urbano, segundo ALTER ( 1976) e FERRAZ (1999) . 

O quinto capítulo apresenta algumas considerações sobre pesquisas de 

opinião pública, como conhecer e interpretar os pontos de vista dos entrevistados, 

algumas observações da Psicologia e Sociologia, como métodos e técnicas genéricos 

utilizados em pesquisas de opinião e, ainda, considerações de pesquisas direcionadas 

para o transporte público urbano. 

O sexto capítulo constitui a parte prática deste trabalho, onde é apresentada a 

investigação levada a efeito visando obter padrões de qualidade para o transporte 

público em cidades médio porte. São relatadas e comentadas as pesquisas realizadas, 

sobretudo ao que concerne à metodologia e aos resultados obtidos. 

Por último, no capítulo 7, são apresentadas conclusões e observações 

consideradas relevantes. 
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2 QUALIDADE NO TRANSPORTE URBANO 

2.1 Qualidade 

2.1.1 Evolução do conceito 

A trajetória histórica do conceito de qualidade teve início na década de 20, 

restringindo-se ao controle estatístico da qualidade de fabricação de produtos, com 

ênfase na inspeção e detecção amostrais de defeitos de fabricação. 

A partir da década de 70, houve uma mudança, na medida em que a qualidade 

deixou de ser vista como o atendimento a padrões mínimos ditados por nonnas, 

especificações e padrões legais - preocupação exclusiva de departamentos ligados a 

fabricação. 

Na década de 80, o ambiente externo da empresa começou a ser considerado 

como fator condicionador da qualidade a ser atingida na 'produção de 'uma empresa 

(FIGUEIREDO, 1993). 

Atualmente, segundo SINA Y ( 1995), a qualidade mobiliza interesses em 

todos os setores da empresa devido às perdas de rentabilidade e de participação no 

mercado relacionadas com a má qualidade; valoriza os anseios dos clientes, cuja 

participação é requerida e é vista como uma agressiva arma de concorrência. 

... 
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2.1.2 Conceitos e comentários 

Segundo TRB ( 1991) qualidade nunca é resultado de um acidente, ou seja, 

acontece porque pessoas trabalham para fazê-la acontecer. Sempre é um produto de 

aplicação de grande volume de intenções e esforços, direção, programas, métodos e 

processos inteligentes. Representa um conjunto de escolhas sábias dentre muitas 

alternativas. 

A qualidade freqüentemente está nos olhos do observador, e a melhoria da 

qualidade é o principal alvo da maioria dos programas de desenvolvimento de 

recursos humanos. A qualidade pode ser a força propulsora para os esforços na 

melhoria do desempenho. 

A crescente competição mundial tem aumentado as expectativas dos usuários 

com relação a qualidade, o que faz com que empresas e organizações se empenhem 

em satisfazer as necessidades dos clientes, mantendo bom desempenho econômico e 

competitividade. A qualidade vem apresentando importância crescente para as 

empresas, pois está se tornando um importante fator decisivo para o sucesso nos 

mercados cada vez mais competitivos. Além das determinações objetivas da 

qualidade competitiva, existe também a necessidade de determinar os pontos de vista 

do cliente/usuário com relação à qualidade. 

Dentro deste ponto de vista, LIMA (1996, p.35) cita que "qualidade é a 

resposta adequada à necessidade do cliente ou usuário. A necessidade é dinâmica e é 

função das condições econômicas e culturais de um determinado ambiente. Assim, as 

dimensões da necessidade variam de acordo com o meio ambiente do usuário. 

Portanto, a exigência do usuário com relação ao desempenho funcional e de uso do 

produto, à segurança que o produto transmite, à satisfação das expectativas criadas 

sobre o produto, à sua disponibilidade, à facilidade do uso, ao preço, à acessibilidade, 

ao estilo e a imagem do produto e à relação desse produto com o meio ambiente, bem 

como outras dimensões da necessidade, estão em freqüente mutação, acompanhando 

os saltos dados nos níveis de satisfação dos clientes ou usuários." 
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AJgumas empresas têm definido a qualidade em termos de conformidade às 

especificações ou aos padrões. Essas definições são perigosas quando aplicadas em 

níveis gerenciais. Nesses níveis, o essencial é que os produtos respondam às 

necessidades dos clientes. A conformidade aos padrões é somente um dos muitos 

meios para esse fim. 

Em síntese, além das determinações objetivas da qualidade competitiva, 

existe também a necessidade de determinar os pontos de vista do cliente em relação 

ao nível para a qualidade, lembrando que não existe somente a complexidade devida 

à proliferação das necessidades em simples números, mas também devido aos graus e 

variedade das necessidades do cliente/usuário. 

A crescente confiança da sociedade em serv1ços tais como transportes, 

eletricidade, telecomunicações e informação aumenta as expectativas e exigências do 

cliente em relação à qualidade do serviço . 

Ao significado da palavra qualidade, atualmente estão associadas: a 

valorização da visão do cliente; a gestão dos processos; e a motivação das pessoas 

para a melhoria contínua e para a busca da excelência. 

Dentro deste ponto de vista, PARASURAMAN et ai (1985) e BOLTON & 

DREW ( 1991) citam que a qualidade em serviços pode ser medida através da 

comparação entre a expectativa e a percepção do serviço. 

Qualidade em serviços, para GRÚNROOS ( 1990), é interpretada pelo cliente 

como a expectativa que este tem sobre o serviço, analisando-o de forma comparativa 

a outros serviços e resultante de sua avaliação sobre os componentes técnicos e 

funcionais. 

FELEX ( 1997) cita que um sistema de qualidade deve ser efetivo para 

garantir que processos e produtos satisfaçam as necessidades e expectativas do 

cliente, e ao mesmo tempo para proteger interesses da organização ou empresa. 
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Sistema de qualidade bem estmturado é um valioso recurso para gerência, 

otimização e controle da qualidade, visando maximizar beneficios, controlar e 

reduzir riscos. 

A qualidade é expressa pela satisfação total do consumidor com o produto, 

que é ofertado na quantidade ce1ta, no local ce1to e na hora certa (CAMPOS, 1990). 

Qualidade, segundo JURAN ( 1990), é vista como a adequação ao uso. Um 

produto com qualidade apresenta características que atendam as necessidades e 

aumentam a satisfação do cliente. 

Seguindo o mesmo ponto de vista, SASHKIN ( 1994) conceitua qualidade 

como a adequação de um produto ou serviço às necessidades e desejos dos clientes. 

O principal aspecto que amplia a abordagem da qualidade em serv1ços, 

segundo LIMA JR. ( 1995), é a valorização da função e do beneficio gerado em 

detrimento das caraterísticas físicas dos produtos, que passam a ser facilitadores da 

execução da função. 

A melhoria da qualidade é decorrente da necessidade em prover maior valor e 

satisfação aos clientes. Melhorar a qualidade significa aumentar a eficácia e 

eficiência de atividades e processos que beneficiem a organização e os clientes 

(FELEX, 1997). 

Avaliação da qualidade consiste em um exame sistemático para estimar até 

que ponto um ente é capaz de atender os requisitos especificados para qualidade 

(NBR ISO 8402- ABNT, 1994). 
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ZEITHAML 1
, apud GOMES & COSSENZA (1995, p.620), cita três aspectos 

voltados para a qualidade do serviço oferecido: 

• "qualidade de serviços é mais dificil de ser avaliada pelos clientes do que a 

qualidade de produtos, principalmente devido a sua intangibilidade; 

• a percepção da qualidade de serviço resulta da comparação das expectativas dos 

consumidores com o desempenho do serviço prestado; 

• a avaliação da qualidade de serviço tem que levar em conta o resultado do 

serviço bem como o processo de prestação de serviço." 

Alguns pontos chaves de distinção entre qualidade em serviços e satisfação 

dos cliente são citados por BERTOZZI et ai (1997, p. 909): 

• "os julgamentos de qualidade tem dimensões específicas, enquanto que na 

satisfação elas assumem qualquer dimensão; 

• a expectativa de qualidade é formada através da percepção de um servtço 

excelente, enquanto que o julgamento de satisfação pode ser influenciado por 

qualquer ausência de qualidade; 

• para fazer-se um julgamento é necessário experiência anterior com o serviço, o 

que não é necessário na definição das percepções de qualidade nos serviços; 

• os conceitos que antecedem qualidade são menores dos que antecedem 

satisfação". 

Em engenharia não se deveria usar o termo "Qualidade" mas sim "Nível de 

qualidade". A NBR ISO 8402- ABNT (1994) define "nível de qualidade" no sentido 

quantitativo (como é empregado na aceitação por amostragem) e "medida de 

qualidade", quando são efetuadas avaliações técnicas precisas. 

Uma explicação mais específica foi dada por FELEX (1997): "Nível para 

Qualidade" de um serviço/produto é medida em escala de julgamento do usuário. 

Trata da satisfação do usuário. 

1 ZEITHAML, V.A. et al (1985). Problems and strategies in services marketing. Journal ofMarketi.ng, 
v.49, p.33-46. 
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Alguns conceitos segundo JURAN ( 1992): 

• Qualidade: características do produto que respondem às necessidades dos 

clientes; ausência de deficiências. Um termo genérico para cobrir os dois 

significados é "adequação ao uso". 

• Cliente: qualquer um que é afetado pelo produto ou processo. Clientes podem ser 

externos e internos. 

• Clientes externos: os que são afetados pelo produto, mas não pertencem à 

empresa na qual o produto é feito. 

• Clientes internos: aqueles que são afetados pelo produto e também são 

integrantes da companhia que produz o produto. 

• Usuário: um cliente que executa ações positivas em relação ao produto. 

9 Satisfação do cliente: é o resultado alcançado quando as características do 

produto correspondem às necessidades do cliente. 

• 

• 

Opiniões dos clientes: declarações dos clientes, baseadas principalmente em seus 

julgamentos. 

Percepções dos clientes: conclusões dos clientes, derivadas principalmente do 

uso do produto. 

• Insatisfação do cliente: um resultado alcançado quando as deficiências afetam de 

forma adversa os clientes. 

As necessidades humanas parecem ser ilimitadas, tanto em volume como em 

variedade. Existem várias formas para se classificar as necessidades dos clientes, de 

acordo com JURAN (1992): 

• necessidades declaradas e reats: os clientes comumente declaram suas 

necessidades segundo seus pontos de vista e em sua linguagem. Eles podem 

declarar suas necessidades em termos dos bens que desejam comprar. Entretanto, 

suas necessidades reais são pelos serviços que aqueles bens podem prestar. 

• 

• 

necessidades percebidas: os clientes, compreensivelmente, declaram suas 

necessidades baseados em suas percepções. 

necessidades culturais: as necessidades dos cliente, em especial dos clientes 

internos, vão além de produtos e processos. Elas incluem necessidades de auto

respeito, respeito dos outros, continuidade de padrões de hábitos e ainda outros 
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elementos daquilo que é em geral chamado de padrão cultural. Muitas falhas na 

determinação das necessidades dos clientes podem ser atribuídas à falta de 

compreensão da natureza e mesmo da existência desse padrão cultural. 

• necessidades atribuíveis a usos inesperados: surgem quando o cliente usa o 

produto de maneira diferente daquela pretendida pelo fornecedor. 

Requisitos para a qualidade, segundo a NBR ISO 8402 - ABNT (1994), é a 

"expressão das necessidades ou sua tradução num conjunto de requisitos explicitados 

em termos quantitativos e qualitativos, objetivando definir as características de uma 

entidade a fim de permitir sua realização ou exame." 

Contribuir para a definição de seleção das características (ou atributos) 

relevantes da qualidade e da produtividade é fornecer instrumentação técnica para 

escolha dos possíveis indicadores que possam medir esses atributos (LIMA, 1996). 

Atributo é a característica qualitativa que identifica um ou mais membros de um 

conjunto observado. 

Melhorar a qualidade é o produto de ações para aumentar a eficácia e a 

eficiência de atividades e processos que beneficiem organizações e clientes. 

Um sistema de qualidade facilita o atendimento de requisitos de qualidade 

nos resultados obtidos pelos processos aplicados por fomecedor. Os requisitos de 

qualidade são direcionados aos procedimentos a usar durante a operação. Um 

sistema de qualidade deve ser efetivo para garantir que processos e produtos 

satisfaçam necessidades e expectativas de clientes, protegendo também interesses da 

organização ou empresa (NBR ISO 8402 - ABNT, 1994). 
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2.2 Qualidade no transporte urbano 

Segundo EBTU ( 1986), o sistema de transporte público de passagetros 

compreende a estrutura do transporte coletivo urbano nos seus vários modos, 

expresso pelos tipos de serviço e linhas, com as respectivas características 

operacionais, os níveis tarifários, conexões intermodais, relacionamento como o 

usuário, além dos equipamentos e sistemas de serviços necessários à operação. 

A organização e manutenção de sistemas de transporte público e de trânsito 

requer muitos investimentos. Os principais são: 

• infra-estrutura viária, calçadas, abrigos, terminais e sinalização de trânsito: custos 

de infra-estrutura; 

• sistema de transporte público (ônibus, trem, metrô), na forma de recursos 

humanos de operação (condutores, cobradores, pessoal administrativo), de 

planejamento e controle do sistema (técnicos, administrativos, fiscais), os 

veículos (aquisição, manutenção e depreciação, para substituí-los à medida em 

que se desgastam) e sistemas de sinalização e operação: custos operacionais. 

Qualidade em transporte público urbano é definida com a adequação dos 

fatores críticos gerenciais e seus resultados aos requisitos dos clientes da prestadora 

dos serviços: usuário, poder público, acionista da empresa, funcionários e 

comunidade (LIMA & FERRAZ, 1995). 

Conforme GURIN ( 1976), as decisões tomadas por administradores podem 

distorcer conceitos do "nível para a qualidade" durante a prestação de serviços em 

transportes, pois existe uma grande tendência em medir qualidade de serviços através 

de valores internos aos transportes e obras: número de quilômetros construídos, 

resistência de materiais, etc. 

Segundo FELEX (1983), avaliar o "nível para a qualidade" de servtços 

prestados por equipamentos ou acessórios para transporte deve refletir o pensamento 

de indivíduos e grupos de pressão social. Também deve refletir a convivência entre 
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setores de produção e consumo da economia. Assim, para expressar os pontos de 

vista de toda a sociedade os atores de avaliação deveriam ser: 

• clientes em transportes, chamados usuários, são aqueles que recebem os serviços 

de embarque e viagem de pessoas ou mercadorias; 

• operadores são aqueles que tomam o conjunto de decisões sobre serviços e 

instalações de apoio ao transporte; 

• administradores (públicos ou privados) são os que decidem sobre preços, tarifas, 

subsídios, financiamento, volume e tipo de instalações, condições jurídicas e 

administrativas, incentivos e restrições. 

No processo de produção de transporte existem cinco pontos em que a 

qualidade dos serviços pode vir a ser comprometida: a identificação das necessidades 

dos clientes, a especificação do serviço a ser oferecido, a execução, a 

divulgação/imagem do serviço realizado e o confronto entre as expectativas e as 

percepções dos clientes. 

Medir qualidade dos serviços consiste basicamente em monitorar estes cinco 

pontos potenciais de falha quanto aos atributos mais importantes do processo de 

transporte. Deve-se identificar e priorizar os atributos, definir padrões de referência, 

avaliar os atributos em face dos padrões, atuar para melhoria e monitoração do 

processo. 

A qualidade em transportes tem sido tratada mais como um condicionante a 

ser atingido na busca de reduções de custos do que uma meta a ser atingida ou 

superada, vital para a sobrevivência ou competitividade da empresa. Isto está 

diretamente associado ao fato da maior parte dos mercados das atividades de 

transportes não apresentarem competição por diferenciação de produto/serviço, ou 

seja, apresentam estruturas de mercado do tipo monopolista ou são bastante 

regulamentados. 

GIANESI & CORRÊA (1994) citam que quando se trata de qualidade no 

transporte urbano é dada muita ênfase em equipamentos e retaguarda para a 
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realização da vtagem e baixo grau de contato, personalização e autonomia. O 

transporte público é um serviço que atende um maior número de clientes por unidade 

de tempo, sendo pouco personalizado, com alto grau de padronizações de operação, 

onde o grau de contato com o cliente (usuário) é bastante baixo e impessoal. 

GURIN (1976) cita que os políticos, os técnicos e os representantes 

comunitários tem sido os únicos atores nos processos de decisão sobre os serviços de 

transportes e com isso, provocam-se desequilíbrios e distorções no tratamento dos 

pontos de vista dos usuários 

O nível de servtço do transporte refere-se, conforme VASCONCELLOS 

( 1996), ao nível de conforto de cada modo de transporte em relação ao veículo 

utilizado e às condições das vias e da sinalização. Para o transporte público, o nível 

de serviço deve ser representado pelas condições médias ofertadas aos usuários em 

termos de ocupação média dos veículos (conforto), das possibilidades efetivas de 

embarque (que se refletem no tempo de espera) e da qualidade na sinalização e 

informações disponíveis aos usuários. 

Com as crescentes desregulamentações que vem ocorrendo no setor de 

transportes a importância da qualidade como fator competitivo para o setor vem 

aumentando. 

Torna-se importante a sistematização de formas para avaliar o desempenho 

das operações de transportes, levando-se em conta aspectos relativos não só à 

produtividade dos fatores mas também à qualidade dos processos e dos resultados 

obtidos (LIMA JR., 1994). 

· LIMA JR. ( 1995) define qualidade em serviços de transportes como "a 

qualidade percebida pelos usuários e demais interessados, de forma comparativa com 

as demais percepções do serviço realizado. A qualidade do serviço realizado é 

resultado de uma parcela técnica e de outra funcional, filtradas pelas comunicações 

técnicas entre o sistema de prestação de serviços, seus usuários, e demais 
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interessados, bem como pela imagem da empresa. Tanto a parcela técnica quanto a 

funcional são compostas por atributos geradores de satisfação e por atributos 

geradores de não insatisfação." 

Um sistema de transporte público com elevado nível de serviço custa muito 

caro, mas a satisfação do passageiro é condição fundamental. Nesse sentido, 

FERRAZ ( 1998) cita que o custo do transporte coletivo é insignificante para pessoas 

mais ricas, mas não o é para as pessoas de classes mais baixas, onde a tarifa baixa é 

muitas vezes preferível a um serviço de melhor qualidade. 

Segundo KAW AMOTO (1984), para se ofertar um melhor nível de serviço 

são necessários maiores recursos, mas o que se observa é que não obstante haja 

demanda em potencial, os operadores estão empenhados em aumentar seus lucros 

através da redução do nível de serviço em detrimento dos usuários cativos, que são 

obrigados a suportar essa situação por falta de outra alternativa. 

Conforme EBTU (1986), duas questões são relevantes na avaliação da 

qualidade dos serviços de transportes: 

• O serviço ofertado vale o preço cobrado? 

• O usuário encontra dificuldades para pagar o preço da tarifa? 

O preço da tarifa é uma conseqüência da qualidade do serviço ofertado, bem 

como da interferência direta da variação dos preços dos insumos que compõem o 

custo do transporte (EBTU, 1986). 

_ A política tarifária mais utilizada nas cidades brasileiras é baseada na tarifa 

única que corresponde a uma média ponderada para todas as linhas que compõem o 

sistema. É um dos modelos tarifários de maior simplicidade de aplicação, uma vez 

que a todo deslocamento é cobrado o mesmo preço. 

Do ponto de vista social, o preço de transporte por quilômetro nas viagens 

mais longas é menor do que nas viagens curtas e, como na estrutura urbana atual os 
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residentes nas áreas mais distantes do centro da cidade são de baixa renda, pode-se 

dizer que a curto prazo estes são beneficiados (FARIA 1985). 

O sistema de transporte público no Brasil tem vivenciado crises cíclicas 

ligadas principalmente à incompatibilidade entre custos, tarifas e receitas, às 

deficiências na gestão e na operação e às dificuldades de se obter prioridade efetiva 

na circulação. Ocorreu, conforme a ANTP ( 1997), um declínio na sua importância, 

na sua eficiência e na sua confiabilidade junto ao público, tornando-se um "mal 

necessário" para aqueles que não podem dispor do automóvel. Consequentemente, 

formou-se no país uma separação clara entre aqueles que têm acesso ao automóvel e 

aqueles que dependem do transporte público, refletindo, na prática, as grandes 

disparidades sociais e econômicas da nossa sociedade. Enquanto uma parcela 

reduzida desfruta de melhores condições de transporte, a maioria continua limitada 

nos seus direitos de deslocamento e acessibilidade. 

A falta de transporte público de qualidade estimula o uso do transporte 

individual, principalmente para os setores da classe média, o que aumenta os níveis 

de congestionamento e poluição. Esse uso ampliado do automóvel estimula a médio 

prazo a expansão urbana e a dispersão das atividades, elevando o consumo de 

energia e criando grandes diferenças de acessibilidade às atividades. 

O que ocorre, segundo ANTP (1997), são: 

• congestionamentos, elevando os tempos de viagem e reduzindo a produtividade 

das atividades urbanas. 

• prejuízo crescente ao desempenho dos ônibus urbanos ocasionando: 

- redução da sua velocidade causada pelo uso inadequado do espaço viário pelos 

:· automóveis, com impactos diretos nos custos da operação; 

- redução na confiabilidade e, consequentemente, na atratividade do sistema; 

- aumento do tempo de acesso fisico ao sistema, dificultado pelos problemas de 

oferta fisica e espacial, tomando o transporte público muito mais desvantajoso 

que o transp01te particular; 
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- queda do nível de serviço, na confiabilidade e na atratividade do transporte 

público, o que ocasiona decréscimo do uso do transporte público. 

As diretrizes operacionais, cujas preocupações deverão ser atendidas e cujos 

valores e anseios se converterão em base para julgar os méritos do próprio sistema de 

transporte público de passageiros, podem ser apresentadas segundo o enfoque da 

EBTU (1986): 

• do usuário, apresentando a expectativa daquele com relação ao transporte e como 

cada componente do mesmo é avaliada pelo usuário; 

• do operador, onde são considerados os pnnctpats enfoques daquele que é 

responsável pela produção do transporte; 

• do poder público, quando são abordados sucintamente os aspectos da 

normatização do controle social da execução dos serviços e do estabelecimento 

dos níveis tarifários, etc. 

Segundo FIGUEIREDO (1993), o operador, o poder público, o usuário e a 

comunidade têm concepções distintas e próprias de qualidade no tocante à qualidade 

do transporte público. O operador concentra sua atenção na otimização da utilização 

de fatores envolvidos na produção do serviço; o usuário em obter a máxima 

qualidade pelo que gastou monetariamente; o poder público responsável pelo serviço 

exige o alcance máximo de seus objetivos no tocante a satisfação das necessidades 

sociais de deslocamentos; a sociedade tem interesse em maior acessibilidade, 

maximização de resultados positivos como empregos e minimização de impactos 

negativos como acidentes, congestionamentos, etc. 

O setor de transportes tem procurado adaptar e melhorar as condições 

oferecidas aos clientes, através da preocupação constante em fornecer melhores 

serviços, principalmente no que se refere à qualidade, e conseguir resultados mais 

satisfatórios. A crescente preocupação em conhecer as reações dos clientes e definir 

os pontos de atuação mais significativos em relação aos usuários tem sido, conforme 

cita SILVA et ai ( 1996), um fator de diferenciação entre as empresas do setor. 
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LIMA JR. & GUALDA (1995), destacam os seguintes pnnc1pa1s 

condicionantes da qualidade em transporte: 

• mercados regulamentados ou sem diferenciação de produto; 

• produção e consumo simultâneos, com o cliente participando dos processos; 

• produção em movimento com interações com o meio ambiente físico; 

• atividade meio associada a uma rede de processos e parcerias; 

• produto intangível; 

• satisfação do usuário associada ao resultado e à participação no processo; 

• produtos e processos heterogêneos; 

• grandes oscilações espaciais e temporais de demanda; 

• indivisibilidade de oferta; 

• diferentes tecnologias para a produção do serviço. 

Para qualquer elemento de um sistema de transporte podem ser associados, 

conforme citam LIMA JR. & GUALDA (1995), quantidades e qualidades, como por 

exemplo, para componentes como a infra-estrutura viária, o pavimento, os veículos, 

etc. e para atividades como planejamento, projetos, manutenção, etc. ''No caso 

específico dos serviços de transporte, a qualidade dos diversos componentes e 

atividades levam a um resultado único, refletido pelo des~mpenho do' ~serviço 

realizado, tendo associado ao mesmo a qualidade percebida pelo usuário de forma 

comparativa às opções existentes". 

A análise da qualidade dos servtços inclui, inicialmente, uma avaliação 

individual de cada fator considerado e que influi na qualidade do transporte e, no 

final, uma avaliação global do nível de serviço (PROTRAN, 1985). 

Como definido por ZEITHAML et al ( 1980), qualidade em serviços é o 

resultado do balanço entre a expectativa dos usuários do serviço e a percepção que os 

mesmos tem do desempenho desse serviço, e esta afirmativa pode ser considerada 

válida também para a indústria de Transportes, já que nesses aspectos a mesma pode 

ser incluída no setor de serviços. 
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Segundo P A V ARINO ( 1996), a qualidade do transporte coletivo é medida, 

em geral, em termos de condições operacionais relacionadas os próprio veículo ou 

com os trechos de via perconidos. Para os usuários, entretanto, o acesso ao sistema 

de transporte coletivo se faz, via de regra, por meio de deslocamentos a pé, durante 

as quais as condições enfrentadas pesam significativamente na percepção da 

qualidade dos serviços disponíveis. 

RICHERS & LIMA (1991) citam que o transporte urbano apresenta o que é 

comum para a grande maioria dos serviços: "a curva da demanda não obedece a uma 

relação simples e retilínea entre quantidades e preços, mas costuma ser divisível em 

grupos de usuários que têm características comuns entre os seus integrantes, porém 

distintas entre os grupos". Desta fom1a os usuários podem ser classificados em 

diversos segmentos de interessados que não só dispõem de diferentes níveis de renda, 

como se diferenciam em termos de preferência por meios de transporte para suas 

viagens, etc . 

Dentre a dupla função dos transportes urbanos: induzir o desenvolvimento 

urbano, proporcionado alternativas de ocupação dos espaços, e atender à demanda, é 

esta última que, especialmente, tem preocupado os planejadores de transporte urbano 

objetivando obter melhores índices de eficiência e eficácia dos sistemas. 

Uma nova postura nos sistemas de transportes públicos está sendo tomada 

centrada no usuário e conceituada como o serviço recebido em relação ao serviço 

almejado. Essa posição foi externada pela União Internacional de Transporte Público 

- UITP, conforme cita REINHOLD et ai (1995), onde pode ser verificado que a 

qualidade do serviço não se limita mais ao conceito tradicional das empresas 

prestadoras do transporte, como a relação entre o serviço planejado e o serviço 

oferecido. 

O usuário não só deve ter segurança, mas sentir-se seguro dentro do sistema. 

Deve ser tratado sem discriminação em todas as áreas do sistema dentro de normas 
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preestabelecidas; deve ter uniformidade de tratamento com padrões definidos. Uma 

comunicação com qualidade e transparente demonstra respeito ao usuário . 

- Por realizar um transporte dentro de uma estrutura confinada, a 

responsabilidade com o usuário assume uma ênfase particular, que se expressa no 

ambiente, na segurança, no atendimento, na comunicação e na confiabilidade. A 

qualificação do pessoal operativo na operação do sistema, na agilidade no 

atendimento a ocorrências e no trato com o usuário é condição básica de sucesso do 

empreendimento. A existência de serviços especiais e complementares (como o 

serviço de remoção por ambulância, atendimento especial a deficiente fisico ou 

visual, achados e perdidos, central de informações, caixa de sugestões, etc.) eleva a 

consideração que o usuário tem a respeito da empresa, que retribui com um 

comportamento cooperativo dentro do sistema (ANTP, 1997). 

Os usuários do transporte coletivo urbano são constituídos pelos usuários 

cativos e livres. F ARJA ( 1985) cita que se a política de transportes é estimular o uso 

do transporte coletivo, isso significa atrair os usuários livres, o que pode ser feito 

através de medidas eficazes atuando nos fatores que provocam maior efeito 

psicológico neste tipo de usuário. 

Os usuários têm evoluído em seus padrões sócio culturais, o que, aliado às 

evoluções tecnológicas dos meios de transportes, tem provocado exigências cada vez 

maiores quanto a qualidade do atendimento. A percepção da qualidade é influenciada 

pelas condições dos transportes vigentes, pois há um aumento do grau de expectativa 

dos usuários com a melhoria da oferta. Conforme cita KAWAMOTO (1987, p.59), 

" ... o nível de aspiração está sempre além do nível alcançado." 

- FERRAZ (1998) cita que os fatores considerados pelos usuários na avaliação 

da qualidade dos sistemas de transporte variam bastante em função da condição 

social e econômica das pessoas, da idade, do sexo, de país para país e até mesmo em 

função do porte da cidade. 

I 
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O nível de serviço do transporte coletivo por ônibus é uma medida indicativa 

do nível qualitativo da operação deste transporte. É preciso, portanto, que se definam 

padrões de qualidade aceitáveis para efeito de planejamento urbano, que satisfaçam a 

maioria dos usuários habituais do transporte coletivo por ônibus, baseados no ponto 

de vista destes. 

Uma das principais dificuldades no tratamento da qualidade dos transportes 

está associada com a forma de medir os resultados alcançados; na identificação dos 

clientes/usuários e identificação de suas expectativas e desejos, bem como a 

percepção destes sobre o serviço realizado. 

Dentro deste ponto de vista EBTU ( 1986) cita que as dificuldades para 

definição de uma qualidade global do serviço decorrem parcialmente da importância 

relativa dos vários atributos da oferta ponderados pelos usuários, em razão de suas 

diferentes características sócio-econômicas e dos próprios deslocamentos. O mercado 

de passageiros não é homogêneo, existindo vários segmentos com necessidades e 

aspirações diferentes com relação aos atributos que influem no desempenho do 

sistema. 

Para LIMA JR. (1994), o primeiro ponto gerador de problemas associados a 

qualidade dos serviços de transportes está na identificação dos clientes e de seus 

desejos, de forma segmentada e hierarquizada. 

Uma colocação bastante interessante feita por HIBBS (1985) é que a 

definição de qualidade do produto para a indústria é a satisfação de seus 

consumidores, e que para que este conceito seja aplicado à operação por ônibus 

necessita-se primeiramente conhecer como é este mercado: identificando quais os 

fatores que levarão o usuário do ônibus a deixar de usá-lo . 

A avaliação da qualidade do transporte pelo usuário consiste basicamente no 

tempo que ele leva para chegar de sua origem ao seu destino, sendo ela mensurada 

pelos seguintes indicadores: tempo de espera da condução, tempo de caminhada até o 
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ponto de ônibus, tempo de duração da viagem e freqüência, conforme estudos do 

TRR (1980). 

- FIGUEIREDO (1993) cita outros atributos também considerados pelos 

usuários na avaliação da qualidade do serviço, embora com menor importância. São 

eles: o conforto dos assentos, as condições do ambiente (temperatura, ventilação e 

barulho), a limpeza dos veículos e estações, a segurança (contra acidentes e assaltos) 

e a informação ao usuários sobre horários e itinerários. 

No Brasil, as empresas operadoras de ônibus públicas e privadas tendem a 

considerar como atributos de qualidade do serviço a pontualidade dos horários, o 

comportamento dos motoristas e cobradores, a limpeza dos ônibus e tenninais, a 

regularidade dos horários e a velocidade de operação. As empresas metrô -

ferroviárias acrescem a esses indicadores a segurança da viagem e a lotação do 

veículo. Os órgãos de gerência agregam ainda o preço da passagem, a 

disponibilidade das informações, o tempo de espera nos terminais, a extensão das 

linhas e os horários de operação disponíveis. 

Nas instituições de pesquisa e ensino o conceito de qualidade que mais se 

adequa às linhas de pesquisas é o grau de satisfação do usuário com o conforto dos 

veículos, com a limpeza, a pontualidade e a segurança do transporte (FIGUEIREDO, 

1983). 

- Uma análise qualitativa dos componentes do sistema de transporte pode ser 

feita de diversas maneiras. WINNIE & HATRY (1974) descrevem algumas delas: 

• serviços de informação: avaliação subjetiva da comunicação entre a empresa de 

transporte e o público em geral (fornecimento de informações sobre a 

programação do horários e localização das linhas, serviços de informação por 

,, telefone, marketing, etc.) ; 

• qualidade do local de parada: avaliação subjetiva das condições de conforto do 

ponto de embarque e desembarque (iluminação, sinalização, comprimento do 

meio-fio, existência de bancos e abrigo); 
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• a avaliação subjetiva sobre a implantação de novas medidas que visam beneficiar 

a comunidade que utiliza transporte público (tratamento preferencial para os 

veículos nas vias, serviços para deficientes físicos) . 

Os indicadores de qualidade de viagem abordados por FIGUEIREDO (1993) 

são: 

• número de partidas por hora; 

• freqüência real de partida sobre a freqüência desejada; 

• percentagem da área urbana com tempo de acesso menor ou igual ao limite ideal 

estabelecido; 

• total de área de veículo por passageiros transportados; 

• número médio de assentos disponíveis por número médio de passageiros 

transportados. 

Ainda, conforme FIGUEffiEDO (1993), os indicadores de confiabilidade do 

serviço são: 

• número de chegadas pontuais por total de viagens; 

• número de atrasos relevantes por total de viagens; 

• número de viagens não realizadas ou interrompidas por número total de viagens. 

Para KA W AMO TO ( 1984 ), o nível de serviço (indicador da qualidade do 

serviço) é um dos atributos do sistema de transporte bastante subjetivo resultante da 

peculiaridade de cada usuário, com diferentes capacidades de percepção de cada 

atributo. É avaliado através das reações dos usuários, incluindo-se aí os usuários 

potenciais. 

O mercado de passageiros não é homogêneo existindo vários segmentos com 

necessidades e aspirações diferentes com relação aos atributos que influem no 

desempenho do sistema (EBTU, 1986). 

KA W AMO TO ( 1984) cita que é impossível tratar os indicadores de 

qualidade sob escala absoluta pois: entre os constituintes do indicadores de qualidade 
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existem os quantificáveis e os não quantificáveis (que podem ser classificados 

qualitativamente ou comparativamente de acordo com as opiniões dos usuários) e 

estes dependem das características dos usuários. 

-- Os atributos mais comuns na avaliação da qualidade e produtividade do l 
transporte urbano, segundo LIMA (1996, p.36) são: \; 

• "conforto: sensação de bem-estar do usuário durante o seu deslocamento (dentro 

do veículo ou utilizando equipamentos de apoio); 

• segurança: condição de harmonia que o usuário pode usufruir no relacionamento 

dele com o ambiente criado para o seu deslocamento: ausência de acidentes, de 

agressões fisicas ou morais e de roubos e assaltos; 

• confiabilidade: certeza que o usuário tem de que o seu deslocamento venha a 

ocorrer conforme ele espera: sem atrasos, sem interrupções, com continuidade e 

sem maus tratos; 

• acessibilidade: facilidade de acesso que o usuário tem ao meto de transporte 

preferido ou possível, caracterizada pela distância; 

• modicidade: condição de manutenção da despesa com deslocamento em nível 

moderado ou reduzido; 

• disponibilidade: condição de liberdade que o usuário tem para uso de um ou 

vários meios de transporte; 

• rapidez: possibilidade que o usuário tem de efetuar o seu deslocamento no menor 

tempo possível; 

• conveniência: condição de utilidade, oportunidade e favorabilidade dos metos 

disponíveis para o deslocamento do usuário (rota, abrigos, terminais de 

transbordo etc.); 

• ecoequilíbrio: condição de harmonia entre o meio ambiente urbano e um 

determinado meio de transporte; 

• intensidade de utilização do serviço: grau com que a capacidade ofertada de 

transporte é aproveitada; 

• eficiência energética: produção do transporte (passageiro x quilômetro) 

utilizando a menor quantidade possível de energia; 
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• racionalidade do tempo investido: aproveitamento do tempo investido para 

produzir transporte; 

• desempenho da manutenção: reflexo do trabalho da manutenção na 

disponibilidade da frota; 

• desempenho operacional: reflexo do trabalho da operação na produção do 

transporte; 

• desempenho econômico: grau do retorno do investimento,. 

Dois outros conceitos colocados por LIMA (1996) são: 

• indicador: instrumento adotado para demonstrar ou revelar, quantitativamente, a 

característica de um membro de um conjunto observado; 

• cliente em transporte urbano: é o usuário (direto e indireto), o poder público, o 

acionista da empresa operadora, os funcionários e a comunidade. 

MBB (1987) cita que as principais exigências do passageiro do transporte 

coletivo por ônibus são: 

• distâncias curtas a pé para os pontos de parada (origem e destino da viagem); 

• segurança (redução do número de acidentes); 

• tempo mínimo de espera; 

• confiabilidade; 

• viagens rápidas; 

• conforto (ausência de baldeações ou integrações coordenadas e rápida; número 

de passageiros/m2) ; 

• tarifas baixas; 

• atendimento de seus desejos de deslocamento . 

I 
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" 3 PARAMETROS QUE CARACTERIZAM A 

QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO: 

VISÃO 

AUTORES 

E CONCEITOS DE DIVERSOS 

De acordo com FERRAZ (1999), os principais parâmetros que caracterizam a 

qualidade do transporte público urbano são: 

• acessibilidade; 

• tempo de viagem; 

• confiabilidade; 

• freqüência; 

• lotação; 

• características dos veículos; 

• facilidade de utilização; 

• mobilidade. 

A seguir são colocados a visão e os conceitos de diversos autores sobre cada 

um desses parâmetros. 
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3.1 Acessibilidade ~ 

Para FERRAZ ( 1998) a acessibilidade está relacionada com a distância de 

caminhada dos usuários para realizar uma viagem, compreendendo a distância da 

origem da viagem até o ponto de embarque e do ponto de embarque até o destino 

final. A avaliação deste parâmetro é, para FERRAZ ( 1998), baseada na distância 

entre a origem e o ponto de embarque e entre o local de desembarque e o destino 

final do usuário. 

Este conceito também é adotado por AL TER (1976), onde a acessibilidade 

representa a facilidade de acesso à linha de ônibus, ou seja, ao ponto de parada mais 

próximo por onde passam os ônibus que vão ao destino desejado ou até suas 

proximidades. 

P A V ARINO ( 1996) cita que tendo por base o homo economicus, assume que 

a qualidade dos caminhos até os pontos de acesso estão na proporão indireta das 

variáveis em questão propostas por ALTER (1976), ou seja, quanto menores o tempo 

e a distância a serem cobertas pelo usuário, tanto melhor a acessibilidade locacional 

ao sistema, independente da qualidade do caminho propriamente dito . 

Acessibilidade, segundo ANTP ( 1997), é medida pela distância de caminhada 

e pelo intervalo médio ou tempo de espera. No sentido geral refere-se às condições 

relativas de atravessar o espaço e atingir as construções e equipamentos urbanos 

desejados. Ela reflete a variedade de destinos que podem ser alcançados e, 

consequentemente, o arco de possibilidades de relações sociais, econômicas, 

políticas e culturais dos habitantes do local. Ela tem relação direta com a abrangência 

espacial do sistema viário e dos sistemas de transporte, estando ligada às ações 

empreendidas no nível do planejamento de transporte. 

Segundo AGUIAR ( 1985), um fator que reflete a acessibilidade do sistema de 

transporte é o número de estações ou pontos de embarque e desembarque, uma vez 
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que quanto matar for esse número maior será a área coberta pelos servtços de 

transporte, levando-se em conta que cada ponto possui a sua área de influência. 

A acessibilidade, conforme a EBTU ( 1986), é caracterizada pela maior ou 

menor facilidade de ingresso no transporte público, distinguindo-se dois aspectos: a 

acessibilidade local, representada pela proximidade dos terminais e pontos de 

embarque/desembarque do sistema, e a acessibilidade temporal, representada pela 

freqüência dos serviços. 

A acessibilidade é proporcional ao tempo de acesso para o/do ponto de 

parada, juntamente com o tempo de espera pelo veículo (EBTU, 1986). 

Para VASCONCELLOS ( 1996), a acessibilidl_lde pode ser medida pela soma 

do tempo de dinheiro gastos para ir de uma origem a um destino, e ainda pelo 

número e pela natureza dos destinos (desejados) que podem ser alcançados por uma 

pessoa. Pode ser subdividida em quatro componentes: tempo de acesso ao transporte 

público, tempo de espera, tempo dentro do veículo e tempo até o destino final após 

deixar o veículo. 

As condições adversas enfrentadas pelos usuários de transporte público não 

são distribuídas igualmente. Como as linhas de transporte são mais densamente 

distribuídas nas áreas mais centrais, as regiões periféricas são menos servidas. Linhas 

ligando áreas periféricas são especialmente raras, uma vez que a maioria dos serviços 

liga os bairros ao centro. Portanto as pessoas que vivem muito longe do centro têm 

sua acessibilidade ao transporte mais prejudicada (VASCONCELLOS, 1996). 

Uma observação pertinente foi colocada também por VASCONCELLOS 

(1996, p.39): "Os baixos níveis de acessibilidade e conforto vivenciados pelos 

usuários de transporte público em relação aos usuários de auto derivam de quatro 

fatores principais: a cobertura espacial das linhas de transporte público, a freqüência 

dos serviços, o tipo de veículo utilizado e a integração física entre os serviços. Todas 

estas características estão relacionadas à forma de operação do transporte público." 
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3.2 Tempo de viagem , 

Um dos atributos de mais fácil percepção e de maior importância para o 

usuário é o tempo gasto para efetuar o deslocamento entre os locais de origem e de 

destino. O importante é o tempo total "porta a porta", ou seja, o tempo gasto no 

acesso ao ponto de embarque, a espera pelo veículo, o deslocamento efetivo no 

interior do veículo, a transferência e o acesso do ponto de desembarque até o destino 

final (EBTU, 1986). 

FERRAZ ( 1998) caracteriza o tempo de viagem como função da velocidade 

comercial e do traçado das linhas, e avalia este parâmetro relacionando os tempos de 

viagem por transporte público e por c~rro. 

De acordo com FARIA ( 1985), a maioria dos usuários de transporte público 

consideram o tempo de viagem como o fator mais importante de uma viagem, sob a 

ótica da qualidade, especialmente nas viagens pendulares, devido ao horário de 

entrada no trabalho. 

Para F ARJA (1985), as características associadas ao tempo de viagem são as 

características que indicam o esforço do usuário relativo aos vários componentes do 

tempo total de viagem: o tempo de espera, o intervalo entre atendimentos, o tempo 

gasto no acesso e egresso do sistema, o tempo de espera no ponto de parada, o tempo 

de embarque e desembarque, o tempo de deslocamento dentro do veículo, a 

disponibilidade de ônibus para substituição e a regularidade dos horários. 

KANAF ANl ( 1983) define como tempo de acesso o tempo necessário para 

chegar ao transporte público, em comparação aos automóveis. Ele se aplica ao tempo 

de caminhada até o ponto de parada (ou estação), ao tempo de espera e ao tempo de 

transferência entre dois modos públicos de transporte. Estes tempos adicionais têm 

um sentido especial que vai além da sua expressão quantitativa: as pessoas valorizam 

mais negativamente os tempos de caminhada e de espera, em relação ao tempo 

viajando. 
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Para AGUIAR ( 1985), o tempo de espera nos pontos de parada, resultante do 

intervalo de tempo ou espaçamento entre unidades de transporte, pode contribuir 

para a redução do nível de serviço aumentando o tempo de viagem. Os tempos 

consumidos em esperas individuais durante uma viagem são somados para se obter 

um tempo total de espera, como no caso de uma viagem que envolve dois ou mais 

serviços de transporte, sendo que este tempo total de espera onera o tempo 

generalizado de viagem. 

O tempo de viagem consumido no interior do veículo depende da velocidade 

operacional dos veículos. Altas taxas de variação da velocidade podem conduzir a 

uma economia de tempo, porém acelerações e frenagens muito rápidas criam um 

grande desconforto aos usuários, principalmente àqueles que se encontram em pé 

(AGillAR, 1985). 

Em sistemas não congestionados, a diferença entre automóveis e ônibus pode 

chegar a 200%, com os ônibus trafegando a 20 km/h e os carros a 60 km/h 

(VASCONCELLOS, 1996). 

O tempo de viagem é função da velocidade comercial dos veículos e do 

traçado das linhas. Embora não existam limites rígidos quanto ao valor desse 

parâmetro, algumas observações podem ser feitas com relação à velocidade e ao 

traçado das linhas. Em cidades médias as velocidades comerciais não devem, em 

geral, estar abaixo do limite de 16km/h. Esse limite pressupõe que a distância média 

entre pontos de parada seja próxima do valor recomendável de 300 metros. Os 

itinerários das linhas, por sua vez, devem ser o mais direto possível, evitando-se rotas 

sinuosas e tortuosas. Nos extremos das linhas são aceitáveis, desde que comedidos, 

traçados sinuosos para maximização da área atendida (PROTRAN, 1985). 

Para MACEDO (1991) quanto mais as rotas de transporte público estiverem 

isentas de sinuosidades e tortuosidades menor será o tempo necessário para efetuar o 

percurso, ou seja em rotas diretas as viagens são mais rápidas. 



... 

., 

33 

O tempo de espera no ponto de parada é o tempo decorrido desde a chegada 

do passageiro ao ponto de parada até a chegada do ônibus e segundo FITCH2 et ai, 

apud FARIA ( 1985, p. 8), é um indicativo da desutilidade da viagem e deve ser 

penalizado em relação ao tempo gasto no deslocamento do ônibus. 

Um fato interessante considerado pela EBTU (1986) é que quanto maior o 

nível de renda do usuário, maior valor tem seu tempo, preferindo deslocamentos 

curtos. Deslocamentos con1 rigor de horário implicam numa grande valorização do 

tempo de espera, na tentativa de reduzi-lo ao máximo. 

3.3 Confiabilidade 

Segundo EBTU (1986), a confiabilidade é percebida de duas formas pelos 

usuários: pontualidade e regularidade. A pontualidade consiste no cumprimento da 

tabela de horários, sendo relevante para sistemas com baixa freqüência, e a 

regularidade, relevante para linhas de maior freqüência . 

Para o usuário o importante na avaliação da confiabilidade é a defasagem 

entre o tempo total programado e o tempo real verificado no deslocamento (EBTU, 

1986). 

AGUIAR (1985) considera melhor definir esta medida, como pontualidade, 

visto que a palavra confiabilidade apresenta outras conotações. 

Para AGUIAR (1985), a confiabilidade dos serviços de transporte público se 

relaciona com a freqüência no seguinte sentido: quanto maior a freqüência de 

serviços, menor importância o usuário dá ao fato do veículo estar chegando 

adiantado ou atrasado, pois ele sabe que seu tempo de espera no ponto de embarque e 

desembarque é aceitável. Por outro lado, quanto menor for a freqüência de serviços, 

2 FITCH, L. C. et al. (1980). Service leveis of urban transport in the Netherlands, I.T.S. 
Library U.C. Berkeley, p.l -35. 
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mais importante é para o usuário saber exato que o veículo passará num determinado 

ponto pois ele molda suas atividades em função desse fato, tornando assim a 

confiabilidade um fator importante. 

AGUIAR (1985) cita que quando o intervalo entre veículos é pequeno a 

confiabilidade desse intervalo é o que mais interessa ao usuário, que considera muito 

a chegada no destino na hora planejada ou próximo dela. Uma vez que um veículo se 

atrasa para chegar num determinado ponto, a confiabilidade ou aderência à 

programação para uma certa quantidade de pontos subsequentes se toma 

comprometida, pois ele custosamente conseguirá recuperar um atraso, tendo em vista 

a distância normalmente pequena entre os pontos. 

A confiabilidade no transporte coletivo, para FERRAZ (1998) está 

relacionada com o grau de certeza dos usuários de que, ao realizarem uma viagem 

ônibus sairá e chegará no horário previsto, com uma certa margem de tolerância, ou 

seja envolve o parâmetro pontualidade. 

Para TURNQUIST (1981) a confiabilidade pode ser entendida como sendo a 

aderência das passagens de ônibus aos horários pré-fixados ou manutenção do 

intervalo entre unidades de serviço e do tempo de viagem. 

KA W AMOTO (1984) cita que a não aderência aos horários provoca maior 

tempo de espera, pois os usuários chegarão no ponto de parada com certa 

antecedência em relação ao horário, para evitar a perda da condução que 

eventualmente pode chegar antes. Se o ônibus passa atrasado consequentemente os 

usuários chegarão atrasados aos seus destinos, caso o motorista não aumente a 

velocidade operacional. 

Segundo FARIA (1985), a regularidade dos ônibus é mais importante nos 

sistemas de baixa freqüência devido ao desconforto psicológico da espera. 
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Para FIGUEIREDO ( 1993) os pnnctpats indicadores que denotam 

confiabilidade do serviço são: 

• número de chegadas pontuais por total de viagens; 

• número de atrasos relevantes por total de viagens; 

• número de viagens não realizadas ou interrompidas por número total de viagens. 

FARIA ( 1985) cita que os mais recentes estudos comportamentais tem 

mostrado que a certeza de chegar ao destino num tempo determinado é um dos 

indicadores reais da confiabilidade que o usuário atribui ao ônibus urbano. 

No Brasil , o atributo confiabilidade merece destaque especial pois, em raras 

situações o usuário está informado sobre a programação dos serviços (EBTU, 1986). 

3.4 Freqüência · . 

FARIA ( 1985) define a freqüência ou intervalo entre atendimentos como o 

tempo decorrido entre passagens sucessivas de ônibus numa mesma linha e sentido. 

Segundo FARIA (1985}, os sistemas de ônibus com tempo médio de espera 

excessivo são indesejáveis. Caso este tempo fosse parcialmente economizado e 

ocupado com outra atividade psicologicamente mais conveniente, como por exemplo 

leitura, produziria uma atitude mais favorável com relação ao ônibus. 

KAW AMOTO (1984) cita que a freqüência de serviço é um dos elementos 

mats importantes do nível de serviço uma vez que reflete o volume de serviço 

ofertado por unidade de tempo e provoca impactos em diversos aspectos. Um desses 

impactos é o tempo médio de espera dos usuários nos pontos de parada, pois 

considerando-se que a chegada seja aleatória (usuários não estão informados acerca 

do horário) o tempo médio de espera é a metade do headway e para usuários que 

conhecem o horário o tempo médio de espera será menor. Portanto o tempo médio de 

espera será metade do headway para linhas com freqüência relativamente alta e um 
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valor menor para freqüência relativamente baixa. Outro impacto é que em se tratando 

de serviço cuja maioria dos usuários é cativa (demanda praticamente inelástica) o 

aumento da freqüência resulta em menor volume de passageiros por viagem, 

consequentemente menor lotação e maior conforto aos usuários e velocidade 

comercial, reduzindo o tempo de viagem. 

Segundo FARIA (1985), nas linhas de ônibus ao se aumentar a freqüência, 

diminui-se a aglomeração no interior dos veículos e os tempos de espera nos pontos 

de parada. O tempo médio de espera está relacionado com o headway, e os sistemas 

de ônibus com tempo médio de espera excessivo são indesejáveis, podendo 

comprometer a confiabilidade no sistema, caso não haja observância dos horários de 

passagem nos pontos de parada. Neste caso, a regularidade nos horários assume 

importância fundamental, enquanto que nos sistemas de ônibus de alta freqüência os 

atrasos nas passagens pelos pontos de parada prejudicam menos os passageiros. 

AGillAR ( 1985) cita que a freqüência de servtço ou o intervalo entre 

veículos pode ser estabelecida em função da demanda de viagens, ou seja com as 

densidades populacionais ao longo da linha. 

3.5 Lotação ~ 

A densidade de passagetros encontrada nos transportes coletivos urbanos 

reflete, em parte, o nível de serviço do sistema. Veículos lotados demonstram a 

incapacidade do sistema em atender a demanda. 

A densidade de passageiros no interior do veículo é importante para criar no 

usuário a satisfação durante a viagem. Baixas densidades agradam enquanto que altas 

densidades desagradam mas raramente criam um nível de insatisfação máxima nos 

passageiros (AGUIAR, 1985). 
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A avaliação quantitativa desse parâmetro segundo FERRAZ ( 1998) baseia-se 

no número de passageiros no interior do veículo no trecho de maior lotação (trecho 

crítico) e a capacidade dos ônibus, calculada para uma taxa de ocupação de 

passageiros em pé de 7 pessoas/m2 (valor tomado como referência por ser de uso 

habitual no país). 

A relação entre as condições de conforto e a densidade de ocupação é 

considerada pela maior ou menor satisfação do passageiro com relação à lotação do 

veículo e pela sua possibilidade de realizar a viagem sentado. Baixas densidades 

agradam aos passageiros (EBTU, 1986). 

PROTRAN (1985) preconiza os seguintes valores de lotação: 

• Lotação máxima nos períodos de pico igual a capacidade dos ônibus, sendo a 

capacidade calculada admitindo ema taxa de ocupação de 7 passageiros em 

pé/m2, o que eqüivale a uma taxa de ocupação de O, 14m2/pass. 

• Lotação máxima nos períodos de menor movimento igual a 2/3 da capacidade . 

MAGALHÃES et al (1996) cita, conforme a pesquisa Regulamentação do 

Serviço de Transporte Público Urbano - REGBUS3
, que a maioria dos organismos 

gestores do transporte público no país adotam a taxa de 7 passageiros em pé por 

metro quadrado a fim . de maximizar a capacidade de transporte e atingir um 

equilíbrio entre o valor da tarifa e o poder aquisitivo dos usuários. Entretanto o rúvel 

recomendado é de 5 passageiros em pé por metro quadrado, o que não acontece no 

dimensionamento da oferta para os períodos de maior carregamento, comprometendo 

o fator conforto dos usuários. 

A área disponível para cada passageiro é importante em termos de conforto e 

de tempo generalizado de viagem. Se a lotação do veículo for demasiadamente 

3 REGBUS: Regulamentaç.1o do serviço de transporte público urbano. Pesquisa cientifica realizada 
sob o patrochúo da FtmdaÇc1o de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais em 1995, na qual 
foram quantificados c analisados os efeitos c as causas da irregularidade, ao longo da rota, do sen,iço 
de transporte público por ônibus em linhas urbanas de Belo Horizonte (MG). 
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grande, um usuário esperando num ponto de embarque pode não conseguir entrar no 

veículo, o que significa um aumento no seu tempo de viagem (AGillAR, 1985). 

"As densidades de passageiros dentro dos veículos e a possibilidade de viajar 

sentado caraterizam conforto aos usuários. As condições efetivas do transporte 

público demonstram que, principalmente nas horas de pico, o conforto está longe do 

aceitável. Veículos superlotados são uma realidade diária vivenciada por milhões de 

pessoas. Idosos, portadores de deficiência e crianças são especialmente prejudicados. 

Em algumas culturas, as mulheres também são muito afetadas, pelo assédio a que 

podem estar sujeitas" (VASCONCELLOS, 1996, p. 36-37). 

A qualidade do transporte está relacionada com a lotação dos ônibus, sendo 

que a percepção dos usuários com relação a lotação depende do período em que 

utilizam o sistema. Os usuários habituais dos períodos de pico (a maior parte 

constituída de adultos e jovens que se dirigem ao trabalho/escola) são menos 

sensíveis a lotação que os usuários típicos dos outros períodos (uma grande parte 

constituída de mulheres, crianças e idosos) . 

VASCONCELLOS ( 1996) ainda cita que este problema está diretamente 

relacionado às condições da oferta do transporte (assentos por hora), que por sua vez 

influencia os custos operacionais. Nos horários de pico de muitos movimentos 

urbanos ocorre a necessidade de uma oferta diferenciada de assentos, causando 

pressões sobre os custos gerais. Porém, visando a lucratividade, as empresas em geral 

limitam a frota ao mínimo, ocasionando superlotação dos veículos e falta de conforto 

para os usuários. Do ponto de vista do usuário, qualquer densidade maior que 1 

pessoa por assento é indesejável, e nas viagens onde os passageiros ficam em pé 

durante consideráveis períodos de tempo ou em viagens com acelerações e 

desacelerações muito intensas, o que é indesejável pode tomar-se insuportável. 

Segundo ALTER (1976), assentos individuais são muito mais desejados, do 

ponto de vista psicológico, do que as tradicionais fileiras paralelas de assentos duplos 
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e dispostos transversalmente ao eixo do veículo, assim como assentos moldados em 

fibra de vidro e localizados em toda a volta do veículo são pouco desejados. 

A lotação nos ônibus deve ser mantida a níveis aceitáveis, tendo em vista os 

inconvenientes e o desconforto de um lotação excessiva. 

3.6 Características dos veículos 

Segundo EBTU ( 1986), as seguintes características dos veículos influem no 

conforto dos usuários: temperatura intema, ventilação, ruído, 

aceleração/desaceleração, altura dos degraus, largura das portas e disposição e 

material dos assentos. 

Os fatores determinantes no conforto dos passagerros durante as viagens 

considerados por FERRAZ (1998) são a tecnologia dos ônibus e o estado de 

conservação dos mesmos. Embora diversos fatores influam no conforto, para os 

usuários das cidades médias são especialmente relevantes o número de portas, a 

largura do corredor e os estado de conservação dos ônibus. O autor cita que a 

existência de porta de desembarque central e corredor largo facilita muito as 

operações de embarque e desembarque e a locomoção no interior do veículo, 

principalmente nos períodos de pico. 

3. 7 Facilidade de utilização 

Como os sistemas de transporte coletivo são utilizados não somente pelos 

usuários habituais, é importante que as pessoas da própria cidade ou de fora, que 

fazem uso eventual do sistema, possam entendê-lo e utilizá-lo sem dificuldades. Para 

isso é necessário que os itinerários das linhas sejam fáceis de memorizar (linhas sem 

excesso de sinuosidades e tortuosidades), que cada linha tenha bem definido a sua 

área de atendimento (uma única linha para cada região da cidade), que os itinerários 

das linhas, sempre que possível, passem nas vias principais de acesso, e que exista 
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um sistema de informações adequado. O sistema de informações abrange: itinerários 

e placas laterais dos ônibus, relação das linhas que passam e respectivos horários nos 

terminais centrais, cabinas nos terminais centrais para informação verbal e panfletos 

explicativos do sistema disponível nos terminais e nas estações ferroviária e 

rodoviária (PROTRAN, 1985). 

Conforme AGUIAR (1985), um ponto de interesse para o público é referente 

aos serviços de informação sobre os horários dos veículos na linha, que juntamente 

com a confiabilidade contribuem para a melhoria do nível de serviço. 

A existência de abrigos nos pontos de parada dos ônibus, como também 

informações sobre as linhas que passam no local e bancos para sentar, traz maior 

conforto aos usuários durante a espera (ANTP, 1997). 

FERRAZ (1997) cita que o parâmetro facilidade de utilização envolve os 

seguintes aspectos: sinalização dos pontos de parada, existência de abrigos nos locais 

de maior demanda, distribuição de tabelas de horários e mapas simplificados dos 

itinerários das linhas e localização de terminais, existência de informações por 

telefone, etc. 

FERRAZ ( 1997) ainda cita que: 

• a não sinalização dos pontos de parada não prejudica diretamente os usuários 

habituais, que sabem onde os ônibus param, mas reflete uma certa 

desorganização do serviço, e para os usuários não habituais a sinalização clara 

dos pontos é fundamental na utilização do transporte coletivo; 

• 

• 

a existência de abrigos para proteção dos usuários durante os períodos de chuva 

ou sol forte é uma facilidade de apoio bastante importante; 

a distribuição periódica de tabelas de horários e mapas das linhas tem grande 

importância para os usuários não habituais, embora não deixe de aumentar o 

conhecimento do sistema para os passageiros cativos; 

• para o caso de cidades maiores, a sinalização de orientação nos terminais e no 

interior dos veículos e sistemas de informações por telefone é fundamental. 
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3.8 Mobilidade 

Mobilidade, segundo FERRAZ (1999), é caracterizada pelo grau de facilidade 

para locomoção entre dois pontos quaisquer da cidade. 

FERRAZ ( 1998) cita que a situação ideal das viagens é que elas pudessem 

ocorrer sem a necessidade de transbordos, o que é normalmente impossível de ser 

realizado com freqüências aceitáveis. Os transbordos correspondem a uma 

penalização da viagem. Portanto, é desejável proporcionar aos usuários a integração 

física e tarifária das linhas de transporte público urbano. 

As transferências correspondem a uma penalização da viagem devido à espera 

adicional que pode existir durante a transferência ou a caminhada excessiva nas 

estações de transbordo (FARIA, 1985). 

A integração física proporciona transferências seguras e com comodidade e a 

integração tarifária - pagamento de uma única passagem nos transbordos

proporcionar justiça social, através da eliminação de discriminações geográficas 

FERRAZ (1998). 

FERRAZ (1999) cita que nas cidade médias e pequenas (atividades 

comerciais e de serviços fortemente centradas na região central) a melhor 

configuração da rede de transporte público é a constituída por rotas radiais, formando 

linhas diametrais ou radiais, operadas por ônibus. Nessas cidades a implantação de 

um terminal central fechado é, normalmente, a melhor solução para se promover a 

integração física e tarifária no transporte público. E nas grandes cidades (dispersão 

de atividades comerciais e de prestação de serviços) a integração física deve ser feita 

com a implementação de abrigos com bancos em todos os cruzamentos de linhas de 

modo a garantir satisfatória comodidade nos transbordos. A integração tarifária deve 

ser realizada com o emprego de sistemas automáticos de cobrança no interior dos 

veículos de transporte público urbano. 
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O tempo de transferência, segundo SZASZ4
, apud VASCONCELLOS (1996, 

p.203-204), aparece com grande problema para os usuários. Se isso é verdade para 

sistemas bem operados, é mais verdade ainda para sistemas mal operados: como as 

transferências requerem coordenação de chegadas e partidas no terminal, a operação 

deficiente pode acrescentar mais tempo de espera ao desconforto da transferência, 

aumentando os problemas dos usuários 

Segundo PROTRAN (1985), a maior ou menor facilidade de transferência é 

função da obrigatoriedade ou não de pagar duas ou mais vezes, do tempo de espera 

no local da transferência, da distância de caminhada do ponto de desembarque até o 

local do novo embarque e do conforto no local de transferência (existência ou não de 

cobertura e outras facilidades como bancos para sentar, sanitários e bebedouros 

d'água) . 

"É muito comum que um usuário de transporte público faça uma viagem de 

sua residência por exemplo até seu destino em duas ou mais etapas. A mudança de 

uma etapa para outra é feita em pontos ou terminais de transferências onde uma parte 

de seu tempo generalizado de viagem é consumido devido à falta de integração dos 

horários dos veículos de linhas diferentes, representando para ele uma 

inconveniência" (AGUIAR, 1985 p.l09). 

A integração fisica proporc10na transferências entre veículos de linhas 

distintas com comodidade, segurança e conforto. 

Do ponto de vista de justiça social, os sistemas de transporte coletivo 

deveriam incluir mecanismos que facultassem ao público a acessibilidade a qualquer 

região da cidade com pagamento único de uma única passagem. Além dessa 

facilidade, o próprio processo de transferência deveria ser o mais confortável 

possível (PROTRAN, 1985). 

4 SZASZ, P. A. (1985). Integração em linhas tronco - desvantagens. In: V CONGRESSO 
NACTONAL DE TRANSPORTES PÚBLTCOS, São Paulo. 
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Para KA W AMOTO ( 1984) a transferência de passageiros de um veículo para 

outro é um fator que além de interromper e prolongar a viagem, expõe os usuários a 

certo desconforto e gasto adicional, o que atingiria principalmente os usuários mais 

carentes que moram na periferia e trabalham na outra extremidade da cidade. 
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4. PADRÕES DE QUALIDADE NO TRANSPORTE 

PÚBLICO URBANO: OS TRABALHOS DE ALTER 

(1976) E FERRAZ (1999) 

4.1 O trabalho de ALTER (1976) 

A seguir são transcritos os padrões de qualidade (nível de serviço) associados 

aos principais parâmetros caracterizadores da qualidade do transporte público por 

ônibus apresentados por ALTER (1976). 

Acessibilidade 

Quadro 1: Indicadores de acessibilidade locacional dos serviços de transporte público 
(I lf d t d . ) . va ores re a avos a um os ex remos a v1agem. 

Nível de Tempo (min) Distância a pé Distância por carro Carro mais 
Serviço (Km) estacionamento (Km) 

A <2,0 < 100 <0,8 -
B 2,0-4,0 100-200 0,8-1,6 0,4-1,2 
c 4,0-7,5 200-400 1,6-3,2 1,2-3,2 
D 7,5-12,0 400-600 3,2-4,8 3,2-4,8 
E 12,0-20,0 600-1000 4,8-8,0 4,8-8,0 
F >20,0 > 1000 >8,0 >8,0 

Fonte: NCUT apud ALTER (1976, p.39). 
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Tempo de viagem 
I ) 

Quadro 2: Indicadores de tempo de viagem dos serviços de transporte público 
( I - t t d ' ' I 'bl' ) re açao en re o empo e VJagem por automove e por tJ·ansporte pu ICO, 

Nível de Serviço A B c D E F 
Relação público < 1,00 1,00-1,10 1,10-1,34 1,34-1,50 1,50-2,00 >2,00 
/privado 

Fonte: NC UTapud ALTER (1976, p.39). 

Confiabilidade 

Quadro 3: Indicadores de confiabilidade dos serviços de transporte público 
('X d . t . 3 . t d' t t - . 1 . ) o e vmgens com a •·aso superiOr a mmu os e a 1an amen o nao supenor a nun . 

Nível de Intervalo entre atendimentos 
Serviço 

<8 9-12 13-20 >21 

A 85-100 90-100 95-100 98-100 
B 75-84 80-89 90-94 95-97 
c 66-74 70-79 80-89 90-94 ,, D 55-65 60-69 65-79 75-89 
E 50-54 50-59 50-64 50-74 
F <50 <50 <50 <50 

Fonte: NCUTapud ALTER (1976, p.39). 

Freqüência 

Quadro 4: Indicadores quanto ao intervalo entre atendimentos 
unçao a ens• a e emogra 1ca a reg1ao • (f - d d 'd d d 'fi d ·- ) 

Nível de Serviço 750 a 2000 hab/Km2 2000 a 3000 hab/Km2 

Pico Fora do pico Pico Fora do pico 

A <9 < 14 <9 <14 
B 10-14 15-29 10-14 15-19 
c 15-24 30-44 15-24 20-30 
D 25-39 45-59 25-39 31-45 
E 40-60 60-90 40-60 46-60 
F >60 >90 >60 >60 

Nível de Serviço 3000 a 4000 hab/Km2 4000 hab/Km2 

Pico Fora do pico Pico Fora do pico 
A <4 <9 <2 <8 
B 5-9 10-14 2-4 5-9 
c 10-14 15-19 5-9 10-14 
D 15-19 20-29 10-14 15-20 
E 20-30 30-60 15-20 21-30 
F >30 >60 >20 >30 

Fonte: NCUT apud A/ter (1976, p.39) . 
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Lotação 

ua ro . n 1ca o1·es quanto a otaçao os ve1cu os . . Q d 5 I d' d - d , I 

Nível de Serviço Comentários 
A Assentos individuais separados ou fileiras dorsais com um assento por 

passageiro. 
B 1 assento/passageiro; filas paralelas de assentos estofados com o mínimo 

de 0,46 m2/passageiro. 
c 1 assento/passageiro; filas paralelas de assentos moldados com o mínimo 

de 0,46 m2/passageiro. 
D Assentos em toda a volta do veículo; de 0,28 a 0,46 m2/passageiro ou 

lotação de I 00% a li 0% dos passageiros sentados. 
E De O, I9 a 0,28 m2/passageiro ou lotação de 111% a 125% dos passageiros 

sentados. 
F De O, 19 m2/passageiro para valores menores ou lotação com mais de 

125% dos passageiros. 
Fonte: NCUTapud ALTER (1 976, p. 38). 

Mobilidade 

Q d 6 I d' d ua ro : n 1ca ores d l'd d e qua 1 a 'd d d e quanto a quanh a e e - d uraçao os trans b d OI' OS. 

Nível de Serviço A B c D D E F 

Número de transferências o 1 I l 2 2 >3 
Tempo de espera (min) - <5 5-10 > lO <5 >5 -

Fonte: NCUT apud ALTER (1976, p. 38). 

4.2 O trabalho de FERRAZ (1999) 

Diferentemente de ALTER (1976), que associou os padrões de qualidade no 

transporte público urbano com os níveis de serviço convencionais de Engenharia de 

Transportes, FERRAZ ( 1999) estabeleceu padrões de qualidade associados às 

classificações: bom, regular e ruim. 

O quadro 7 apresenta uma síntese do trabalho desenvolvido por FERRAZ 

(1999). 
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Quadro 7: Atributos caracterizador·es da qualidade no 

(J 
transpor·te pu rco por· om us. 

Parâmetro/Qualidade Bom Re2ular Ruim 
'bl' A "b 

1. Acessibilidade (distância de cami- <300 300-500 >500 
nhada em metros) 
2. Tempo de viagem (relação entre os <1,3 1,3- 1,7 > 1,7 
tempos ônibus/carro) 
3. Confiabilidade (% de v1agens >98 95-98 <95 
realizadas com atraso < 5 min) 
4. Freqüência (intervalo de tempo entre <15 15-30 >30 
atendimentos em min) 
5. Lotação (relação Pico <0,67 0,67- 0,90 >0,90 
entre a demanda e a Vale <0,50 0,50- 0,67 >0,67 

capacidade) 
6 . Características Idade (anos) <5 <5 5- 8 >8 
dos veículos N° portas 3 2 2 - -

Corredor estreito lar~o estreito - -
7. Facilidades de Pontos sinalizados Sim Sim -
utilização Abrigos Sim Sim Não 

Informações Sim Não Não 
8. Mobilidade Integração. Física Sim Sim Não 

Integr. Tarifária Sim Não Não 
Fonte: FERRAZ (1999) . ,, 
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5 CONSIDERAÇÕES SOBRE PESQUISAS DE OPINIÃO 

PÚBLICA 

O comportamento social de uma pessoa é modelado por sua visão do 

universo, obtida pelo seu ponto de vista e dirigido pelos seus traços de resposta 

interpessoal - disposições estáveis e relativamente consistentes para reagir de 

maneiras características às outras pessoas. Em qualquer sociedade, cada pessoa 

desenvolve um padrão distintivo de traços de resposta interpessoal que caracteriza 

sua conduta social (KRECH et ai, 1973). 

Conforme KRECH et ai (1973), os grupos são compostos por indivíduos 

insuperavelmente diversos. Por mais monolítica que seja a estrutura de um grupo, 

por mais antigas que sejam suas tradições, nenhum grupo está imune a mudanças 

provocadas pelas interações de seus membros - cada um dos quais é uma afirmação 

viva da ubiqüidade das diferenças individuais. 

A Psicologia contribui, segundo (LIMA, 1996), para compreender as 

diferenças entre as pessoas e suas diferenças de reação frente a determinadas 

situações e, para compreender a interação entre elas e o sistema onde trabalham, 

aprendem ou consomem . 
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A opinião do usuário e da comunidade no processo de avaliação estimula os 

órgãos de gerência a priorizar os processos relevantes para a satisfação dos usuários. 

O pré-requisito essencial de uma boa pesquisa experimental é a utilização de 

um planejamento adequado (RODRIGUES,l975). 

Segundo RODRIGUES (1975), o planejamento de uma pesquisa tem dois 

objetivos principais: 

• fornecer respostas às perguntas colocadas pela pesquisa; 

• controlar a variância. 

A primeira característica, segundo (RODRIGUES, 1975), é suficientemente 

clara; a segunda envolve aspectos técnicos que necessitam de explicação. 

Os dois principais tipos de perguntas usados nas entrevistas de levantamento 

são: 

• pergunta de alternativa fixa: oferece a quem responde uma escolha entre duas ou 

mais respostas alternativas especificadas; 

• pergunta aberta: admite uma resposta livre, não limitada por categorias 

predeterminadas (KRECH et ai, 1973). 

KRECH et ai (1973) cita que a técnica de pergunta aberta tentou combinar as 

vantagens de uma lista padronizada de perguntas, a ser feita a todos os sujeitos, com 

as vantagens de uma entrevista clínica livre. A fim de que as respostas de todos os 

sujeitos da amostra sejam suscetíveis de classificação e resumo, num contexto de 

dimensões comuns, é preciso construir conjuntos de perguntas que continuem suave 

e naturalmente uma à outra, orientando o sujeito, dessa maneira, para falar sem 

obstáculos sobre campos específicos e nos contextos específicos desejados pelo 

entrevistador. Fazem-se as mesmas perguntas aberta (na mesma ordem) a todos os 

sujeitos. A tarefa do entrevistador é obter respostas completas, através de meios não

dirigidos, isto é, encorajando a pessoa a falar, sem fazer outras perguntas 

substantivas, fora da lista-padrão. 
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Nas perguntas de alternativa fixa, as respostas já estão pré-codificadas, ou 

seJa, o entrevistados precisa apenas verificar a categoria adequada para cada 

pergunta, segundo a escolha dos sujeito. As respostas de todas as entrevistas são 

tabuladas e são calculadas as percentagens de respostas em cada categoria. Na 

utilização das perguntas abertas, cada protocolo de entrevista consiste de um registro 

literal e minucioso das respostas do sujeito. Antes de poder tabular e analisar, é 

preciso "codificar" cada resposta, em cada entrevista. No processo de codificação, 

cada resposta é classificada em uma categoria, dentro de um pequeno número de 

categorias (KRECH et ai, 1973). 

A escolha das variáveis a se considerar nas pesquisa, estudos e outros 

relacionados é um dos itens mais relevantes no contexto das análises relacionadas a 

viagens e aos usuários. 

Para se conhecer as condições atuais do transporte publico, uma maneira útil 

é fazer algumas perguntas básicas, como proposto pela ANTP (1997): 

• Como a rede de transportes está distribuída no espaço e qual é a sua relação com 

os locais de moradia, emprego, educação, saúde e lazer? 

• Quanto tempo as pessoas demoram para chegar ao ponto de ônibus? 

• Quanto tempo elas esperam no ponto de ônibus? 

• Qual é a velocidade média do transporte público durante o percurso? 

• As pessoas precisam fazer baldeações? Em quais condições de conforto tsso 

acontece? 

• 
• 

Como as pessoas podem se informar sobre os serviço? 

Qual é o custo total dos deslocamentos essenciais? 

Para orientar as análises e decisões, é preciso quantificar estas avaliações, 

através de indicadores. Estes indicadores medirão os impactos das políticas sobre as 

condições de vida e de transporte na cidade, permitindo a correção dos problemas 

mats graves. 
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De forma geral, o tratamento das variáveis características dos pontos de vista 

dos usuários é relativamente dificil porque, em cada caso, há que se decidir sobre 

quais as variáveis interferem no sujeito analisado, levantar dados sobre estas 

variáveis que na maioria das vezes, são qualitativas e dependem da caracterização do 

usuário e tratar de estudar as inter-relações entre os grandes conjuntos de variáveis 

envolvidas (FELEX, 1983). 

Teoricamente, os usuários forneceriam os subsídios que condicionariam as 

decisões e as ações dos administradores públicos e, indiretamente, as premissas 

quanto à qualidade e à quantidade dos setviços prestados pelos operadores. 

O processamento dos dados obtidos sobre a quantificação e qualificação das 

variáveis de caracterização dos atributos associados aos pontos de vista dos usuários 

dos equipamentos de transportes não tem sido tratado com objetividade pelos outros 

segmentos da comunidade, provocando dúvidas e o questionamento da validade 

destes atributos assim relacionados aos serviços nos equipamentos acessórios dos 

meios de transporte que, no fim das contas, são implantados e operados à partir de 

decisões, tomadas pelos administradores públicos (FELEX, 1983). 

Para estudos que incluem variáveis que possam se alterar com as variações no 

comportamento humano, no caso, os pontos de vista dos usuário de transportes, 

dever-se-á considerar que as dificuldades relevantes serão as interferências nos 

resultados obtidos atribuídas ao pesquisador e ao processo de pesquisa que poderão 

modificar e condicionar de maneira considerável as respostas às questões sob análise. 

Por exemplo: no levantamento de dados por entrevistas a usuários a simples escolha 

das palavras que constam nos questionários alteram as distribuições de respostas 

obtidas (FELEX, 1983). 

Na interpretação e na aplicação de resultados obtidos a partir da análise 

estatística, é necessário considerar que as técnicas estatísticas não são técnicas 

matemáticas, e o que se obtém da análise estatística sobre as variáveis em estudo são 

tópicos que sugerem conceitos sobre comportamentos, tendências, variações, 
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relacionamentos e inter-relacionamentos associáveis a conjunto de observações sobre 

diversas variáveis estudadas (FELEX, 1983) . 

A avaliação da qualidade do transporte pelo usuário tem o objetivo de 

informar os órgãos gestores e as empresa operadoras sobre a qualidade do serviço 

prestado permitindo a adoção de medidas corretivas. 

O principal instrumento é a realização de pesquisas de opinião. AJém da 

avaliação do serviço, as pesquisas permitem esclarecer as necessidades da população, 

detectar expectativas e conhecer opiniões quanto a serviços já oferecidos ou a serem 

implantados. Elas tem por objetivo basear ações como (ANTP, 1997): 

• ajustes de indicadores e padrões de desempenho operacional; 

• elaboração de programas ou planos de ação fornecendo subsídios para diretrizes 

ou metas a desenvolver; 

• definição de políticas de relacionamento com usuários; 

• criação ou adequação de canais de relacionamento entre empresas e usuários; 

• subsídios ao treinamento de empregados; 

• subsídios a projetos de comunicação visual e auditiva, campanhas, etc. 

As principais reclamações ou solicitações feitas pelos usuários são: 

• problemas com arrecadação (panes, vale-transporte, troco, etc.); 

• com a circulação/operação (superlotação, não cumprimento de horários); 

• com equipamentos/instalações (iluminação interna, limpeza); 

• com procedimentos de trabalho do pessoal operacional (operador dormindo ou 

fumando, inobservância do ponto de parada); 

• com a segurança operacional (excesso de velocidade, ultrapassagem no sinal 

vermelho); 

• de tratamento ao público (agressão verbal, desrespeito ao idoso) . 

A pesquisa de opinião com o usuário em parceria com o poder público atua 

sobre itens de qualidade dos serviços como conforto, segurança, confiabilidade e 

trato com o usuário (LIMA, 1996). 
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A pesquisa de opinião é um dos métodos de gestão que implica em traduzir os 

requisitos dos usuários, bem como sua avaliação na qualidade dos transportes. 

Para sua realização, a pesquisa de opinião conta com métodos qualitativos e 

quantitativos, que podem ser usados isolada ou combinadamente. 

A pesquisa qualitativa não objetiva medir as opiniões, mas conhecer as razões 

que as motivam, a lógica do seu raciocínio e seus critérios para avaliar os serviços de 

transporte. Os dados provenientes da pesquisa qualitativa não recebem tratamento 

estatístico. As técnicas mais utilizadas são as entrevistas em profundidade e as 

discussões em grupo (ANTP, 1997). 

A pesquisa quantitativa visa mensurar as opiniões da população ou usuários. 

A quantificação é empregada tanto na coleta dos dados quanto em seu tratamento, 

através de procedimentos estatísticos. A pesquisa quantitativa é geralmente realizada 

através de entrevistas individuais com a utilização de questionários estruturados. 

Os tipos de pesquisa de opinião mais utilizados em transporte são, conforme 

(ANTP, 1997): 

• Pesquisa de avaliação de serviço: levantamento das opiniões e avaliação do 

usuário sobre o serviço ou aspectos específicos desse serviço; 

• Pesquisa de imagem: levantamento de como a população e os usuários "vêem" 

ou "percebem" os serviços de transporte coletivo, levando em conta não somente 

sua opinião sobre o desempenho operacional destes serviços, mas também sobre 

as próprias empresas operadoras em nível institucional; 

• Pesquisa de expectativas: levantamento das projeções futuras do usuário sobre os 

serviços de transporte, sendo realizado em função de serviços ou equipamentos a 

serem implantados, como novas linhas, trechos, estações ou terminais. 

• Pesquisas de impacto: levantamento dos efeitos causados pela implantação ou 

alterações nos serviços de transporte, avaliando através da opinião e da aceitação 

da população e dos grupos afetados como as intervenções são percebidas e 

absorvidas. 
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Uma vez decidida sua realização, a pesqutsa de opinião deve ser 

cuidadosamente planejada. Somente a partir da definição clara dos objetivos da 

pesquisa toma-se possível definir os dados que precisam ser coletados para atingir 

estes objetivos. Com as adaptações necessárias a cada caso, a pesquisa de opinião 

deverá abranger as seguintes etapas: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

formulação do problema a ser pesquisado; 

definição dos objetivos da pesquisa; 

escolha dos métodos de coleta de dados; 

seleção da amostra; 

tabulação e processamento de dados; 

análise e interpretação dos dados; 

elaboração do relatório de pesquisa; 

apresentação dos resultados . 

A pesquisa de opinião é um meio eficaz de aproximação da realidade do 

usuário, mas é preciso levar em conta algumas limitações quando se utiliza esse 

instrumental, destacando-se: 

• a opinião nem sempre está ao alcance de todo os segmentos da população; 

depende do acesso à informação, que varia conforme a posição do indivíduo na 

sociedade, entre outros fatores; 

• a problemática tratada pela pesquisa nem sempre coincide com a problemática 

que os entrevistados priorizam e pode, até, não fazer parte de suas experiências; 

• a interação entrevistador/entrevistado pode produzir distorções ou omissão de 

respostas em função de inibição, desconfiança ou intimidação. 
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6. INVESTIGAÇÃO DE PADRÕES DE QUALIDADE 

PARA O TRANSPORTE PÚBLICO URBANO POR 
A T 

ONIBUS EM CIDADES MEDIAS 

6.1 Escolha das cidades Jlara investigação 

A escolha das cidades para investigação foi feita objetivando ter uma amostra 

a mais representativa possível das cidades médias em termos de população, levando 

em conta, contudo, a limitação dos recursos financeiros disponíveis para a pesquisa. 

Assim, foram escolhidas cinco cidades para a coleta de dados: Araraquara 

(172.470 hab.), Araras (99.462 hab.), Ribeirão Preto (457.934 hab.), Rio Claro 

(160.363 hab.) e São Carlos (183.481 hab.). Estas cidades podem ser consideradas 

como uma amostra representativa no que diz respeito ao tamanho, pois apresentam 

populações distintas na faixa entre 100.000 e 500.000 habitantes, valores de 

população das cidade consideradas de porte médio neste trabalho. 

As cidades escolhidas, também em virtude da restrição dos recursos 

financeiros, estão localizadas na região central do Estado de São Paulo, próximas à 

cidade de São Carlos. Portanto, a amostra não pode ser considerada representativa 

em nível nacional, e nem sequer em nível estadual. 
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À luz do exposto, cabe colocar que este trabalho deve ser visto apenas como 

uma contribuição à determinação de padrões de qualidade do transporte público por 

ônibus nas cidades médias . 

A população de cada cidade escolhida e o número aproximado de usuários do 

transporte coletivo por ônibus encontram-se no quadro 8. 

Quad•·o 8- População e número aproximado de usuários do transporte 
pu rco por om us nas cmco c• a es. 'bJ' A 'b 0 'd d 

Cidades População* Número aproximado de 
usuários 

Araraquara 172470 25870 
Araras 99462 14920 

Ribeirão Preto 457934 68690 
Rio Claro 160363 24055 
São Carlos 183481 27522 

Total 1073710 161057 
*Fonte: Dados estimados pelo IBGE para 1998. 

6.2 Pesquisa 1: resposta espontânea dos usuários sobre os fatores 

que afetam a qualidade 

Para conhecer a opinião espontânea dos usuários sobre os fatores que afetam 

a qualidade do transporte público por ônibus, foi realizada uma pesquisa exploratória 

mediante entrevistas individuais com usuários nas cinco cidades escolhidas. 

A abordagem da pesquisa foi de caráter qualitativo, pois o objetivo era saber 

como o usuário percebe e analisa o transporte coletivo por ônibus. A coleta de dados 

foi do tipo pessoal, diretamente com o usuário. 

As entrevistas consistiram de conversa informal com usuários, tendo como 

ponto de partida a formulação em separado das seguintes duas indagações: 

1. O que você considera importante pam que o serviço de transporte por 

ônibus seja bom? 

2. O que você acha ruim ao usar os ônibus? 
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Após a citação dos primeiros aspectos por parte dos entrevistados relativos à 

cada uma das perguntas, os mesmos eram estimulados a pensar e acrescentar outros 

fatores . 

As entrevistas foram realizadas em pontos de parada localizados na região 

central das cidades e nos bairros, sendo a escolha dos entrevistados feita de forma 

totalmente aleatória. 

O número de entrevistados (tamanho da amostra) foi de 0,20% do total de 

usuários de cada uma das cidades, conforme indicado no quadro 9. 

Quadro 9- Número de entrevistas realizadas. 
Cidades Número de usuários Número de entrevistas 

Araraquara 25870 52 
Araras 14920 30 

Ribeirão Preto 68690 137 
Rio Claro 24055 48 

São Carlos 27522 55 
Total 161057 322 

A seguir encontram-se relacionadas as respostas obtidas em cada uma das 

cidades estudadas. 

Ara ..aguara 

1- O que você considera importante para que o serviço de transporte por ônibus 

seja bom? 

• tarifas mais baixas; 

• menor intervalo entre ônibus; 

• ônibus mais limpos; 

• motoristas mais atenciosos (principalmente com idosos e deficientes e no 

embarque/desembarque de passageiros) e cautelosos ao dirigirem; 

• cumprimento dos horários de passagem; 

• ônibus passando mais próximo da residência. 
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2- O que você acha mim quando usa os ônibus? 

• intervalos muito grandes entre ônibus~ 

• perder um ônibus e não saber exatamente quanto tempo esperar pelo próximo~ 

• falta de mais pontos de parada, ocasionando grandes caminhadas para pegar o 

ônibus e parar próximo aos locais desejados~ 

• motoristas desatenciosos (principalmente com idosos e deficientes), que correm 

muito (não pegando passageiros nos pontos e dificultando a acomodação dos 

passageiros no interior dos ônibus)~ 

• ônibus muito lotados~ 

• não poder viajar sempre sentado. 

Araras 

1- O que você considera importante para que o serviço de transporte por ônibus 

seja bom? 

• menor intervalo entre ônibus~ 

• cumprimento dos horários de passagem (mais fiscalização)~ 

• ônibus limpos~ 

• pontos de parada limpos e com abrigo~ 

• menor intervalo entre ônibus~ 

• aumentar o número de ônibus circulando~ 

• mais pontos de parada. 

2- O que você acha mim quando usa os ônibus? 

• intervalos muito grandes entre ônibus~ 

• falta de mais pontos de parada, ocasionando grandes caminhadas para pegar o 

ônibus e parar próximo aos locais desejados~ 

• ônibus sujos~ 

• ônibus muito lotados. 
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Ribeirão Preto 

1- O que você considera importante para que o serviço de transporte por ônibus 

seja bom? 

• ônibus em melhor estado de conservação~ 

• ônibus passando mais próximos da residência~ 

• mais iluminação nos pontos de parada (fica perigoso à noite em alguns pontos)~ 

• maior número de assentos reservados a idosos e deficientes~ 

• menor intervalo entre ônibus~ 

• ônibus menos lotados principalmente nos horários de pico~ 

• pagar uma única passagem na viagem~ 

• motoristas mais atenciosos (principalmente com idosos e deficientes e no 

embarque/desembarque de passageiros) e cautelosos ao dirigirem (correm muito, 

não vendo passageiros nos pontos e tomando a viagem, para passageiros em pé, 

muito cansativa) ~ 

• troco~ 

• cobradores mais educados e pacientes. 

2- O que você acha mim quando usa os ônibus? 

• falta de mais pontos de parada, ocasionando grandes caminhadas para pegar o 

ônibus e parar próximo aos locais desejados~ 

• ônibus muito lotados~ 

• falta de policiamento nos pontos e ônibus, principalmente no período da noite~ 

• motoristas desatenciosos (principalmente com idosos e deficientes), que correm 

muito (não pegam passageiros nos pontos e dificultam a acomodação dos 

passageiros no interior dos ônibus)~ 

• intervalos muito grandes entre ônibus~ 

• falta de ônibus que circulem mais dentro dos bairros. 
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Rio Claro 

1- O que você considera impor·tante para que o serviço de transporte por ônibus 

seja bom? 

• menor intervalo entre ônibus; 

• ônibus limpos; 

• ônibus passando mais próximos da residência; 

• cumprimento dos horários de passagens dos ônibus; 

• reduzir o preço da tarifa; 

• mais pontos de parada; 

• pagar uma única vez na viagem; 

• ruas por onde passam os ônibus pavimentadas. 

2- O que você acha ruim quando usa os ônibus? 

• motoristas desatenciosos e que correm muito (não pegando passageiros nos 

pontos); 

• ônibus muito velhos; 

• intervalos muito grandes entre ônibus; 

• falta de mais pontos de parada, ocasionando grandes caminhadas para pegar o 

ônibus. 

São Carlos 

1- O que você considera importante para que o serviço de transporte por ônibus 

seja bom? 

• menor intervalo entre ônibus; 

• ônibus menos lotados principalmente nos horários de pico; 

• motoristas mais atenciosos (principalmente com idosos e deficientes e no 

embarque/desembarque de passageiros); 

• pagar uma única vez na viagem; 

• ônibus limpos; 
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• bancos mais confortáveis; 

• sinalização adequada dos pontos de parada; 

• ruas por onde passam os ônibus sem buracos, valetas e lombadas. 

2- O que você acha t'Uim quando usa os ônibus? 

• espaçamento muito grande entre passagens de ônibus (ocasionando demora pela 

espera e falta e atraso nos compromissos); 

• ônibus muito lotados; 

• motoristas desatenciosos e que correm muito (não pegam passagetros nos 

pontos); 

• falta de troco e demora para passar pela catraca; 

• distância muito grande de caminhada da residência até o ponto de ônibus mais 

próximo; 

• tarifa muito alta. 

As respostas espontâneas obtidas nesta pesquisa se caracterizam por 

reclamações, casos e anseios particulares, bem como propostas de melhoria para o 

transporte público por ônibus de um modo geral. 

Com o agrupamento das respostas de caráter comum - aquelas que expressam 

os mesmos sentimentos e necessidades -, obtém-se a síntese apresentada no quadro 

10. 
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ua ro - m ese Q d 10 S' t d as respos as o 1 as nas cmco ca a es. bfd 'd d 

• Onibus passando mais próximos da residência 

• Intervalos menores entre ônibus e mais ônibus circulando nos ftns de semana e feriados 

• Pagar uma ímica vez para se deslocar entre dois locais quaisquer da cidade 

• Onibus menos lotados 

• Onibus em melhor estado de conservação (limpos, bancos confortáveis, etc.) 

• Pontos de parada: sinalizados adequadamente, com abrigo e bancos 

• Motoristas atenciosos e cautelosos ao dirigirem e cobradores educados 

• Cumprimento dos horários de passagem dos ônibus 

• Conhecer os horários dos ônibus 

• Redução do preço da tarifa 

• Aumento do número de pontos de parada 

• Ruas por onde passam os ônibus pavimentadas e sem irregularidades (buracos, valetas 
e lombadas). 

6.3 Pesquisa 2: resposta induzida dos usuários sobre os fatores que 

afetam a qualidade 

Com base nas respostas obtidas na Pesquisa I, bem como em resultados de 

estudos anteriores de outros autores, foi elaborado um questionário para respostas 

"SIM" ou "NÃO" do que se supõe ser os principais fatores que caracterizam a 

qualidade do transporte coletivo por ônibus nas cidades médias. Esta pesquisa 

também se caracteriza por ser uma pesquisa exploratória, cujo objetivo é confirmar 

se os fatores relacionados são efetivamente importantes. 

As questões formuladas encontram-se no Anexo A. 

Esse questionário foi aplicado através de entrevistas individuais, também para 

uma amostra de 0,20% dos usuários do transpo1te coletivo por ônibus de cada cidade 

escolhida. Os resultados obtidos encontram-se nos quadros de 11 a 16. 

Cabe ressaltar, que não é objetivo deste trabalho obter resultados numéricos 

estatisticamente representativos para esta pesquisa, mas tão somente verificar se os 

fatores de qualidade relacionados são efetivamente importantes. 
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Quadro 11 -Resultados obtidos na cidade de Ar·ar·aquara (52 usuários) 
Perguntas Valor Absoluto Valor Relativo(%) 

SIM NAO SIM NAO 
I. Distância de caminhada pequena 52 o 100 o 
2. Viagem rápida 52 o 100 o 
3. Cumprimento dos horários 52 o 100 o 
4. Intervalo pequeno entre ônibus 52 o 100 o 
5. Onibus com lotação baixa 52 o 100 o 
6. Onibus com 3 portas ou 2 portas e corredor 51 1 98 2 

largo 
7. Onibus bem conservados e limpos 42 10 81 19 
8. Onibus com degraus baixos 45 7 86 14 
9. Pontos de parada bem sinalizados 47 5 90 10 
I O. Pontos de parada com abrigo 47 5 90 10 
11 . Pontos de parada com bancos 45 7 86 14 
12. Ter uma tabela com os horários 47 5 90 10 
13. Ter um mapa das linhas 34 18 65 35 
14. Poder ir de um lugar a qualquer outro da 42 10 81 19 

cidade pagando uma única vez 
15. Trocar de ônibus quando necessário num 50 2 96 4 

local coberto com bancos 
16. Motoristas e cobradores educados 48 4 92 8 
17. Motoristas dirigindo com cautela 48 4 92 8 
18. Ruas pavimentadas e sem irregularidades 50 2 96 4 

(buracos, valetas e lombadas). 

,, 
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Quadro 12- Resultados obtidos na cidade de Araras (30 usuários). 
Perguntas Valor Absoluto Valor Relativo(%) 

SIM NAO SIM NAO 
I. Distância de caminhada pequena 30 o 100 o 

( I 2. Viagem rápida 30 o 100 o 
3. Cmnprimento dos horários 30 o 100 o 
4. Intervalo pequeno entre ônibus 30 o 100 o 
5. Onibus com lotação baixa 30 o 100 o 
6. Onibus com 3 portas ou 2 portas e corredor 27 3 90 10 

largo 
7. Onibus bem conservados e limpos 24 6 80 20 
8. Onibus com degraus baixos 21 9 70 30 
9. Pontos de parada bem sinalizados 23 7 77 23 
10. Pontos de parada com abrigo 26 4 87 13 
11 . Pontos de parada com bancos 23 7 77 23 
12. Ter uma tabela com os horários 24 6 80 20 
13. Ter um mapa das linhas 21 9 70 30 
14. Poder ir de um lugar a qualquer outro da 23 7 77 23 

cidade pagando uma única vez 
15. Trocar de ônibus quando necessário num 24 6 80 20 

local coberto com bancos 
16. Motoristas e cobradores educados 29 I 97 3 
17. Motoristas dirigindo com cautela 29 I 97 3 
18. Ruas pavimentadas e sem irregularidades 29 1 97 3 

(buracos, valetas e lombadas) . 

\ I 
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Quadro 13- Resultados obtidos na cidade de Ribeirão Preto (137 usuários) 
Perguntas Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

SIM NAO SIM NAO 
1 Distância de caminhada pequena 137 o 100 o 

( o 2 Viagem rápida 137 o 100 o 
3 Cumprimento dos horários 137 o 100 o 
4 Intervalo pequeno entre ônibus 137 o 100 o 
5 Onibus com lotação baixa 137 o 100 o 
6 Onibus com 3 portas ou 2 portas e corredor 98 39 71 29 

largo 
7 Onibus bem conservados e limpos 92 45 67 33 
8 Onibus com degraus baixos 89 48 65 35 
9 Pontos de parada bem sinalizados 96 41 70 30 
10 Pontos de parada com abrigo 11 36 74 26 
11 Pontos de parada com bancos 79 88 57 43 
12 Ter uma tabela com os horários 82 55 60 40 
13 Ter um mapa das linhas 57 80 42 58 
14 Poder ir de um lugar a qualquer outro da 103 34 75 25 

cidade pagando uma única vez 
15 Trocar de ônibus, quando necessário num 116 21 85 15 

local coberto com bancos p/ sentar 
16 Motoristas e cobradores educados 133 4 97 3 
17 Motoristas dirigindo com cautela 137 o 100 o 
18 Ruas pavimentadas e sem irregularidades 133 4 97 3 

(buracos, valetas e lombadas). 
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Quadro 14- Resultados obtidos na cidade de Rio Claro (48 usuários) 
Perguntas Valor Absoluto Valor Relativo(%) 

SIM NAO SIM NAO 
I. Distância de caminhada pequena 48 o 100 o 
2. Viagem rápida 45 5 94 6 
3. Cumprimento dos horários 48 o 100 o 
4. Intervalo pequeno entre ônibus 48 o 100 o 
5. Onibus com lotação baixa 48 o 100 o 
6. Onibus com 3 portas ou 2 portas corredor 42 6 88 22 

largo 
7 . Onibus bem conservados e limpos 36 12 75 25 
8. Onibus com degraus baixos 32 16 67 33 
9 . Pontos de p_arada bem sinalizados 35 13 73 27 
1 O. Pontos de parada com abrigo 38 10 79 21 
11. Pontos de parada com bancos 38 10 79 21 
12. Ter uma tabela com os horários 38 10 79 21 
13. Ter um mapa das linhas 25 23 52 48 
14. Poder ir de um lugar a qualquer outro da 40 8 83 17 

cidade pagando uma única vez 
15. Trocar de ônibus quando necessário num 40 8 83 17 

local coberto com bancos 
16. Motoristas e cobradores educados 48 o 100 o 

( • 
17. Motoristas dirigindo com cautela 48 o 100 o 
18. Ruas pavimentadas e sem irregularidades 48 o 100 o 

(buracos, valetas e lombadas). 
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Quadro 15- Resultados obtidos na cidade de São Carlos (55 usuários). 
Perguntas Valor Absoluto Valor Relativo(%) 

SIM NAO SIM NAO 
1. Distância de caminhada pequena 49 6 89 11 
2. Viagem rápida 45 lO 82 18 
3. Cumprimento dos horários 55 o 100 o 
4. Intervalo pequeno entre ônibus 49 6 89 11 
5. Onibus com lotação baixa 54 1 98 2 
6. Onibus com 3 portas ou 2 portas e corredor 54 1 98 2 

largo 
7. Onibus bem conservados e limpos 43 12 78 22 
8. Onibus com degraus baixos 37 18 67 33 
9. Pontos de parada bem sinalizados 44 11 80 20 
1 O. Pontos de parada com abrigo 45 10 82 18 
11. Pontos de parada com bancos 32 23 58 42 
12. Ter uma tabela com os horários 34 21 62 38 
13. Ter um mapa das linhas 31 24 56 44 
14. Poder ir de um lugar a qualquer outro da 50 5 91 9 

cidadeR_agando uma ímica vez 
15. Trocar de ônibus quando necessário num 48 7 87 13 

local coberto com bancos 
16. Motoristas e cobradores educados 42 13 76 24 
17. Motoristas dirigindo com cautela 55 o 100 o 
18. Ruas pavimentadas e sem irregularidades 55 o 100 o 

(buracos, valetas e lombadas). 
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ua ro - a ores me 10s para as cmco c1 a es. Q d 16 v 1 'd' 'd d 
Perguntas Valor Relativo (%) 

SIM NAO 
1- Distância de caminhada pequena 97,8 2,2 
2- Viagem rápida 95,2 4,8 
3- Cumprimento dos horários 100,0 0,0 
4- Intervalo pequeno entre ônibus 97,8 2,2 
5- Onibus com lotação baixa 99,6 0,4 
6- Onibus com 3 portas ou 2 portas e corredor 89,0 11 ,0 

largo 
7- Onibus bem conservados 76,2 23,8 
8- Onibus com degraus baixos 71,0 29,0 
9- Pontos de parada bem sinalizados 78,0 22,0 
I 0- Pontos de parada com abrigo 82,4 17,6 
11- Pontos de parada com bancos 71,4 28,6 
12- Ter uma tabela com os horários 74,2 25,8 
13- Ter um mapa das linhas 57,0 43,0 
14- Poder ir de um lugar a qualquer outro da 81,4 18,6 

cidade pagando uma \mica vez 
15- Trocar de ônibus quando necessário num 86,2 13,8 

local coberto com bancos 
16- Motoristas e cobradores educados 92,4 7,6 
17- Motoristas dirigindo com cautela 97,8 2,2 
18- Ruas pavimentadas e sem irregularidades 98,0 2,0 

(buracos, valetas e lombadas). 

O quadro 17 mostra a classificação dos diversos fatores por ordem de 

importância e os respectivos valores percentuais de reposta "SIM" associados. 
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Ordem de Importância Valores Relativos(%) 

1. Cumprimento dos horários 100,0 
2. Onibus com lotação baixa 99,6 
3 . Ruas pavimentadas e sem irregularidades 98,0 
4. Intervalo pequeno entre ônibus 97,8 
5. Motoristas dirigindo com cautela 97,8 
6. Distância de caminhada pequena 97,8 
7. Viagem rápida 95,2 
8. Motoristas e cobradores educados 92,4 
9. Onibus com 3 portas ou com 2portas e corredor largo 89,0 
10. Trocar de ônibus quando necessário num local coberto 86,2 

com bancos 
11. Pontos de parada com abrigo 82,4 
12. Poder ir de um lugar a qualquer outro da cidade 81,4 

pagando uma (mica vez 
13. Pontos de parada bem sinalizados 78,0 
14. Onibus bem conservados e limpos 76,2 
15. Ter uma tabela com os horários 74,2 
16. Pontos de parada com bancos 71,4 
17. Onibus com degraus baixos 71,0 
18. Ter um mapa das linhas 57,0 

- - .. 
• Nota: Os valores apresentados nao sao estattsttcamente representativos, devendo se vtstos apenas como 
tendências. 

Os valores globais obtidos mostram que todos os fatores de qualidade 

escolhidos são realmente considerados importantes pelos usuários: a faixa de 

porcentagem associada a resposta "SIM,, variou de 57% para o fator "ter um mapa 

das linhas" até 100% para o fator "cumprimento dos horários." 

O quadro 18 mostra a relação dos fatores e respectivos valores percentuais 

associados à nomenclatura utilizada por FERRAZ (1999) para os parâmetros 

genéricos que influem na qualidade do transporte público urbano por ônibus, com a 

incorporação de dois novos itens: comportamento dos operadores e estado das vias. 

A importância destes dois novos fatores na qualidade do transporte público por 

ônibus nas cidades médias foi detectada nas pesquisas exploratórias. 
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Quadro 18- Associação dos fatores associados à nomenclatura de FERRAZ (1999). 
PARAMETRO FATOR - - - VALOR 

- RELATlVO (%) 
-

SIM 
Acessibilidade Distância de caminhada pequena 97,8 

TemJlO de viagem Viagem rápida 95,2 
Pontualidade Cumprimento dos horários 100,0 

Inten•alo entre Intervalo pequeno entre ônibus 97,8 
atendimentos 

Lotação Otúbus com lotação baixa 99,6 
Características dos Onibus com 3 portas ou com 2 portas e corredor 89,0 

veículos largo 
Otúbus bem conservados 76,2 
Onibus com degraus baixos 71 ,0 

Ca•·acterísticas dos pontos Pontos de parada bem sinalizados 78,0 
de 11arada Pontos de parada com abrigo 82,4 

Pontos de parada com bancos 71,4 
Facilidades de utilização Ter uma tabela com os horários 74,2 

Ter mn mapa das linhas 57,0 
Mobilidade Poder ir de um lugar a qualquer outro da cidade 81,4 

pagando uma (mica vez 
Trocar de ôtúbus quando necessário num local 86,2 
coberto com bancos 

ComJlOtiamento dos Motoristas e cobradores educados 92,4 
operadores Motoristas dirigindo com cautela 97,8 

Estado das vias Ruas pavimentadas e sem irregularidades. 98,0 

As figuras de 1 a 18 mostram para cada fator os valores percentuais 

associados a resposta "SIM" obtidos em cada cidade, bem como o valor médio. Vale 

repetir, contudo, que esses valores não são estatisticamente representativos, devendo 

ser vistos apenas como tendências. 
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Figura 1 - Distância de caminhada pequena. 
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Araraquara Araras Rbeirão Preto Rio Claro São Carlos Média 
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Figura 2 - Viagem rápida. 
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Figura 3 - Cumprimento dos hm·ários. 
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Araraquara Araras Rbeirão Preto Rio Claro São Carlos Média 
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Figura 4 - Intervalo pequeno entre ônibus. 
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Figura 5 - Ônibus com lotação baixa. 
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Figura 6 - Ônibus com 3 portas ou 2 portas e conedor largo. 
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Figura 7 - Ônibus bem conservados. 
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Figura 8 - Ônibus com degraus baixos. 
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Figura 9 - Pontos de parada bem sinalizados. 
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Figura 10 - Pontos de parada com abrigo. 
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Araraquara Araras Rbeirão Preto Rio Claro São Carlos Média 
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Figura 11 - Pontos de parada com bancos. 
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Figura 12 - Ter uma tabela com os horários. 
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Figura 13 - Ter um mapa das linhas. 
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Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Média 
Preto 
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Figura 14 - Poder ir a qualquer lugar da cidade 
pagando uma única vez. 
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Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Média 
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Figura 15 - Trocar de ônibus quando necessário num 
local coberto e com bancos. 
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Figura 16- Motoristas e cobradores educados. 
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Figura 17 - Motoristas dirigindo com cautela. 

100 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro Média 
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Figura 18- Ruas pavimentadas e sem irregularidades 
(buracos, valetas e lombadas). 

6.4 Pesquisa 3: resposta induzida dos usuários sobre os padrões de 

qualidade 

6.4.1 Considerações iniciais 

76 

Após a realização das pesquisas exploratórias 1 e 2, cuJa finalidade era 

conhecer qualitativamente a opinião dos usuários sobre os fatores que influem na 

qualidade do serviço de transporte público por ônibus, foi realizada a pesquisa 3 com 
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o objetivo de obter valores estatisticamente significativos para o universo das cinco 

cidades estudadas. 

A abordagem da questão da qualidade de sistemas de transporte tem, em 

geral, seguido o padrão americano desenvolvido para o estudo das condições de 

operação do trânsito nas vias urbanas e mrais (rodovias), conforme indicado no 

quadro 19. 

ua ro - a roes Q d 19 p d - d e qua 1 a e uh 1za o nos estu os e tra ego. t'd d T d d d 'f, 

Nível de Serviço Descrição das condições de operação 
A Otima 
B Boa 
c Regular 
D Sofrível 
E Ruim 
F Péssima 

Fonte: HCM - 1994. 

Neste trabalho, contudo, para facilitar a aplicação prática dos resultados - um 

dos objetivos precípuos do trabalho - será adotada a classificação compacta dos 

padrões caracterizadores da qualidade utilizada por FERRAZ (I 990). Esta 

classificação é mostrada no quadro 20. 

ua r o - ass1 •caçao uh 1za a por Q d 20 Cl 'fi T d F erraz (1990) . 
Qualidade Nível de Serviço Associado 

Bom AeB 
Regular c 
Ruim D, E,F 

6.4.2 Questionário teste 

Para aferir os padrões de variação dos fatores mensuráveis associados às 

classificações bom, regular e mim, bem como o grau de importância relativa dos 

parâmetros não mensuráveis, foi elaborado um questionário para teste, o qual se 

encontra reproduzido no Anexo B. 

A formulação de cada pergunta do questionário foi fundamentada nos 

resultados da pesquisa 2. 
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Para avaliar a eficácia do questionário-teste, o mesmo foi aplicado para 

0,20% do usuários do transporte coletivo por ônibus da cidade de São Carlos (55 

entrevistas). Os resultados obtidos foram considerados bastante satisfatórios, na 

medida que as questões formuladas foram entendidas com razoável facilidade pelos 

entrevistados e as respostas dadas coerentes. 

6.4.3 Pesquisas piloto 

Comprovada a eficácia da forma e do conteúdo do questionário-teste, foram 

realizadas pesquisas piloto nas cinco cidades escolhidas. 

O tamanho da amostra estabelecido para as pesquisas piloto foi de 0,40% do 

total de usuários de cada cidade. No quadro 21 estão indicados os números de 

entrevistas realizadas em cada cidade e o total. 

Quadro 21 -Número de entrevistas realizadas. 
Cidades Número de usuários Número de entrevistas 

Araraquara 25870 103 
Araras 14920 60 

Ribeirão Preto 68690 275 
Rio Claro 24055 96 
São Carlos 27522 110 

Total 161057 644 

OBSERVAÇÃO 

A lógica deste trabalho parte da hipótese de que os usuários de cada uma da 

cmco cidades estudadas fazem parte do mesmo universo. Assim, cada cidade 

representa um estrato dentro do universo de estudo, justificando a adoção de 

tamanhos de amostra proporcionais aos tamanhos do universo correspondente à cada 

cidade . 

A hipótese de que os usuários das cmco cidades pertencem ao mesmo 

universo é condição "si 11e qua 11011 " para se poder falar de padrões de qualidade que 

sirvam para todas as cidades de um mesmo porte, no caso as cidades de porte médio. 
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Caso esta hipótese não seja admitida, não há sentido em se buscar padrões genéricos 

de qualidade. 

Os resultados de outros estudos realizados indicam que existe uma relativa 

homogeneidade na opinião dos usuários de cidades de porte mais ou menos similar, 

homogeneidade esta suficiente, na prática, para se poder estabelecer padrões 

genéricos para grupos de cidades de mesmo porte. 

6.4.4 Resultados numéricos obtidos 

Os resultados obtidos encontram-se nos quadros de 22 a 51 . 

Quadro 22- Acessibilidade: distância até o llOnto de parada, classificação: bom. 

Distância (m) Valor absoluto/ Valor relativo (%) 
Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 

Preto 

100 13 12,6 lO 16,6 90 32,7 lO 10,4 21 19,1 144 22,4 
200 63 61,2 22 36,7 61 22,2 30 31,3 45 40,9 221 34,3 
300 26 25,3 20 33,3 55 20 29 30,2 31 28,2 161 25,0 
400 1 0,9 5 8,3 28 10,2 14 14,6 lO 9,1 58 9,0 
500 o o I 1,7 30 10,9 7 7,3 2 1,8 40 6,2 
600 o o 1 1,7 11 4 6 6,2 1 0,9 19 3,0 
700 o o 1 1,7 o o o o o o 1 0,1 
800 o o o o o o o o o o o o 
900 o o o o o o o o o o o o 
1000 o o o o o o o o o o o o 
Total 103 10 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 

Q d 23 A 'bT 1 d r A • d d 'fi ã ua m - CCSSI I I( a c: liSfélflCHl ate O J)ODtO C lllll"a a, C llSSI ICélÇl o: I'ClUiaJ', 

Distância (m) Valor absoluto/ Valor relativo (%) 
Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 

Preto 
100 1 0,9 o o 3 1,1 o o o o 4 0,6 
200 14 13,6 8 133 66 24,0 8 8,3 15 13,6 111 17,3 
300 48 46,6 17 28,4 47 17,1 15 15,7 34 30,9 161 25,0 
400 34 33,0 17 28,4 49 17,8 38 39,6 39 35,5 177 27,5 
500 6 5,9 11 18,3 47 17, I 16 16,7 12 10,9 92 14,3 
600 o o 5 8,4 28 10,2 8 8,3 8 7,3 49 76 
700 o o 1 1 6 14 5,0 8 8,3 1 0,9 24 3,7 
800 o o 1 1,6 21 7,7 3 3,1 1 0,9 26 4,0 
900 o o o o o o o o o o o o 
1000 o o o o o o o o o o o o 
Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 
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Quadro 24- Acessibilidade: distância até o destino final, classificação, bom. 
Distância (m) Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Amraquara Araras Ribeirão ruo Claro São Carlos Total 
Preto 

100 19 18,5 8 13,3 66 24,0 11 11,5 28 25,5 132 20,5 .. 200 51 49,5 13 21,7 60 21 8 13 136 38 34,5 175 27,2 
300 26 25,2 24 40,0 68 24,8 31 32,3 24 21,8 173 26,9 
400 6 5,9 12 20,0 30 10,9 18 18,7 12 10,9 78 12,1 
500 1 0,9 2 3,3 25 9,1 18 18,7 8 7,3 54 8,4 
600 o o 1 1,7 14 5,1 3 3,1 o o 18 2,8 
700 o o o o lO 3,6 2 2,1 o o 12 1,8 
800 o o o o 2 0,7 o o o o 2 0,3 
900 o o o o o o o o o o o o 
1000 o o o o o o o o o o o o 
Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 

Q uadr·o 25- A é fi 'fi ccsstbthdadc: d1stancra at o destmo mal, c assr reação: regular., 
Distância (m) Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Cnrlos Total 
Preto 

100 o o o o o o o o o o o o 
200 18 17,5 10 16,7 55 20,0 11 ll,5 21 19,1 115 17,8 
300 21 20,4 4 6,7 41 14.9 lO 104 22 20,0 98 15,2 

f t 
400 46 44,6 14 23,3 63 22,9 17 17,7 25 22,8 165 25,6 
500 15 14,6 24 40,0 30 10,9 24 25,0 24 21 ,8 117 18,2 
600 3 2,9 5 8,3 33 12,0 22 22,9 12 10,9 75 11,6 
700 o o 2 3 3 25 9 1 8 8,3 4 3,6 39 6,1 
800 o o 1 1,7 25 9,1 4 4,2 2 1,8 32 5,0 
900 o o o o 3 I, 1 o o o o 3 0,5 
1000 o o o o o o o o o o o o 
Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 

ua ro - elllJJO Q d 26 T e nagem, c asst tcaç: o: d . 'fi ã b om. 
Tempo (min) Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão ruo Claro São Carlos Total 
Prelo 

15 o o I 1,6 33 12,0 o o o o 34 5,3 
20 70 67,9 24 40 o 129 46,9 11 11,5 50 45,5 284 44,1 
25 20 19,4 19 31,7 50 18,2 34 35,4 28 25,5 151 23,5 
30 13 12,7 13 21 7 33 12 o 22 22,9 19 17 2 100 15,5 
35 o o 3 5,0 25 9,1 24 25,0 12 10,9 64 9,9 
40 o o o o 5 1,8 5 5,2 1 0,9 11 1,7 
45 o o o o o o o o o o o o 

' .I 50 o o o o o o o o o o o o 
Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 
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ua< ro - CntllO Q I 27 T c Ylagem, c ass1 1caç: o: regu ar. d . 'fi ã 
Tempo (min) Valor absoluto/ Valor relativo j%) 

Amraquara Amras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

15 I 0,9 o o o o o o o o I 0, 1 
20 2 1 9 4 6,7 30 10,9 o o 2 1,8 38 5,9 
25 36 35,0 8 13,3 60 21,8 6 6,2 21 19,1 131 20,4 
30 24 23,3 6 10,0 42 15,3 4 4,2 13 11,9 89 13,8 
35 37 36,0 35 58,3 99 36,0 51 53,1 47 42,7 269 41 ,8 
40 3 2,9 7 11,7 25 9,1 29 30,2 25 22,7 88 13,7 
45 o o o o I 1 4,0 5 5,2 2 1,8 19 2,9 
50 o o o o 8 2,9 1 1' 1 o o 9 1,4 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 

ua •·o - ontua 1 a e atraso , c ass• JCl!Ç: o: Q d 28 p J'd d ( ) I 'fi ã b om. 
Tempo (min) Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquam Araras 
J 

Ribeirão 1 Rio Claro l São Carlos I Total 
Preto 

o 9 8,8 12 20,0 33 12,0 5 5,2 8 7,3 67 10,4 
2 36 34,9 13 21 ,7 74 26,9 lO 10,4 32 29,1 165 25,6 
4 45 43,7 19 31 ,7 83 30,2 21 21,9 35 31,8 203 31,5 
6 8 7,8 li 18,3 47 17,1 32 33,3 23 20,9 121 18,8 
8 3 2,9 5 8,3 27 9,8 19 19,8 8 7,3 62 9,7 
lO 2 1,9 o o 11 4,0 8 8,3 4 3,6 25 3,9 
12 o o o o o o 1 1,1 o o 1 0,1 
14 o o o o o o o o o o o o 
16 o o o o o o o o o o o o 

" 18 o o o o o o o o o o o o 
20 o o o o o o o o o o o o 

Total 103 100 60 100 275 100 96 lO O 110 100 644 100 

ua ro - ontua 1 a c att·aso , c ass1 1caç o: re~ ar. Q d 29 p J'd d ( ) I 'fi ã 
Tempo (min) Valor absoluto/ Valor relativo %) 

Amraquara Amras I Ribeirão 1 Rio Claro I São Carlos I Total 
Preto 

o 6 58 o o 3 1,1 4 4,2 o o 13 2,0 
2 22 21 4 4 6,7 25 9,1 9 9,4 8 7,3 68 10,5 
4 31 30,1 7 11 ,7 16 5,8 10 10,4 8 7,3 72 11,2 
6 28 27,2 11 18,3 66 24,0 17 17,7 18 16,4 140 21,7 
8 14 13,6 18 30,0 30 10,9 32 33,3 24 21,8 118 18,3 
lO 2 1,9 19 31,7 41 14,9 17 17,7 25 22,7 104 16,2 
12 o o 1 1,6 44 16,0 7 7,3 27 24,5 79 12,3 
14 o o o o 50 18,2 o o o o 50 7,8 

., 16 o o o o o o o o o o o o 
18 o o o o o o o o o o o o 
20 o o o o o o o o o o o o 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 
{• 
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ua t'o - ou ua 1 a1 c a tan amcu o , c ass• •caç; o: Q d 30 p t l'd ) ( d' t t ) I 'fi ã b om. 
,, Tempo (min) Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

o 13 12,6 10 16,7 41 14,9 14 14,6 17 15,4 95 14,8 
f) 2 46 44,7 25 41 7 140 50,9 43 44 8 50 45,5 304 47,2 

4 40 38,9 22 36,6 72 26,2 27 28,1 33 30,0 194 30,1 
6 2 1,9 3 5,0 14 5,1 10 10,4 8 7,3 37 5,7 
8 2 1,9 o o 8 2,9 2 2,1 2 1,8 14 2,2 
10 o o o o o o o o o o o o 
12 o o o o o o o o o o o o 
14 o o o o o o o o o o o o 
16 o o o o o o o o o o o o 
18 o o o o o o o o o o o o 
20 o o o o o o o o o o o o 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 L 10 100 644 100 

ua ro - on ua 1 a e a 1an amen o , c ass tcaçao: I'egtt lU'. Q d 31 p t l'd d ( d' t t) I ifi 
Tempo (min) Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquam Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

o o o 1 1,7 3 1,1 o o o o 4 0,6 
2 31 30,1 8 13,3 91 33,1 25 26,0 25 22,7 180 28,0 

l t 
4 19 18,5 ll 18,3 82 29,8 12 12,5 8 7,3 132 20,5 
6 14 13,6 10 16,7 50 18,2 13 13,6 18 16,4 105 16,3 
8 26 25,3 13 21,7 22 8,0 12 12,5 12 10,9 85 132 
10 12 11,6 17 28,3 14 5,1 22 22,9 31 28,2 96 14 9 ,, 
12 1 0,9 o o 8 2,9 10 10,4 10 9,1 29 4,5 
14 o o o o 5 1,8 2 2,1 4 3,6 11 1,7 
16 o o o o o o o o 2 1,8 2 0,3 
18 o o o o o o o o o o o o 
20 o o o o o o o o o o o o 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 

Quadro 32- Confiabilidade, classificação: bom. 
Número de Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

viagens fora Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
do horário Preto 

o 4 3,9 o o 7 2,6 10 104 11 10 32 5,4 
1 62 60,2 37 61 ,7 120 43,6 59 61 ,5 75 68,2 353 59 
2 23 22,3 15 25 87 31,6 18 18,7 16 14,6 159 22 4 
3 10 9,7 5 8,3 40 14,6 5 5,2 4 3,6 64 8,3 
4 4 3,9 3 5 21 7,6 4 4,2 4 3,6 36 4,9 
5 o o o o o o o o o o o o 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 
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Q uadro 33- on •abihdadc, classi •cação: rcl!tJiar. c fi .. fi 

f ) 
Número de Valor absoluto/ Valor relativo (%) 
viagens fora Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
do horário Preto 

o o o o o o o o o o o o o 
1 o o o o o o o o o o o o 
2 29 28,1 19 31,7 80 29 1 31 32,3 33 30 192 30,2 
3 64 62,2 35 58,3 130 47,3 47 48,9 72 65,5 348 56,5 
4 10 9,7 6 10 65 23 ,6 18 18,8 5 4,5 104 13,3 
5 o o o o o o o o o o o o 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 

Quadro 34- Intervalo entre atendimentos, classificação: bom. 
Tempo (min) Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

5 1 0,9 o o 41 14,9 2 2,1 o o 44 6,9 
10 20 19,4 10 16,7 83 30,2 6 6,2 13 11,8 132 20,5 
15 60 58,3 35 58,3 71 25,8 25 26,0 70 63,7 261 40,5 
20 22 21,4 12 20,0 55 20,0 41 42 7 25 22,7 155 24,1 
25 o o 3 5,0 ll 4,0 15 15,6 2 1,8 31 48 
30 o o o o 14 5 1 6 6,3 o o 20 3,1 
35 o o o o o o 1 1,1 o o 1 o 1 
40 o o o o o o o o o o o o 
45 o o o o o o o o o o o o 
50 o o o o o o o o o o o o 
55 o o o o o o o o o o o o 
60 o o o o o o o o o o o o 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 

Quadro 35 -lnten•alo entre atendimentos, classificação: regular. 
Tempo (min) Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

5 o o o o o o o o o o o o 
10 1 0,9 o o 28 10 2 o o o o 29 45 
15 16 15,6 8 13,3 55 20,0 4 4,2 8 7,3 91 14, I 
20 44 42,7 16 26,7 69 25,1 20 20,8 47 42,7 196 30,4 
25 38 36,9 30 50,0 63 22,9 38 39,6 48 43,6 217 33,7 
30 4 3,9 5 8,3 41 14 9 25 26,0 6 5,5 81 12,6 
35 o o 1 1,7 11 4,0 7 7,3 1 0,9 20 3,1 
40 o o o o 8 2,9 2 2,1 o o 10 16 
45 o o o o o o o o o o o o ., 
50 o o o o o o o o o o o o 
55 o o o o o o o o o o o o 
60 o o o o o o o o o o o o 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 
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Quadro 36- Lotação, classificação· bom . 
Número de Valor absoluto/ Valor relativo (%) 
Passageiros. Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 

Preto 
o 2 1,9 1 1,7 3 1,1 o o 2 1,8 8 1,3 
10 44 42,7 17 28,3 96 34,9 10 10,4 31 28,2 198 30,7 
20 50 48,6 38 63,3 113 41 1 54 56 3 52 47,3 307 47,7 
30 7 68 4 6,7 44 16,0 28 29,2 21 19, 1 104 16,1 
40 o o o o 19 6,9 4 4,1 4 3,6 27 4._2 
50 o o o o o o o o o o o o 
60 o o o o o o o o o o o o 
70 o o o o o o o o o o o o 
80 o o o o o o o o o o o o 

Total 103 100 60 100 275 o 96 o 110 o 644 100 

ua ro - taçao, c ass• •caçao: t'C21JilU'. Q d 37 Lo 'fi 
Núlllero de Valor absoluto/ Valor relativo ( %) 

Passageiros. Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

o o o o o 3 1, I o o o o 3 0,5 
10 1 0,9 o o 14 5,1 o o o o 15 2,3 
20 26 25,3 9 15,0 44 16,0 7 7,3 8 7,3 94 14,6 
30 50 48,6 24 40,0 99 36,0 37 38,6 48 43 6 258 40 o 

,, 40 24 23,3 25 41 ,7 71 25,8 44 45,8 44 40,0 208 32,3 
50 2 1 9 2 3 3 41 14,9 8 8,3 10 9,1 63 9,8 
60 o o o o 3 1,1 o o o o 3 0,5 
70 o o o o o o o o o o o o 

" 80 o o o o o o o o o o o o 
Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 

ua ro -Q d 38 c a•·actensticas os Yetcu os: extstencta c llOrtas nos om , I O A O d 3 A 'b us. 
Atribulo Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

Muito 102 99 53 88,3 198 72 84 87,5 107 97,3 544 84,5 
importante 

Importante 1 1 7 11,7 63 22,9 10 10,4 3 2,7 84 13,0 

Sem o o o o 14 5,1 2 2,1 o o 16 2,5 
importância 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 
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Q d 9 c ua roJ - aractenst•cas dos ve•culos: corredores lat·gos em ombus de 2 rwa1as. 

·~ 
Atributo Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

Muito 100 97,1 49 81,7 215 78,2 89 92,7 101 91,8 554 86,0 
/j importante 

Importante 3 2,9 I 1 18,3 49 17,8 7 7,3 9 8,2 79 12,3 

Sem o o o o I I 4 o o o o 11 1,7 
importância 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 

Quadro 40- Características dos veículos: ônibus bem conservados. 
Atributo Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

Muito 82 79,6 47 78,4 184 66,9 72 75 86 78,2 471 73,1 
importante 

Importante 19 18,5 11 18,3 80 29,1 21 2 1,9 24 21,8 155 24,1 

Sem 2 1,9 2 3,3 11 4 3 3, 1 o o 18 2,8 
importância 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 
,, 

" ua ro -Q d 41 c aa·actcnsticas d ' I A 'b OS VCICU OS: 0111 US COm d egraus b . atxos. 
Atributo Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

Muito 90 87,4 43 71,7 179 65,1 65 67,7 73 66,4 450 69,9 
importante 

Importante li 10,7 14 23,3 80 29,1 28 29,2 22 20 155 24, 1 

Sem 2 1,9 3 5 16 5,8 3 3, l 15 13,6 39 6,0 
impo!(ância 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 

Q ua< t'O 42 c - arac ens cas os ocrus t 'ti dI ' d d · r ã t1 e 11ara a: sma tzaç: o a equa d a. 
Atributo Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

Muito 93 90,3 45 75 192 69,8 69 71,9 89 80,9 488 75,8 
importante 

Importante 10 9,7 11 18,3 69 25,1 19 19,8 20 18,2 129 20,0 

Sem o o 4 6,7 14 5,1 8 8,3 I 0,9 27 4,2 
i m portfmcia 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 
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Q uadro 43- c I I ' I aractcnshcas 1 os ocms 1 e Jlarada: ex1stcnc1a de abrigos. 
Atributo Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

Muito 94 91,3 47 78,3 203 73,8 76 79,2 90 81,8 510 79,2 
•I importante 

Importante 9 8,7 10 16,7 66 24 17 17,7 19 17,3 121 18,8 

Sem o o 3 5 6 2,2 3 3, I 1 0,9 13 2,0 
importância 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 

Q d 44-C ua ro arac cns 1cas os oca1s t 'f dI 'd d e para a: eXJs enc1a e · ancos. 
Atributo Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

Muito 90 87,4 46 76,7 159 57,8 77 80,2 66 60 438 68,0 
importante 
Importante 9 8,7 11 18,3 80 29,1 13 13,5 31 28,2 144 22,4 

Sem 4 3,9 3 5 36 13,1 6 6,3 13 11,8 62 9,6 
importância 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 

ua ro - ac1 1 a es c u 1 aaç< o: a e as e or·anos. Q d 45 F Td d d tT ã t b I d h ' ' 
Atributo Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

Muito 93 90,3 47 78,3 165 60 76 79,2 69 62,7 450 69,9 
import<mte 
Importante 7 6,8 lO 16,7 102 37,1 17 17,7 27 24,6 163 25,3 

Sem 3 2,9 3 5 8 2,9 3 3,1 14 12,7 31 4,8 
importância 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 

Q Ua( l 'O - ac1 a1 es e uh 1zaçao: mapas 46 F 'Ud I d T <1 r h as m as. 
Atributo Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

Muito 68 66,0 41 68,3 116 42,2 51 53,1 62 56,3 338 52,5 
importante 
Importante 14 13,6 10 16,7 96 34,9 17 17,7 19 17,3 156 24,2 

Sem 21 2,4 9 15 63 22,9 28 29,2 29 26,4 150 23,3 
imQ<>rtâucia 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 
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Q d 47 M bTd d ua ro - 0 I I a C: CXIS enc1a b 1 c um oca co c• o e com b ancos, J)ara b d rans o1· os. 
Atributo Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

Muito 95 92,3 45 75 207 75,3 82 85,4 101 91 ,8 530 82,3 
importante 
Importante 6 5,8 10 16,7 60 21 ,8 10 10,4 7 6,4 93 14,4 

Sem 2 1,9 5 8,3 8 2,9 4 4,2 2 1,8 21 3,3 
importância 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 

Q d 48 M bTd d ó . I ua ro - o 1 1 a c: pagar uma s passagem para n· te um oca a qualquet· outro. 
Atributo Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

Muito 95 92,2 47 78,3 234 85,1 82 85,4 97 88,2 555 86,2 
importante 
Importante 6 5,9 11 18,3 39 14,2 12 12,5 12 10,9 80 12,4 

Sem 2 1,9 2 3,4 2 0,7 2 2,1 1 0,9 9 1,4 
importância 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 

" Q d 49 c d d d' .. d ua r o - aractenshcas os opera ores: motonstas trigin o com cautc a. 
Atributo Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

Muito 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 
importante 
Importante o o o o o o o o o o o o 

Sem o o o o o o o o o o o o 
importância 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 

Q d 50-C ua r o t ' f d arac ens tcas d t • t b d d d os opera ores: mo ons as c co ra ores e uca os. 
Atributo Valor absoluto/ Valor relativo (%) 

Araraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

Muito 103 100 60 100 273 99,3 96 100 107 97,3 639 99,2 
importante 
Importante o o o o 2 0,7 o o 3 2,7 5 0,8 

Sem o o o o o o o o o o o o 
importância 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 
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Atributo 

Quadro 51- Estado das vias: mas pa,•imentadas c sem il'l'cgulatidades 
(buracos, valetas c lombadas). 

Valor absoluto/ Valor relativo (%) 
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A.raraquara Araras Ribeirão Rio Claro São Carlos Total 
Preto 

Muito 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 
importante 
Importante o o o o o o o o o o o o 

Sem o o o o o o o o o o o o 
importância 

Total 103 100 60 100 275 100 96 100 110 100 644 100 

6.4.5 Determinação do tamanho global da amostra 

Para determinação do tamanho global da amostra, para que os resultados 

seJam estatisticamente representativos, será utilizada a seguinte expressão da 

Estatística: 

[1] 

onde: 

• n: tamanho da amostra 

• N: população total 

• cr2
: variância real 

• d: erro máximo na .estimativa da média, ou seja: d = I J..l- x I, onde J..l é a média 

real e x a média amostrai 

• z a/2: quantil da distribuição normal padrão 

Admitindo um nível de confiança de 95% (nível de significância igual a 

0,05), resulta: 

Za12 = Z0,025 = I ,96 

Adotando-se como erro máximo na estimativa da média 5% do valor médio 

da amostra da pesquisa piloto, resulta: 
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d = 0,05. X 

A variância real será suposta igual a variância da amostra da pesquisa piloto, 
ou seja: 

Como N = 161057, a expressão [1] resulta: 

161057·S2 

11 = --------
s2 + 161057 · (3_]2 

1,96 

Os valores de x , s2
, d e n de cada um dos parâmetros mensuráveis 

pesquisados encontram-se no quadro 52. 

Q um m - aman to c a amos ra Jlara os Jlarametros mcnsur ve•s. 52 T á . 

Parâmetro X 
s2 d n 

Acessibilidade Distância até o bom 251,9 16372,9 12,60 395 
ponto de parada regular 396,3 24962,8 19,82 244 
Distância até o bom 358,2 27733,5 17,91 331 
destino final regular 430,9 28794,8 21 ,55 238 

Tempo de bom 24,3 33,5 1,22 86 
viagem regular 32,5 41 ,2 1,63 60 

Pontualidade Atraso bom 4,1 6,5 0,21 563 
regular 7,6 13 o 0,38 345 

Adiantamento bom 2,7 3, 1 0,14 597 
regular 5,7 11,4 0,29 531 

Confiabilidade bom 1,6 0,9 0,08 552 
regular 2,9 0,4 0, 14 83 

Intervalo entre bom 15,5 30,2 0,78 191 
atendimentos regular 22,6 35,7 1,13 108 

Lotação bom 19,1 68,0 0,96 285 
regular 33,3 93 2 1,67 128 

Como se pode observar, o maior tamanho amostrai mínimo necessário seria 

de 597 entrevistas (relativo ao parâmetro Pontualidade: adiantamento - bom). 

Considerando que os número total de entrevistas realizadas nas pesquisas piloto foi 

de 644, conclui-se que não há necessidade de novas entrevistas. Ou seja, os 

resultados globais obtidos são estatisticamente representativos para o universo de 

estudo. 
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Vale frisar, entretanto, que os tamanhos das amostras correspondentes a cada 

cidade são insuficientes para que os resultados individuais obtidos possam ser 

considerados estatisticamente representativos para um nivel de confiança de 95% e 

um erro máximo na estimativa da média de 5% •. Contudo os resultados globais, ou 

seja, aqueles referentes à amostra total, mostram-se estatisticamente representativos 

para um nível de confiança de 95% e um erro máximo na estimativa da média de 5%. 

6.4.6 Rer>resentação gráfica dos resultados 

Como ilustração, as figuras de 19 a 48 mostram os gráficos dos resultados 
obtidos. 
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Figura 19- Acessibilidade- distância até o ponto de parada (bom) . 

• Os resultados individuais de todas as cidades podem, entretanto, ser considerados estatisticamente 
representativos para mn nível de confiança de 95%, se o erro máximo na estimativa da média 
aceitável for de 20%. 
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Figura 42 - Facilidades de utilização - ter um a tabela de horários. 
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Figura 43 - Facilidades de utilização - possuir um mapa das linhas. 
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6.5 Análise dos resultados obtidos 
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Com base nas curvas médias, foram detenninados os valores associados com 

os padrões de qualidade bom e regular de cada fator mensurável, que satisfaz 

diferentes percentagens de usuários. Os valores obtidos encontram-se no quadro 53. 
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Quadro 53: Padrões de qualidade dos fatores mensuráveis t>ara 
t d d'~ t . d a en er 1 eren es percentums e usunnos. 

PARA METRO FATOR 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
início (bom) 280,0 250,0 220,0 190,0 145,0 100,0 

Acessibilidade início 430,0 390,0 350,0 310,0 260,0 100,0 

(m) (regular) 
final (bom) 320,0 275,0 235,0 200,0 150,0 100,0 

final 465,0 430,0 380,0 325,0 270,0 100,0 
(regular) 

bom 2511,7~ 24/1,63 23/IY 22/ IY 20/l ,J' 15/ l ,Q'l 
Tempo de 

viagem (min) regular 36/2,43 35/2,33 3112Y 29/ I ,9'~ 26/1,73 15/l ,<Y' 

atraso (bom) 4,9 4,3 3,5 2,8 2,0 0,0 

Pontualidade atraso 8,3 7,4 6,5 5, 1 3,5 0,0 

(min) (regular) 
adiantamen- 3,5 3,1 2,6 2,2 1,4 0,0 

to (bom) 
adiantament 6,2 5,2 4,2 3,4 2,7 0,0 
o (regular) 

Confiabilidade bom 98,3 98,5 98,7 98,8 98,9 100 
(% de viagens 

pontuais) regular 96,7 96,8 97 97 ,3 97,8 100 

Intervalo entre bom 18,0 17,0 16,0 13,0 11 ,0 5,0 
atendimentos 

(min) regular 25 ,0 24,0 22,0 20,0 17,0 5,0 

bom 24/64b 22/62b 20/60b l6/56b l3/53b 0/40b 
Lotação 

regular 38/78 b 36/76b 33/73 b 3 1/7 lb 25/65 b 0/40b 

- . . a) Rclaçao entre os tempos de vmgem por ombus c por carro, obttdo pelos quoc1entes entre os valores 

do tempo de viagem por ônibus e o tempo de vingem por carro (no caso 15 miu). 

b) Total de passageiros, considerando 40 passageiros sentados (valor aproxi mado para ônibus com 12 

m de comprimento). 

Os valores obtidos para os fatores não mensuráveis encontram-se no quadro 
54. 
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ua ro . n u os carac enza ores os a ores qua 1ta 1vos. . Q d 54 At 'b t t . d d f t r f 
PARAMETRO FATOR Muito Importante Sem 

importante importância 
Características dos ônibus com 3 portas ou 2 84,5 13,0 2,5 

veículos portas e corredor largo 
ônibus bem conservados 73,1 24,1 2,8 

ônibus com degraus 69,9 24,1 6,0 
baixos 

Características dos pontos de parada bem 75,8 20,0 4,2 
locais de parada sinalizados 

pontos de parada com 79,2 18,8 2,0 
abrigo 

pontos de parada com 68,0 22,4 9,6 
bancos 

ter uma tabela de 69,9 25,3 4,8 
Sistema de horários 
Informação ter um mapa das linhas 52,5 24,2 23,3 

Mobilidade poder ir de um lugar a 86,2 12,4 1,4 
qualquer outro da cidade 
pagando uma ímica vez 
trocar de ônibus quando 82,3 14,4 3,3 

necessário num local 
coberto e com bancos 

Comportamento motoristas e cobradores 99,2 0,8 o 
dos operadores educados 

motoristas dirigindo com 100,0 o o 
cautela 

Estado das vias mas pavimentadas e sem 100,0 o o 
irregularidades (buracos, 

lombadas e valetas) 

Considerando-se como satisfatório o atendimento dos desejos de 70% dos 

usuários no que concerne aos padrões de qualidade dos fatores mensuráveis, obtém

se os valores relacionados no quadro 55. 
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Q d 55 V I ua ro : a ores correspon d en es ao a en d' t d d 1men o os eseJOS d 70% d e o os usuanos. 
FATOR 70% 

Bom Regula•· 
Distância de bairro 220 350 

caminhada (m) centro 235 380 

Relação tempo por ônibus/tempo por carro 1,5 2, I 

Cumprimento dos atraso 3,5 6,5 
horários (min) adiantamento 2,6 4,2 

Confiabilidade (%de viagens pontuais) 98,7 97 

Intervalo entre atendimentos (min) 16 22 

Total de passageiros 60 73 

O quadro 56 mostra os valores obtidos para os parâmetros qualitativos por 

ordem de importância. 

Q ua( ro - e1·cen ums associa os aos a ores qua 1 a evos. 56 p t . . d f t l'tf 
FATOR Muito Importante Sem 

importante importância 
Motoristas dirigindo com cautela 100,0 0,0 0,0 
Ruas pavimentadas c sem irregularidades 100,0 0,0 0,0 
Motoristas e cobradores educados 99,2 0,8 0,0 
Poder ir de mn lugar a qualquer outro da cidade 86,2 12,4 1,4 
pagando uma (uúca vez. 
Onibus com 3 portas ou 2 portas e corredor largo 84,5 13,0 2,5 

Trocar de ônibus quando necessário num local 82,3 14,4 3,3 
coberto e com bancos 
Pontos de parada com abrigo 79,2 18,8 2,0 
Pontos de parada bem sinalizados 75,8 20,0 4,2 
Onibus bem conservados 73 ,1 24,1 2,8 
01úbus com degraus baixos 69,9 24,1 6,0 
Ter uma tabela de horários 69,9 25,3 4,8 
Pontos de parada com bancos 68,0 22,4 9,6 
Ter mn mapa das linhas 52,5 24,2 23,3 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, em resultados e propostas 

apresentadas em trabalhos de outros autores e, também, na sensibilidade da autora e 

do seu orientador, foi elaborado o quadro 57. A proposta é que este seja um quadro 

de referência para ser utilizado nos estudos de avaliação da qualidade e também no 

planejamento de sistemas de transporte público urbano por ônibus nas cidades 

médias. 
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Quadro 57: Valores de referência para a avaliação da qualidade e o planejamento de 
. t d t t 'bl' ~ ' b 'd d 'd' sts emas e ranspor e pu ICO por 0111 us nas ct a es me tas. 

PARAMETRO FATOR bom regular ruim 

Acessibilidade distância de caminhada em m <300 300-500 >500 
'·' 

Tempo de viagem relação tempo por ônibus/tempo <1,8 1,8-2,5 >2,5 
por carro 

% de viagens realizadas com >99 97-99 <97 
Confiabilidade adiantamento menor que 2 min e 

atraso maior que 4 min 
Freqüência intervalo entre atendimentos <15 15-30 >30 

Lotação total de passageiros <60 60-75 >75 
(ônibus de 12 m) 

ônibus com 3 portas ou 2 portas e Sim - -
corredor largo 

Características dos ônibus bem conservados Sim Sim -
veículos 

ônibus com degraus baixos Sim - -

pontos de parada bem sinalizados Sim Sim -
Características dos 

locais de parada pontos de parada com abrigo Sim - -
I> 

pontos de parada com bancos Sim - -
ter uma tabela de horários Sim - -

., Sistema de 
lnfonnação ter um mapa das linhas Sim - -

poder ir de um lugar a qualquer Sim - -
outro da cidade pagando uma 

Mobilidade única vez 
trocar de ônibus quando Sim Sim -

necessário num local coberto e 
com bancos 

motoristas e cobradores educados Sim Sim -
Comportamento 
dos operadores motoristas dirigindo com cautela Sim Sim -

mas pavimentadas e sem Sim Sim -
Estado das vias irregularidades (lombadas, 

valetas, buracos) 

n 
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7 CONCLUSÕES E OBSERVAÇÕES 

O quadro de referência proposto neste trabalho, para ser utilizado nos estudos 

de avaliação da qualidade e também no planejamento de sistemas de transporte 

público urbano por ônibus em cidades de porte médio, constitui uma ferramenta útil 

nas aplicações práticas. 

Uma contribuição impottante deste trabalho foi a detecção e caracterização de 

dois novos fatores que afetam, na opinião dos usuários, a qualidade do transporte 

público por ônibus nas cidades médias: o comportamento dos operadores e o estado 

das vias. 

É necessário chamar a atenção, contudo, para alguns pontos que necessitam 

de melhor estudo visando aprimorar os resultados obtidos. 

As pesquisas foram realizadas em cinco cidades, localizadas na região central 

do estado de São Paulo. Essa escolha, influenciada pela limitação de recursos 

financeiros, deixa a desejar quanto à representatividade geográfica das informações 

obtidas. O ideal seria que as pesquisas também tivessem sido realizadas em cidades 

de outras regiões do país. Fica a sugestão para que isso seja feito em trabalhos 

futuros. 

Ainda com relação à representatividade, a utilização de apenas cinco cidades 

como representativas das cidades de porte médio (cidades consideradas neste 

trabalho com populações entre 100 e 500 mil habitantes) também deixa a desejar. 

Recomenda-se que trabalhos futuros contemplem um maior número de cidades. 
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Outro ponto que merece uma investigação mais profunda é o parâmetro 

tempo de viagem. Neste trabalho se generalizou a relação entre os tempos de viagem 

por ônibus e por carro, tomando como referência um tempo de viagem por carro de 

15 minutos. Embora este valor seja típico nas cidades médias, é de se supor que a 

relação entre os tempos associados aos padrões bom e regular seja função do valor 

absoluto do tempo de viagem por carro (ou por ônibus). Esse aspecto necessita ser 

melhor investigado em pesquisas fhturas . 

Ainda com relação ao tempo de viagem, os resultados obtidos na pesquisa 

para a relação entre os tempos por ônibus e por carro se mostram com um nível de 

exigência maior do que os que se tem observado como aceitável pelos usuários na 

maioria das cidades médias. O mesmo pode-se dizer das distâncias de caminhada. 

Estas são questões para ser melhor investigadas em trabalhos futuros. 

Também merece investigação mats profunda o parâmetro lotação. A 

metodologia utilizada na pesquisa, de simplesmente perguntar para os usuários o 

número aceitável, para atendimento bom e regular, de pessoas em pé, necessita ser 

repensada e aprimorada em trabalhos futuros. 
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ANEXOS 

ANEXO A -Modelo de questionário aplicado para conhecer a opinião 
e necessidades dos usuários do transporte coletivo por ônibus. 

ANEXO B- Modelo de questionário aplicado para quantificar as necessidades dos 
usuários do transporte coletivo por ônibus. 
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MODELO DO QUESTIONÁRIO APLICADO PARA 
CONHECER A OPINIÃO E NECESSIDADES DOS 

USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO 
" PORONIBUS 

Dentre os fatores abaixo, quais você considera importantes SIM NAO 
1 para que o serviço de transporte coletivo por ônibus seja bom? 
l. Distância de caminhada pequena 
2. Viagem rápida 
3. Cumprimento dos horários 
4. Intervalo pequeno entre ônibus 
5. Onibus com lotação baixa 
6. Onibus com 3 portas ou 2 portas e corredor largo 
7. Onibus bem conservados e limpos 
8. Onibus com degraus baixos 
9. Pontos de parada bem sinalizados 
10. Pontos de parada com abrigo 
11. Pontos de parada com bancos 
12. Ter uma tabela com os horários 
13. Ter um mapa das linhas 
14. Poder ir de um lugar a qualquer outro da cidade pagando uma 

t'mica vez 
15. Trocar de ônibus quando necessário num local coberto com 

bancos 
16. Motoristas e cobradores educados 
17. Motoristas dirigindo com cautela 
18. Ruas pavimentadas e sem irregularidades 
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MODELO DE QUESTIONÁRIO PARA QUANTIFICAR 
AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO 

" TRANSPORTE COLETIVO POR ONIBUS. 

Acessibilidade 

1- Para pegar o ônibus você necessita caminhar até o ponto de parada mais próximo. 

Qual a distancia máxima de caminhada que você ainda considera o nível de 

atendimento como: 

2- Após descer do ônibus você necessita caminhar até o destino final. Neste caso, 

qual a distância máxima de caminhada que você ainda considera o atendimento 

como: 

Tempo de Viagem: 

3- Se uma viagem de carro demora 15 minutos, quanto tempo você acha que o 

ônibus poderia gastar nesta mesma viagem para o atendimento ainda ser 

considerado: 

bom (adequado) 
I 15 l2o l3o 135 l4o I 5o l6o 
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Pontualidade: 

4- Por várias razões os ônibus atrasam ou adiantam um pouco em relação aos 

horários programados. Até quantos minutos de atraso do ônibus você ainda 

considera o atendimento como: 

bom (adequado): 
I o 12 14 16 ls lt o 112 lt4 l t6 IIs l2o 

5- E até quantos minutos de adiantamento você ainda considera como: 

bom (adequado) 
I o l2 14 16 ls lt o l12 II4 lt6 lts l2o 

Confiabilidade 

6 Por motivos diversos: defeitos dos veículos, acidentes, congestionamentos, etc., 

algumas poucas vezes os coletivos atrasam muito ou até mesmo não realizam a 

viagem programada, submetendo você a uma maior espera. De cada l 00 viagens 

por ônibus que você faz, em quantas você admitiria a ocorrência deste fato, 

considerando ainda o atendimento como: 

bom (adeGuado~ 
I o OI 02 I o4 los 
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Intervalo entre Atendimentos 

7- Entre um ônibus e o próximo, quantos minutos você ainda considera o 

atendimento como: 

bom (adequado) 
ls lw lts l2o l2s l3o l4o lso l6o 

Lotação 

8- Se fossem colocados ônibus suficientes para que todos os passageiros viajassem 

sentados, mesmo nos horários de maior movimento, a passagem ficaria muito 

cara. Na sua opinião, quantos passageiros podem viajar em pé para que o 

atendimento ainda seja considerado como: 

bom (adequado) 
I o lt o l2o l3o l4o lso l6o l7o l&o 

Características dos Veículos: 

9- Você considera a existência de 3 portas nos ônibus para facilitar o 

embarque/desembarque de passageiros: 

muito importante -------------
importante -------------
sem importância --------------

I 0- No caso de ônibus de 2 portas, você considera a existência de corredores largos 

nos ônibus para facilitar o embarque/desembarque: 

muito importante -------------
importante -------------
sem importância --------------
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11- Você considera o fato dos ônibus serem bem conservados 

muito importante -------------
importante -------------
sem importância --------------

12- Você considera a existência de ônibus com degraus baixos: 

muito importante -------------
importante -------------
sem importância --------------

Características dos Locais de Parada: 
13- Você considera a existência de sinalização adequada nos pontos de parada: 

muito importante -------------
importante -------------
sem importância --------------

14- Você considera a existência de abrigos nos pontos de parada: 

muito importante -------------
importante -------------
sem importância --------------

15- Você considera a existência de bancos nos pontos de parada: 

muito importante -------------
importante -------------
sem importância --------------

Facilidades de utilização 
16- Você considera possuir uma tabelas de horário dos ônibus: 

muito importante -------------
importante -------------
sem importância --------------

17- Você considera possuir um mapas das linhas de ônibus: 

muito importante -------------
importante -------------
sem importância --------------

119 
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Mobilidade: 
18-Muitas pessoas necessitam utilizar dois ônibus nas suas viagens. Assim, ao 

descer do primeiro ônibus, necessitam esperar pelo segundo. Você considera a 
existência de um local coberto (para não tomar chuva e sol) e com bancos 
enquanto espera: 

muito importante -------------
importante -------------
sem importância --------------

19- Ainda com relação ao caso das pessoas que têm que tomar dois ônibus, você 
considera a possibilidade delas pagarem uma só vez (pagam no primeiro ônibus e 
não pagam no segundo) como: 

muito importante -------------
importante -------------
sem importância --------------

Comportamento dos Operadores 

20- Você considera o fato do motorista dirigir com cautela: 

muito importante -------------
importante -------------
sem importância --------------

21 - Você considera o fato dos motoristas e cobradores serem educados: 

muito importante -------------
importante -------------
sem importância --------------

Estado das vias 
22- Você considera o fato das ruas por onde passam os ônibus serem pavimentadas e 

sem irregularidades: buracos, valetas e lombadas: 

muito importante -------------
importante -------------
sem importância --------------
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