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RESUMO 

AMORIM, José Adriano Alves de. Estações de Metrô como centralidade 

urbana: o caso da Linha Sul do Metrô do Recife. 2011. Dissertação de 

Mestrado em Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco. 

 

Orientador: Oswaldo Cavalcante da Costa Lima Neto 

Co-orientador: Antonio Carlos Valença 

 

Esta dissertação tem como ponto de partida de estudo a premissa de 
que a Linha Sul do Metrorec, por ser o modo de transporte público mais 
refinado do ponto de vista de ofertar um excelente nível de serviço, por operar 
em via própria, oferecendo alta capacidade, alta velocidade de operação, 
consequentemente tempo de viagens reduzidos, alta frequência, alta 
regularidade, conforto e por estar associado ao Sistema Estrutural Integrado-
SEI tem um grande potencial de funcionar como um importante impulsionador e 
ordenador do desenvolvimento urbano e do uso do solo nos entornos de suas 
estações localizadas nos municípios de Recife e Jaboatão dos Guararapes.   
Portanto o principal objetivo desta dissertação é analisar e constatar se a Linha 
Sul do Metro conseguiu proporcionar desenvolvimento urbano aos arredores 
das suas Estações e se eles se configuram como centralidades. Adotou-se 
como metodologia a Dinâmica de Sistemas, que possibilita compreender e 
diagnosticar a estrutura e o comportamento dinâmico de sistemas complexos, 
dada a sua composição por ciclos de causação circular ou enlaces de feedback 
interagentes (Valença,2007). A escolha da Linha Sul do Metrô do Recife para 
estudo se justifica pela recente inauguração e a importância do sistema sobre 
trilho para desafogar o tráfego na área sul da Cidade.  Como resultado da 
análise se conclui que apesar do Metrô ser considerado como capaz de induzir 
desenvolvimento urbano, a falta de integração entre os diversos atores que se 
relacionam à questão não tem colaborado para promover o desenvolvimento 
dos arredores das Estações da Linha Sul, dificultando a transformação desses 
espaços em centralidades urbanas. 

 

 

Palavras chaves: Metrorec, Linha Sul, ordenamento urbano, desenvolvimento, 
melhoramento urbano e centralidades. 
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ABSTRACT 

AMORIM, José Adriano Alves de. Subway stations with urban centrality: the 
case of the South Line of the Metro Recife. 2011. Dissertation in Civil 
Engineering, Federal University of Pernambuco. 

 
 

Mentor: Oswaldo Cavalcante da Costa Lima Neto 

Co-Mentor: Antonio Carlos Valença 

 

This thesis has as starting study point the premise that the South Line of 

Metrorec, as the most refined mode of public transport in te4rms of offering an 

excellent level of service, operating in their own way, offering high capacity, 

high-speed operating, thus reduced travel time, high frequency, high regularity, 

comfort and for being associated with the SEI-Integrated Structural System has 

great potential to work as an important driver and originator of urban 

development and land use in environment of its stations located in the cities of 

Recife and Jaboatao dos Guararapes. Therefore the main objective of this 

dissertation is to analyze and to establish if the South Line of the subway had 

the ability to make the urban development around theirs stations and if they 

represent centralities. The dynamics of the system was established as a 

methodology, which enables to understand and diagnose the structure and 

dynamics operating of complex systems, due the fact that it had been 

composed by cycles with mutual links. (Valença, 2007). The choice of the South 

Line of Recife’s subway for the study is justified by the recent inauguration of 

the system on track and its importance to relieve traffic in the South area of the 

city. The result of the analysis concludes that although the metro is able to 

stimulate the urban development, the absence of integration between the 

various institutions that are linked to the centrality has not collaborated to 

promote the development around the south line stations what difficults the 

transformations of these spaces in an urban centrality. 

 

 

Keywords: Metrorec, South Line, city planning, development, urban 
upgrading and centralities. 
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ESTAÇÕES DE METRÔ COMO CENTRALIDADE URBANA: O 
CASO DA LINHA SUL DO METRÔ DO RECIFE. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A relação entre transporte e uso do solo é um assunto muito discutido, é 

inegável suas interrelações. Temos muitos exemplos de cidades não 

planejadas, onde o crescimento da mesma é decidido por interesses outros 

bastante distintos dos interesses urbanísticos de se dispor de uma cidade de 

boa qualidade de vida e de sustentabilidade. Nelas o crescimento é puxado por 

ocupações desordenadas, muitas vezes informais, e o transporte vem a 

posteriore tentando dar um mínimo de mobilidade a esta população. Temos 

exemplos de cidades planejadas que tiveram um bom início, seguindo as 

diretrizes traçadas, porém com a falta de um acompanhamento que pudesse 

efetuar as correções necessárias, acaba por seguir um crescimento sem 

coordenação e cedendo ao espalhamento urbano, Belo Horizonte é um 

exemplo. Este espalhamento periférico de baixa densidade determina um 

serviço público, também de baixa qualidade, especialmente o transporte. 

Também temos cidades, como Curitiba, que decidiram a partir de um Plano 

Diretor, em 1966, investir em um modelo de crescimento linear, e criaram um 

organismo público, o Instituto de Pesquisas e Planejamento de Curitiba-IPPUC, 

com atribuição de acompanhar e corrigir as falhas que por ventura fossem 

ocorrendo. Neste Plano Diretor estavam perfeitamente balanceados o 

planejamento do uso do solo, o ambiental e o de transporte, neste último, 

pensado de forma ampla, envolvendo o pedestre, o ciclista, o transporte 

público e o próprio automóvel. Virou modelo mundial, e este modelo de 

transporte público, atualmente conhecido pela sigla BRT(Bus Rapid Transit), 

ganhou o mundo. Nele houve a preocupação do adensamento linear ao longo 

do corredor de transporte público, como dos terminais do sistema, por se 

entender que desta forma se estava facilitando a vida da população, permitindo 

a mesma resolver seus problemas cotidianos próximos de sua moradia. 

Internacionalmente temos diversos exemplos onde à interação entre o uso do 

solo e os transportes melhoram a qualidade de vida das pessoas, um exemplo 

disto é a cidade de Copenhagen, na Dinamarca, que escolheu como modelo de 
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crescimento o desenho de uma mão, sendo o centro da metrópole localizado 

na palma da mão e os subcentros regionais ao longo dos dedos, onde correm 

vias ferroviárias de alta freqüência. Nestes subcentros o entorno das estações 

dispõe de tudo o que um cidadão precisa para resolver seus problemas 

cotidianos, de uma creche, a um supermercado, a área de lazer, ou seja, 

desenvolve-se uma centralidade urbana. Esta centralidade, capitaneada pela 

estação é acessível, a pé, de bicicleta, por transporte público e de automóvel, 

para o qual se dispões de estacionamento (park-and-ride).  

Podemos concluir que desde que bem dosados o planejamento do uso 

do solo e o transporte podem não são ofertar uma excelente qualidade de vida, 

mas garantir uma mobilidade sustentável aos habitantes de uma dada área. 

Este trabalho busca entender por que motivos este desenvolvimento 

positivo não se concretizou no caso da Região Metropolitana do Recife que 

dispõe de um Sistema Estrutural Integrado para o seu Sistema de Transporte 

Público de Passageiros, que tem o metrô como elemento fundamental com 

suas duas linhas, a centro e a Sul.  

1.1 OBJETIVOS 

 
1.1.1 Principal: 

Pesquisar e analisar as Estações da Linha Sul, constatando, através do 

uso do software SimModel, específico para tratar pesquisa qualitativa, 

se estas apresentam características que as possam identificar como 

centralidades urbanas. 

 
1.1.2 Específicos 

Identificar, através de pesquisa, as ações necessárias para tornar 

Estações da Linha sul do Metrorec Centralidades ou quais as causas 

impeditivas para que elas assumam este papel.  

Analisar a forma que estão sendo realizadas as parcerias entre o 

Metrorec, Prefeituras, Governo de Estado, Governo Federal, iniciativa 

privada e demais instituições que mantem relação, com o intuito de 

ampliar e melhorar a prestação de serviços de transportes à população.  
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Alertar quanto à importância da realização de investimentos em 

infraestrutura nos entornos das Estações do Metrô do Recife, 

estimulando deslocamentos através de modos não motorizados. 

Apresentar a importância da utilização de sistemas inteligentes na 

identificação de problemas e indicação de soluções relacionadas ao 

transporte. 

1.2 Limitação 

Este trabalho toma como objeto de analise a Linha Sul do Metrô do Recife, 

portanto não se trabalha aqui com o restante da rede metroviário da RMR. 

1.3 Indagação 

Deseja-se com este trabalho investigar se a Linha Sul do Metrô do 

Recife conseguiu ou não proporcionar desenvolvimento urbano aos arredores 

das suas Estações e se eles se configuram como centralidades. 

1.4 Importância 

A justificativa deste trabalho está vinculada a recente inauguração da 

Linha Sul do Metrorec, onde foram realizados fortes investimentos no 

município, pela União, para construção da referida linha e de suas estações e 

na adequação dos seus entornos, a importância que o sistema sobre trilho tem 

para desafogar o tráfego na área sul da Cidade e o papel que a Estação 

desempenha para o bairro em que está situada, passando a ser considerada 

referência de localização; 

1.5 Apresentação 

A presente dissertação estará estruturada em 7 capítulos como descrito 

a seguir: 

Cap. 1 – INTRODUÇÃO: Neste é apresentado às considerações iniciais, 

a justificativa da escolha do tema da dissertação, a forma como o trabalho é 

desenvolvido, a sua estrutura e objetivos.  

Cap. 2 – QUADRO CONCEITUAL: Há a indicação de pontos de 

discussão que permitirão ao leitor ter o entendimento com maior facilidade do 

trabalho, sendo desenvolvidos temas que enriquecerão a formação de 
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conteúdo técnico. 

Cap. 3 – O CASO DE ESTUDO: Neste capítulo, faz-se a apresentação 

do objeto de estudo, o Metrorec, através de sua história e características de 

funcionamento. 

Cap. 4 – METODOLOGIA: É apresentada a forma como o trabalho foi 

desenvolvido, com todas as etapas seguidas para que o resultado fosse 

atingido. 

Cap. 5 – ANÁLISES: Realiza-se a interpretação das informações obtidas 

pela aplicação das pesquisas entre usuários e técnicos entrevistados. 

Cap. 6 – RESULTADO: É realizada a apresentação do resultado obtido 

através das pesquisas aplicadas e entrevistas.  

Cap. 7 – CONCLUSÃO: Sendo este o último capítulo, é apresentado, 

através das interpretações da pesquisa e da entrevista realizada entre técnicos 

de transporte, a conclusão de todo o trabalho que vem a confirmar ou negar a 

hipótese desta dissertação.  
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2 QUADRO CONCEITUAL 

Neste capítulo, apresentam-se temas como Centralidade, 

Desenvolvimento orientado pelo Transporte Público, Acessibilidade, 

Mobilidade, Pedestre, Calçadas, Bicicletas, informações sobre Sistemas os 

quais através dos seus conteúdos permitirão um melhor entendimento quanto 

ao tema desta Dissertação.  

2.1 Centralidades 

Dentro de uma concepção geográfica, por ser um local que deu origem a 

própria cidade, o centro urbano, algumas vezes, passou a ser confundido 

diretamente com centralidade, fazendo com que esta, que seria uma qualidade 

da cidade, fosse considerada como um lugar, um espaço, não conseguindo, 

desta forma, diferenciar centro de centralidade. Ainda em Tourinho (2004), tem-

se que a Centralidade do Centro representa a própria centralidade, que 

simboliza a qualidade dos fenômenos que acontecem no Centro. 

À medida que as cidades se desenvolviam, a falta de infraestruturas se 

tornava mais evidente, seus centros, cheios de engarrafamentos, interferiam 

negativamente na mobilidade das pessoas e das mercadorias; conforme 

encontrado em Costa (2010), no pós-guerra, a posse de veículos cresceu e os 

volumes de tráfego aumentaram. Inevitavelmente, o êxodo de atividades para 

lugares mais distantes dos centros, por terem facilidades de deslocamentos, 

propiciou a deterioração dos centros das cidades, bem como, 

consequentemente, a ruptura da vinculação da centralidade com o centro 

urbano, fortalecendo a ideia de estimular o crescimento de outras áreas. A 

figura abaixo registra o congestionamento de veículos em rua de grande 

importância de deslocamento. 
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Figura 1 Engarrafamento na Estrada da Batalha, 2009 

 

As dificuldades de mobilidade apresentadas validaram a necessidade de 

se proceder a um processo de descentralização, denominados de novas 

centralidades, gerando possibilidade de desenvolvimento em locais diferentes 

na periferia. Tourinho (2004) relata que a análise dos processos de 

descentralização, dispersão – associado ao espraiamento urbano – ou 

polinucleação, conforme o aspecto enfatizado por cada autor e a realidade 

tratada, mesmo que abordados de distintas formas, trouxeram implícita a 

preocupação em identificar quais são os centros e o seu papel na nova 

conformação espacial.  

Ainda em Tourinho (2004), encontramos que as atividades exercidas em 

um centro constituem um atributo variável que depende, por um lado, do poder 

de atração das atividades centralizadas e, por outro, da acessibilidade dada 

pelos meios de transportes. Segundo Gonçalves et all (2003), a teoria clássica 

de localização define que setores da atividade econômica tendem a aproveitar 

as melhorias no acesso e se estabelecerem perto das estações de trem, que 

são referências dos bairros e foco de integração da região ao redor. Sendo 

assim, a instalação de uma Estação de Metrô em determinada região poderá 

colaborar para a criação de uma nova centralidade na Cidade. 

Gonçalves (2006), afirma que a ferrovia cria sub-centros nos entornos 

das Estações, que funcionam como pequenas cidades orientadas à 

caminhada, com densidade média e uso do solo misto.  
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Fatores e atores diversos podem contribuir para o fortalecimento da 

sedimentação de uma estação como centralidade, bastando, entretanto, que 

além do envolvimento do capital privado, esteja dentro de um planejamento 

integrado aos entes Estadual, Municipal e Federal, conforme as competências 

de cada um; visto que a atuação de forma separada causará um descompasso 

em atingir a capacidade de desenvolvimento de uma região. 

Em princípio, concomitante a este desenvolvimento, tem-se uma 

valorização da terra em que a centralidade se faz presente, aumentando o 

valor dos terrenos, imóveis, empreendimentos que compõem este setor da 

Cidade. As consequências são as mais variadas possíveis; havendo pontos a 

serem considerados positivos, bem como negativos. A construção de novos 

“centros” (mesmo quando são descentralizados na estrutura urbana) tem nos 

investimentos públicos, seu grande motor (Fix, 1996 apud Maricato 1997). Para 

que o equilíbrio se mantenha, o Estado tem que acompanhar e orquestrar as 

possíveis alterações que venham a surgir, uma vez que a dinâmica social é 

constante e a inexistência de controle recairá na alavancagem dos problemas 

em detrimento dos benefícios. Por sua vez, em Pesavento (2007), encontramos 

que os centros urbanos sofrem os desgastes físicos inerentes à passagem do 

tempo e ao uso social de tais espaços; sofrem ainda alterações de uso, que 

modificam, apagam ou destroem a função original dos mesmos; e, por último, a 

centralidade pode ser comprometida por uma perda de significado e de 

memória, sofrendo pelo esquecimento e pela falta de sentido histórico, que foi 

perdido através das gerações. 

Com facilidade se observa que, frequentemente, há um tímido 

acompanhamento do crescimento das Cidades por parte dos governos, cuja 

ação demorada não tem seguido a mesma velocidade imposta pelo movimento 

social. Para Pesavento (2007), muitas de nossas cidades sofrem deste mal, 

sendo uma constatação atual. A iminente substituição do tipo do uso do solo, 

onde as moradias paulatinamente vão cedendo espaços a investimentos 

comercias, traz como reflexos o carregamento excessivo de ruas mal 

projetadas para este tipo de fluxo, interferindo, negativamente, tanto na 

condição da acessibilidade quanto na mobilidade do local. A ANTP (1999), 
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entende que os Municípios devem ter o controle efetivo sobre seu 

desenvolvimento físico-territorial, o que implica em ter instrumentos legais de 

organização do uso e da ocupação do seu solo. O equilíbrio econômico e o 

bem-estar social não estariam garantidos pela simples ação das forças de 

mercado, sendo necessária a presença da ação coletiva representada pelo 

Estado (SANTOS, 2000). À medida que estes problemas surgem, as pessoas 

tendem a não mais terem atrativos para atender suas necessidades junto aos 

pontos de grandes demandas; passando esta característica a ser considerada 

como impedância, o esvaziamento acontece naturalmente. Ainda em 

Pesavento (2007), encontra-se descrito que as pessoas tendem a fugir dos 

centros, seja no que toca à questão residencial ou de consumo, seja mesmo à 

de utilização dos serviços urbanos. 

Assim como definido pela ANTP (2000), quando deixa claro que a 

Cidade deve ser organizada para permitir uma divisão mais justa do espaço de 

circulação e para melhorar nossa qualidade de vida, como solução para a 

recuperação do valor das áreas, torna-se necessário investir na humanização 

dos locais que apresentam alguma forma de degradação, estimulando o uso de 

espaços como bem de todos, pincipalmente pelos pedestres e ciclistas, criando 

uma identidade com o indivíduo. Em Gonçalves (2006), encontra-se que uma 

combinação de forma urbana e sistema de transporte que incentive as 

caminhadas e o uso da bicicleta ajudam a criar comunidades mais ativas, 

saudáveis e amigáveis. Ainda em Gonçalves (2006), tem-se que as novas 

diretrizes de planejamento do solo urbano sugerem a elaboração de uma 

proposta de reestruturação do espaço urbano em que a comunidade não seja 

dependente do automóvel. Abaixo, tem-se exemplo de investimento realizado 

em Porto de Galinhas melhorando a mobilidade. 
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Figura 2 Investimento viário em Porto de Galinhas, 2011 

  

Os espaços passam a ser usados com maiores propriedades pela 

coletividade, sendo considerados agradáveis por estarem revestidos de 

segurança. Os investimentos necessários para a adaptação a este novo perfil 

de apresentação dos bairros deve ser amplamente discutido e ter a 

participação dos atores interessados, cada qual tendo ciência da importância 

do papel que irá desempenhar em sociedade. 

O crescimento das cidades se torna inevitável; a população aumenta, 

novos conceitos surgem, planos são elaborados, políticas são implantadas. 

Existe um conjunto de intenções que a todo o momento interage entre si, em 

um ciclo quase que automático. Não há como querer parar o desenvolvimento 

com a alegação de que benefícios não estão sendo extraídos. A rapidez desta 

dinâmica exige dos entes públicos respostas mais ágeis e controles mais 

efetivos. Maricato (2008), compreende que o laissez faire predominou no uso e 

na ocupação do solo, na maioria das cidades, décadas após décadas, 

independentemente do prestígio ou desprestígio do planejamento urbano e se 

o Estado era interventor ou liberal. A falta de ordenamento traz como 

consequência a desarmonia social, estimula o desenvolvimento sem a 

implantação de infraestruturas. Para a ANTP (2000), o crescimento 

desordenado da cidade e a desorganização dos seus efeitos sobre os sistemas 

de transporte e circulação têm causados enormes prejuízos às cidades 

brasileiras. Todas as mudanças ocorridas nos centros urbanos são motivadas 

por ações, voluntárias ou não, dos seus habitantes, os quais, através da 

convergência de vontades consomem espaços, ampliando constantemente 
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limites. Pesavento (2007), entende que para além destes interventores, cabe 

resgatar os chamados consumidores do urbano; que são aqueles que vivem no 

centro da cidade, trabalham ou transitam. Homens comuns, cidadãos da urbe, 

eles não têm, contudo, o saber ou o poder de nela intervir para modificá-la 

dentro da ordem legal. Mas, no consumo do espaço através do tempo, sem 

intenção, eles também transformam e produzem a cidade com as suas vidas. 

São também atores e agentes da história, portadores de memória. Alguns 

deles, mesmos, são leitores e produtores especiais da cidade: fotógrafos, 

poetas, romancistas, pintores, desenhistas, a seu modo eles constroem 

cidades possíveis ou improváveis, através de um conhecimento sensível, tanto 

em resposta às questões de seu tempo quanto antecipando sensibilidades. 

A multiplicidade de variações do uso do solo fortalece a criação de 

centralidades pelo incentivo ao surgimento de necessidades humanas, as quais 

implicarão em um aumento na produção de deslocamentos. Em Bruton (1979), 

acha-se que diferentes tipos de atividades comerciais e industriais produzem 

volumes diferentes de geração de viagens. Já para a ANTP (1999), alterações 

no uso do solo geram novas demandas de transporte e trânsito; a criação de 

novos sistemas de transporte gera por sua vez alterações no uso do solo; a 

mudança nas condições do trânsito também pode gerar mudanças no uso do 

solo e nas condições do transporte público. Gonçalves (2006), prega que 

pessoas que convivem em locais com uso misto têm maior interação social e 

maior senso de comunidade do que residentes que vivem em bairros que têm 

um só tipo de uso do solo. 

Como facilitador para a implantação de centralidades, deve-se trabalhar 

com o envolvimento de ações políticas administrativas que estejam 

respaldadas em planos diretores urbanos, os quais venham servir como 

estruturadores para o desenvolvimento das cidades. Estas ações poderão 

estimular instituições privadas a investirem nos arredores das Estações 

promovidas por incentivos legais, provocando com isto, uma modificação na 

leitura arquitetônica dos bairros, bem como a valorização dos terrenos e 

imóveis próximos. Em princípio, não adianta apenas ter boas intenções ou até 

mesmo, Leis que venham a regulamentar condição de investimentos. Deve 
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haver compromissos assumidos entre o setor público e o privado, os quais, de 

forma pragmática, tragam benefícios a todos interessados. Entretanto, cabe 

aos gestores públicos funcionar como provedores, elaborando o projeto, 

coordenando e procedendo ao acompanhamento das ações que irão executar 

o que fora planejado, evitando deixar livres ações provenientes da sociedade.  

Segundo Pesavento (2007), a centralidade urbana está sujeita ainda às 

regras e concorrências do mercado imobiliário, que disputam o solo urbano, 

sobretudo os terrenos e prédios da área central, que são extremamente 

valorizados e com alto custo. Por ser um local de grande atratividade, há 

expectativas de uma valorização iminente das áreas que se encontram dentro 

dos limites do domínio de uma Estação. O setor imobiliário, que teve uma 

redução de seus locais de atuação pela Lei de uso e ocupação do solo, está 

mais sensível a ter olhares diferentes dos que tradicionalmente investiam, 

explorando novos lugares com perspectivas de maiores crescimentos e, 

consequentemente, melhores retornos do capital empregado. Conforme 

registrado pelo Jornal do Commercio (2010), “no caso das localidades 

próximas às linhas do metrô, Jair Teixeira, diretor da Construtora Conlar, 

acredita que elas são ideais para a construção de empreendimentos voltados 

para a baixa renda.” Já para Sérgio Arruda, diretor da Construtora Dallas, “é 

notado que em cidades da Europa as zonas centrais são muito valorizadas 

para a moradia. Os bairros próximos do centro, do metrô e das universidades 

têm que receber investimentos para se desenvolverem.” Segundo CERVERO 

(2002 apud Gonçalves, 2006), se para efeito de raciocínio, presumirmos que 

uma linha de Veículos Leves sobre Trilhos é construída em um corredor de 

alto-crescimento, a oferta de estacionamentos para os usuários é restringida e 

a oferta de terrenos ao redor permite acomodar qualquer necessidade do 

mercado. Neste caso, a teoria clássica de localização diz que negócios, 

negociantes e residentes, que talvez em outro caso pudessem ser atraídos a 

corredores de vias expressas, agora podem querer se aproveitar das melhorias 

no acesso e se estabelecer perto das Estações do trem, que são os portais 

entre os bairros e a região ao redor. Como elas facilitam o acesso e aumentam 

a conexão, funcionam como um imã, produzindo padrões aglomerados de 

crescimento. Escritórios e lojas frequentemente ganham as melhores 
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localidades perto das Estações. Corretores imobiliários os chamam de "maiores 

e melhores usos" no sentido de que eles recebem o maior valor-agregado, por 

exemplo, ganhos em produtividade econômica devido ao acesso facilitado. O 

fato de que firmas tendem a pagar mais por estes benefícios significa aumento 

dos valores imobiliários e dos aluguéis próximos às Estações. Em geral, 

condições imobiliárias ao redor da estação devem ser saudáveis, aluguéis 

valorizados, alta absorção, e poucos imóveis vagos.  A figura a seguir mostra o 

início de desenvolvimento imobiliário nas proximidades da Estação do Barro. 

 
Figura 3 Investimentos imobiliários no Barro, 2010 

 

Para Gonçalves et al (2003), os arredores da estação tendem a ser um 

polo de desenvolvimento socioeconômico. Com isto, a aceitação de uma 

Estação como uma região de interesses múltiplos, permite o surgimento de 

polos geradores de viagens, bem como faz com que os solos de suas 

proximidades tenham diferentes possibilidades de usos, o que irá produzir 

viagens diárias, em horários variados, sem que haja períodos significativos de 

subutilização. Ainda em Gonçalves et al (2003), encontra-se que Cidades com 

restrições de espaço físico, como Hong Kong e Cingapura, simplesmente não 

poderiam sustentar seus padrões de desenvolvimento e os benefícios 

resultantes da concentração das atividades econômica em conjuntos de 

edifícios se não fossem os metrôs subterrâneos e suas redes de conexões de 

superfície. Uma característica importante no sucesso administrativo destas 

cidades é uma boa integração do transporte ferroviário com a urbanização. 
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Gonçalves (2006), sugere que um potencial que se apresenta é a 

utilização de áreas sem uso operacional, e do espaço aéreo das instalações 

das empresas de transportes para desenvolvimento de atividades não 

vinculadas ao transporte. A utilização do espaço aéreo consiste na criação de 

áreas de piso adicionais nas estações, terminais e até mesmo nas vias de 

transporte, para a implantação de empreendimentos imobiliários. A empresa de 

transporte fornece as áreas disponíveis, as diretrizes básicas e as limitações 

que devem ser observadas, recebendo, por exemplo, uma participação nas 

locações a serem feitas no empreendimento, não cabendo à mesma as 

funções de incorporação, venda e exploração do empreendimento comercial. 

O fato das Estações possuírem geradores de viagens em suas 

proximidades ou vinculados a estrutura física metroviária, passa a causar 

interferência na relação que o Sistema tem com o espaço urbano, vivenciando 

as mudanças da cidade não apenas de forma passiva, mas com condições de 

influenciar um desenvolvimento. Gonçalves (2003), reflete que modos 

rodoviários se caracterizam por promoverem uma ocupação de espaço mais 

espalhada e de difícil organização e controle, diferentemente dos sistemas 

metro-ferroviários, que tendem a estimular um uso do solo mais previsível e 

concentrado no entorno das estações, a partir das quais o desenvolvimento 

pode ser irradiado. 

Para Cevero (2002), ter lojas, restaurantes, bancas de revistas, cafés, e 

mercados ao ar livre perto dos bairros e centros de trabalho adicionam 

variedade e vitalidade para uma área; entretanto sua locação deve ser revista 

para não atrapalhar a mobilidade. 

Segundo Gonçalves (2006), de um modo geral, a partir do momento em 

que escritórios e lojas procuram ocupar locais ao lado da estação, 

fornecedores de produtos e aparelhos também procuram se localizar próximo à 

estação. Então, usos imobiliários auxiliares ou que sirvam a pequenos 

comércios, procurarão estar o mais próximo possível aos escritórios, talvez 

vários quarteirões da entrada principal da Estação. Um pouco mais longe, mas 

exigindo uma caminhada de no máximo até cinco minutos, pode haver 

moradias, atendendo a um nicho do mercado de famílias. E onde os residentes 
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se estabelecem, lojas de conveniência, supermercados, cinemas e outras 

atividades, que servem à população, também se estabelecem. Ou seja, um 

investimento em ferrovia deve, com o tempo, gerar desenvolvimento imobiliário 

concentrado, de uso misto e de aluguel mais alto em um raio de cerca de 500 

metros ao redor da Estação.  

A adaptação do desenvolvimento local tem uma característica própria; 

deixando a Estação como referência, tornando-a um centro, orientando o 

crescimento a partir dela com sentido a periferia. O Metrô de São Paulo tem 

associado empreendimentos a estações. O primeiro de grande porte foi o 

Shopping Metrô Tatuapé, inaugurado em 1997, junto ao terminal de integração, 

tem 40.000 m² de área locável, 8 cinemas, 1 sala de espetáculos e 

estacionamentos para 2.000 veículos. É frequentado por cerca de 80 mil 

pessoas por dia, tendo sido responsável por um acréscimo de 14% na 

demanda diária da estação (Ferreira, 2001, apud Gonçalves 2003). Fora do 

Brasil, existe uma vasta malha de metrôs que sem uma adequada integração 

com atividades socioeconômicas não conseguiriam, reflexivamente, 

desenvolverem-se. 

Gonçalves et al (2003), verificaram que o sistema ferroviário tem como 

uma característica agregar atividades no entorno das estações e, como 

consequências reforçar a centralidade; incentivar novos empreendimentos e 

aumentar o número de viagens. Esses fatores, por sua vez, atraem 

investimentos no sistema ferroviário e induzem a novas formas de 

relacionamento entre os transportes e o desenvolvimento urbano. 

O Ministério das Cidades (2004 apud Gonçalves, 2006), identificou que o 

Metrô de São Paulo vem implantando, há alguns anos, um sistema de 

monitoramento e análise periódica dos impactos urbanos e socioeconômicos 

de cada uma das linhas em operação, ou em construção, iniciativa que ganhou 

maior significado após a aprovação, em 2002, do novo Plano Diretor 

Estratégico do Município de São Paulo, que, em seu artigo 122, define como 

áreas de intervenção urbana as áreas ao longo dos eixos das linhas de 

transporte público coletivo, com o objetivo de qualificar estas áreas e seu 

entorno das Estações e obter recursos para aplicação na implantação e 
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melhorias das linhas de transporte público por meio da outorga onerosa de 

potencial construtivo adicional. O sistema de monitoramento está centrado no 

levantamento de informações sobre os aspectos de valorização imobiliária que 

o investimento causa, visando a captação de recursos para o financiamento da 

expansão, via utilização de instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto das 

Cidades, como o da Outorga Onerosa do Direito de Construção ou a 

implantação de Operações Urbanas Consorciadas no entorno das linhas. 

Outros aspectos referem-se às tendências quanto às modificações no uso do 

solo ao redor das Estações, à evolução do adensamento construtivo, o 

levantamento do estoque imobiliário, as tendências de adensamento 

populacional, a vocação funcional da área, visando direcionar projetos urbanos 

a serem negociados com a Prefeitura de São Paulo. 

A diversificação de atividades propiciará fluxos de pessoas em horários 

que não sejam exclusivamente os tradicionais de pico, gerando outros 

interesses de deslocamentos diferentes do tipo trabalho casa. Dentro deste 

conceito, torna-se importante também o estímulo ao desenvolvimento de 

caminhadas até a Estação ou a utilização de outro meio de transporte não 

motorizado, visto que não deixará dependências ao uso excessivo do 

automóvel, o qual privilegia o individual em detrimento do coletivo. Esta 

contribuição colabora diretamente para uma melhor sustentabilidade, 

diminuindo a poluição promovida pela quantidade de usos de combustíveis em 

transportes motorizados, melhorando assim, a qualidade de vida da população. 

Como desestímulo ao uso do automóvel, a existência de um balanceamento 

entre a relação de emprego e residências servirá para encurtar as distâncias de 

deslocamentos, permitindo de forma confortável a utilização de bicicletas ou o 

hábito da caminhada. Entretanto, salienta-se que a ações necessárias para o 

acréscimo de uma boa acessibilidade podem ser considerada como um 

importante fator de definição para a instalação de empresas, uma vez que 

estas terão como realizar, com facilidade, a distribuição dos seus produtos, 

assim como a chegada dos clientes e empregados. Para que isto venha a 

ocorrer, estudos com foco no uso dos solos terão que ser elaborados a fim de 

que os planejadores da cidade possam, de acordo com as características dos 

bairros, criarem condições para que as pessoas, independentemente da idade, 
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sexo e restrições de mobilidades, tenham segurança e conforto em seus 

deslocamentos diários sem a ajuda de automóveis. 

 

2.2 Desenvolvimento orientado pelo transporte público – TOD 

O Desenvolvimento Orientado pelo Transporte de Público - TOD é uma 

alternativa ao modelo atual de desenvolvimento das cidades. Segundo o 

Victória Transport Policy Institute (2006), ele pode ser sintetizado em três 

conceitos fundamentais: 

 a) no desenvolvimento dos usos mistos do solo, com densidades 

igualmente variadas, devem ser estabelecidas as distâncias que possam ser 

percorridas a pé, a partir da Estação metro-ferroviária. Assim, um conjunto 

misto de usos do solo deve ser planejado em densidades que permitam a 

realização das atividades cotidianas, como fazer compras, trabalhar e realizar 

atividades esportivas, sem utilizar o automóvel; 

 b) as vias e os equipamentos urbanos devem ser planejados de modo a 

incentivar a caminhada; 

 c) a gestão dos acessos e os estacionamentos para automóveis e 

bicicletas devem ser planejados de modo que se possam equilibrar as 

necessidades de viagens motorizadas e as realizadas a pé e de bicicleta. 

As estações metro-ferroviárias inseridas no espaço geográfico têm uma 

tendência natural de exercer um papel importante na relação do sistema de 

transporte com o ambiente urbano, e podem contribuir na implantação de 

projetos concebidos a partir dos conceitos do TOD, haja vista que são focos de 

integração modal e canal de comunicação entre as duas regiões separadas 

pela via férrea. Adicionalmente, a concentração de atividades socioeconômicas 

no seu entorno tende a criar um tipo de uso de solo de característica compacta. 

Esses aspectos fazem com que as Estações metro-ferroviárias se tornem 

candidatas a polos de articulação do transporte com o desenvolvimento 

socioeconômico e elemento importante na estruturação e organização do 

espaço metropolitano, principalmente quando há um planejamento visando 
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diminuir a dependência aos modos de transportes motorizados (GONÇALVES, 

2006). 

De acordo com Bertolini e Spit  (2007), as Estações metro-ferroviárias e 

seus entornos são o foco de um ambicioso plano de revitalização em várias 

áreas urbanas da União Europeia. Um complexo conjunto de fatores tão 

diversos como a promoção da sustentabilidade entre transporte e o uso do 

solo, incentivo a economia local, inovações tecnológicas e institucionais, o ciclo 

de negócios e o impacto espacial da globalização orientam essas iniciativas. 

Além disso, estudos elaborados sobre o relacionamento entre transporte e 

desenvolvimento socioeconômico por autores como Shinbein e Adler (1995), 

Bertolini (1999), Cervero (2002) e Gonçalves (2006), destacam que os 

problemas das regiões metropolitanas podem ser encaminhados a partir da 

criação de uma estrutura urbana com base nos sistemas metro-ferroviários. 

O Desenvolvimento Orientado pelo Transporte Público - TOD, por 

definição, consiste, como o próprio nome já indica, no crescimento sustentável, 

sendo este orientado não por qualquer tipo de transporte, mas sim pelo público, 

possuindo uma representação de integração perfeita existente entre atividades 

e densidade ao redor das Estações de trens, metrôs ou ônibus. Para Villaça 

(2001), as ferrovias estimulam um crescimento descontínuo e fortemente 

nucleado, em que o núcleo se desenvolve junto às Estações. Diferentemente 

as rodovias, por sua vez, provocam um crescimento mais rarefeito descontínuo 

e menos nucleado que as ferrovias. 

Macêdo e Zmitrowicz (2009), entendem que o TOD teve na sua origem a 

intenção em integrar, funcionalmente, transporte público e o desenvolvimento 

de seu entorno urbano, contrapondo-se a urbanização tradicional, propondo 

uma forma de crescimento inteligente, por permitir o entrosamento eficiente 

entre o uso do solo e o transporte. 

A figura abaixo mostra o desenvolvimento ao redor da ferrovia na cidade 

de Jersey. 
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Figura 4 Cidade de Jersey  

 Fonte: www.smartplanet.com 

 

O TOD originalmente veio como uma resposta ao espalhamento urbano 

provocado pelo uso do automóvel na ocupação dos subúrbios. Ao propor o 

adensamento no entorno das Estações, onde se localizariam atividades 

comerciais e de serviços, incluindo o lazer, e tendo a localização das moradias 

não muito distantes desta centralidade, proporcionaria um acesso fácil seja de 

automóvel, a pé ou de bicicleta, tudo isto coroado por uma qualidade de vida 

excelente, longe da poluição e do barulho dos centros urbanos.  

No início do século passado os Estados Unidos seguiam um padrão 

semelhante ao ofertado pelo TOD, quando o principal meio de transporte 

público se resumia aos bondes. O crescimento urbano das cidades americanas 

se dava ao longo das linhas de bonde, com suas centralidades formadas no 

entorno das Estações das mesmas. A aquisição de todas as companhias de 

bondes dos EUA pela General Motor e sua extirpação, com a substituição 

delas pelos ônibus por ela fabricados, deu inicio ao processo de dispersão 

urbana, que se acelerou após a introdução maciça do automóvel, gerando o 

padrão de vida americana que conhecemos hoje. 

A cidade de Copenhague, na Dinamarca, adotou um modelo de 

crescimento urbano estruturado no conceito do TOD, formando este curioso 

adensamento ao longo das vias férreas em forma de dedos de uma mão como 

mostra a Figura 5, onde os núcleos urbanos se desenvolviam no entorno das 

estações. 
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Figura 5 Sistemas de transportes públicos modernos e eficientes  

Fonte: Mohamed Mezghani 

 

Nas áreas urbanas densas, pode-se fazer uso de alguns ensinamentos 

retirados dos fundamentos do TOD, desta forma grandes cidades como Nova 

York e Tóquio, por exemplo, concebem suas Estações de Metrô em entornos 

de intenso uso misto do solo e a própria Estação geralmente está localizada 

dentro de grandes centros comerciais.   

O conceito, desta forma, é considerado atraente por possuir facilidade 

de acessos diversos pelo uso do solo misto, o que de certa forma aumenta o 

fluxo de passageiros com a redução dos engarrafamentos pelo desestímulo ao 

uso de automóveis. Amâncio e Sanches (2008), defendem que o aumento da 

probabilidade de viagens a pé é conseguido através de uma maior diversidade 

de usos do solo e melhor permeabilidade nas zonas de origens das viagens. 

Segundo Greenberg (2004 apud Macêdo e Zmitrowicz , 2009), para que 

haja um pleno desenvolvimento do ambiente urbano, conforme os critérios do 

TOD, segue-se três alicerces, a saber: 

- A definição de ruas ativas e caminháveis que possibilita a valorização 

do deslocamento dos pedestres de forma segura e confortável; 

- O controle da intensidade e densidade construtiva, a qual cria usos 

mistos próximas das Estações gerando interesses diversos de deslocamentos 

dentro de limites aceitáveis de caminhadas; 
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- O cuidado na integração com o transporte público, que através de 

equipamentos confiáveis, confortáveis e de alta capacidade desestimulam o 

uso do transporte motorizado particular.  

Deve-se ter em mente que o transporte por si só não irá desenvolver por 

completo determinada área, tem-se que agregar esforço que complementem 

esta indução. Dentro deste contexto, faz-se necessário a aplicação de 

investimentos que desestimulem o uso do transporte motorizado particular e 

passe a contemplar a valorização do não motorizado, em especial o 

deslocamento a pé.  

Abaixo a figura 6 revela em Nova Iorque rua para pedestre com solo 

diversificado, gerando atrativos de deslocamentos. 

 

 
Figura 6  Cidade de New York 

 Fonte: www.zoover.pt 

 

Tendo a Estação configurada como centro, geralmente as áreas 

limítrofes do TOD possuem alta densidade até, aproximadamente, um raio de 

500 metros, sendo esta medida justificada por corresponder à aceitação de 

caminhada pelos pedestres, conforme encontrado em Spit e Bertollini (1998 

apud Macêdo e Zmitrowicz, 2009), que entendem como área de influência 

imediata ou raio de alcance caminhável, o mencionado raio, tomando como 

referência o centro de cada Estação.  

Em Macêdo e zmitrowicz (2009), encontramos que este tipo de 

desenvolvimento está pautado na promoção de uma sinergia entre os usos do 
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solo local. Nesta concepção os bairros residenciais seriam constituídos por 

moradias, escolas, centros esportivos, postos de saúde, centros comerciais, 

áreas de lazer e serviços públicos próximos as Estações, sem que houvesse a 

obrigatoriedade de utilização, para se deslocar, do veículo particular; uma vez 

que há a redução de distâncias para viagens por carro, possibilitando que uma 

maior quantidade de deslocamentos passe a ser realizado a pé ou de bicicleta. 

Integra-se ainda neste conceito, por ser estimulada a captura dos usuários 

dentro de um raio de deslocamento de até dez minutos a pé, a melhoria da 

acessibilidade a qual facilitará a chegada de diversas formas.  

Devido ao estímulo do uso de bicicletas, torna-se necessário a 

construção, na Estação, do que se denomina de Bike Station, sendo este o 

local destinado ao estacionamento fechado, acrescido da realização de 

serviços de conserto e de aluguel de bicicletas.  

O TOD pode oferecer uma valorização econômica ao local, passando a 

ser interessante não só para a comunidade diretamente envolvida, como 

também para o município de uma forma geral, visto que possibilitará, além do 

aumento da arrecadação de impostos, a melhoria da qualidade de vida da 

população pela diminuição de estresse, poluição, engarrafamento, gasto com 

saúde entre outras. 

Dentro dos conceitos do TOD, consegue-se identificar como 

características de elementos de desenhos: 

- Os bairros são adaptados ao uso de caminhadas a pé e ao uso de 

bicicletas, devendo haver adequações para que as ruas possuam condições 

atraentes suficientes e que as pessoas se sintam estimuladas a este tipo de 

deslocamentos; 

- Além de possuírem conectividade que permite a redução dos espaços 

a serem percorridos, a fim de possibilitar aos pedestres a ampliação da 

segurança em suas caminhadas, faz-se necessário ainda, controlar e restringir 

a velocidade do tráfego de veículos a limites que não ofereçam riscos aos 

caminhantes; 
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- Tendo por objetivo estimular o deslocamento localizado, sem o uso 

obrigatório de transportes motorizados, deve-se incentivar nos bairros o uso 

misto dos solos através da instalação de hospitais, lojas comerciais, postos de 

serviços, escolas, habitações, áreas de lazer, serviços públicos, entre outros, 

os quais devam oferecer oportunidades de atendimento aos interesses 

individuais e coletivos próximos às residências e trabalho; 

- Aproveitar os terrenos próximos às Estações para a instalação de 

estacionamentos de automóveis, motos e bicicletas, os quais ajudariam no 

aumento da mobilidade com integração e consequentemente a formação de 

cultura quanto ao uso do Metrô; 

- As Estações devem ser agradáveis, confortáveis e seguras, sendo 

necessário possuir áreas de fáceis deslocamentos e opções para que os 

usuários realizarem pequenas compras. 

 

2.2.1 Vantagens da implantação do TOD 

Como reflexo, após a implantação do Desenvolvimento Orientado pelo 

Transporte Público e conforme exposto anteriormente, nota-se como vantagem 

para a comunidade local: 

- Melhor local para se viver com repercussão no ganho da qualidade de 

vida, motivado pela economia de tempo em deslocamentos e o uso de 

caminhada;    

- Uma maior mobilidade com a facilidade de locomoção sem a dependência 

ao uso do automóvel; 

- Redução considerável do congestionamento no bairro e consequente 

diminuição de acidentes e gastos hospitalares com acidentados; 

- Ao mesmo tempo em que se tem um aumento do número de passageiros, 

há uma redução no gasto familiar com o transporte, uma vez que muitos 

deslocamentos passam a ser realizados a pé ou por bicicleta; 

- As propriedades recebem uma melhor avaliação financeira, bem como os 

bairros atraem investidores com mais facilidade; 
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- Diminuição da poluição ambiental; 

- Maior ganho econômico e social para a comunidade local que passa a ter 

maior oferta de empregos, lazer, comércios, educação e saúde próximas à 

área em que se vive.   

 2.2.2 Alguns exemplos de TOD 

a) Curitiba 

Desde a década de 1970, Curitiba vem dando bons exemplos de 

planejamentos em transporte. Sendo organizadas em corredores de transporte, 

tem trabalhado ao longo dos tempos com o sistema de ônibus, integrando o 

seu solo com o transporte de boa capacidade, conseguindo produzir um 

significativo adensamento. Devido à falta de financiamento, tem procurado 

investir em formas econômicas de infraestrutura, tendo como objetivo atingir 

um sistema de transporte atraente e de qualidade reconhecida, conforme pode 

ser verificado na figura a seguir. 

 
Figura 7 TOD em Curitiba 

 Fonte: http://www.curitiba-parana.net/urbanismo.htm 
 

 

 

http://www.curitiba-parana.net/urbanismo.htm
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b) Vancouver 

 Criou o conceito de centros urbanos regionais em torno das estações e 

dos principais corredores de trânsito, que corresponde a um plano de 

desenvolvimento, vinculando o crescimento dos municípios que formam na 

região a integração entre transporte e uso do solo. Criou comunidades 

habitáveis interligadas por um sistema de transporte eficaz. As áreas próximas 

às estações têm sido estimuladas a construção de empreendimentos 

residenciais e comerciais diversos, sendo correspondida com a aplicação de 

bilhões de dólares em investimentos, possuindo shopping em estações com até 

450 lojas. Na figura 8, tem-se a vista de Vancouver. 

 

 
Figura 8 Vista de Vancouver  

Fonte: http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=6408 

 

c) Toronto 

Já há algum tempo possui política de incentivo a construção no percurso 

de sua primeira Linha de Metrô, que originalmente seguia a Yonge Street. 

Historicamente tem sido um dos mais bem sucedidos desenvolvimento 

orientado pelo transporte público da América do Norte. O uso misto do solo em 

torno das Estações beneficiou este reconhecimento, fazendo aparecer altos 

prédios, figura 9, que trouxeram um aumento na densidade de deslocamentos. 
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Figura 9 Avenida em Toronto 

Fonte: http://pplano.blogspot.com 

 

 

 

2.3 Acessibilidade 

A citação abaixo procura mostrar a importância do conceito de 

acessibilidade para o estudo da criação de centralidades urbanas que é o foco 

desta dissertação, como pode ser constatada, é colocada como condição da 

própria centralidade. 

As condições de acessibilidade constituem um importante fator de 

diferenciação territorial e são determinantes na conformação e no 

desenvolvimento das centralidades urbanas. O mais simples cruzamento de 

ruas é um ponto de referência urbano com atributos de centralidade. Muitas 

das microcentralidades urbanas se organizam na confluência de arruamentos, 

exatamente por serem pontos de referência da malha urbana e por disporem 

de condições singulares de acessibilidade, nomeadamente para os 

deslocamentos a pé. Já as centralidades de nível urbano ou regional exigem 

condições de acessibilidade que dependem de infraestruturas de transporte 

adequadas a essa escala como sejam a ligação a nós da rede viária regional, a 

integração na rede viária urbana estruturante servida por transporte público, ou 

a proximidade a interfaces de transportes, a estações de metropolitano ou do 

caminho-de-ferro (Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, 2011) 

http://pplano.blogspot.com/
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A cidade é um ambiente de uso da coletividade; o acesso às atividades 

que nela se apresentam dependerá das condições de mobilidade e 

acessibilidade que serão disponibilizadas aos cidadãos. O Ministério das 

Cidades (2008), através da implantação de um conjunto de políticas de 

transporte e circulação, comprometeu-se a proporcionar o acesso amplo e 

democrático ao espaço urbano, realizando ações que priorizassem os modos 

de transporte coletivo e não motorizado de forma socialmente inclusiva e 

ecologicamente sustentável. Nos últimos tempos vem tomando corpo uma 

grande crise de mobilidade envolvendo questões relacionadas não só ao 

transporte público quanto ao trânsito, que tem repercutido negativamente na 

qualidade de vida das pessoas como no desenvolvimento das cidades.  

O ato de caminhar era uma maneira de transformar a paisagem, onde 

esta ação de atravessar o espaço era impulsionada pela necessidade de 

sobrevivência, devido ao ato de se mover em busca de alimentos e informação. 

O andar permitiu ao homem habitar o mundo, estabelecendo assim diferentes 

relações com o território. 

A palavra acessibilidade, segundo o Ministério das Cidades (2007), vem 

do latim accessibile e é um adjetivo que significa ao que se pode chegar, ao 

que se pode alcançar, obter ou possuir, inteligível, compreensível, módico, 

moderado, razoável. 

A Norma Brasileira 9050 de 2004 define como acessibilidade a 

probabilidade da condição de alcance, ter a percepção e ao mesmo tempo o 

entendimento de utilizar de forma segura e autônoma de edificações, espaços, 

mobiliário, equipamento urbano e elementos. 

No Brasil, na década dos anos de 1980, as pessoas portadoras de 

deficiência buscaram se organizar para exigir da sociedade e do Governo seus 

direitos como Cidadãos. Já em 1994, no Rio de Janeiro, no Congresso de 

Acessibilidade, as ideias de Arquitetos Americanos, denominadas de Desenho 

Universal, as quais tinham como objetivo a inclusão do maior número possível 

de usuários de espaços urbanos, vieram a reforçar a instalação dos 

fundamentos da acessibilidade. Em 2000 é criado o Comitê Brasileiro de 

Acessibilidade.      
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O termo acessibilidade foi mais difundido, inicialmente nas áreas de 

Informática, Arquitetura, Transporte e Áreas do Conhecimento. Nos 

Transportes, o conceito se vinculava a implantar elevadores nos ônibus 

permitindo acesso aos portadores de deficiência que utilizavam cadeira de 

rodas. Para o Ministério das Cidades (2008), a acessibilidade não deve se 

reduzir a possibilidade de entrar determinado local ou veículo, mas na 

capacidade de se deslocar pela cidade, através da utilização dos vários meios 

de transportes existentes organizados em uma rede de serviços, de forma 

independente, por todo o espaço público.  

O Ministério das Cidades (2006), entende que um dos equívocos mais 

comuns na especificação de serviços e na concepção de projetos é utilizar o 

homem padrão como o único parâmetro para a criação de produtos e 

ambientes, gerando barreiras para muitas pessoas que possuem 

características diversas ou extremas. Agindo desta forma, as diferenças serão 

tratadas como condenações permanentes, criando seres excludentes na 

sociedade. 

Não se pode deixar de ser lembrado dos portadores de deficiência 

(visual, auditiva, física, etc.), assim como das pessoas com necessidades 

especiais de locomoção (idosos, mulheres gestantes, etc.), independentemente 

do lapso temporal, que são as que encontram as piores condições de 

locomoção no espaço urbano, tanto no acesso ao transporte público quanto em 

deslocamentos nas calçadas, quando passam a exercer o papel de pedestres. 

Estas pessoas encontram muitos obstáculos para a sua locomoção, o que as 

levam a uma verdadeira exclusão social e a uma impossibilidade de exercer o 

direito constitucional de ir e vir. A seguir temos uma foto que ilustra uma das 

dificuldades vivenciadas por pessoas portadoras de deficiência nos seus 

deslocamentos diários pela cidade, impedâncias estas que muitas vezes impõe 

a obrigatoriedade de se buscar ajudas em caminhadas, causando 

constrangimentos. 
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Figura 10 Obstáculo para deficiente visual, 2009  

 

A Ideia que se tem da autonomia de locomoção pressupõe a existência 

de condições que sejam suficientes para viabilizar um deslocamento amplo e 

sem ajuda, desde a origem até o destino desejado. Isso quer dizer, por 

exemplo, que não basta a alguém residir num prédio totalmente reformado e 

equipado com todas as comodidades possíveis para pessoas que possuam 

alguma forma de restrição de locomoção, mas que estas, chegando à rua, 

possam dar continuidade ao seu caminho, apoiada por equipamentos públicos 

do tipo indicadores sonoros e sinalizadores táteis no piso para travessia nas 

principais vias, encontrar calçadas com guia rebaixada em todas as esquinas 

ou faixas de pedestres no mesmo nível das calçadas, adequações em todos os 

ônibus para o recebimento de cadeirantes, altura de equipamentos urbanos 

acima do limite estipulado para não causar acidentes, empregados qualificados 

para recepcionar estas pessoas etc. 

 A tabela 1 apresenta a avaliação de usuários do Metrô, numa escala de 

0 a 10, quanto à aceitação de itens de acessibilidade dos arredores às 

Estações da Linha Sul obtido através de pesquisa. 
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Tabela 1 Acesso às Estações do Metrô - Linha Sul 

Quesito avaliado em Pesquisa Média 

Iluminação das ruas que dão acesso à Estação. 5,87 

Condições físicas das ruas que dão acesso às Estações. 5,27 

Condições físicas das calçadas das ruas que dão acesso às Estações. 5,34 

Sensação de estar seguro (contra roubos, agressões etc.) ao redor das 
Estações. 

5,01 

Quantidade de placas indicativas de como chegar à Estação. 4,38 

Condições e clareza das placas indicativas de como chegar à Estação. 4,97 

Clareza das indicações das entradas e dos nomes das estações, vistas da 
rua. 

5,26 

Fonte: Metrô do Recife, 2009 

É interessante observar que as notas apresentadas na tabela 1 se 

aproximam de 5, identificando as Estações como possuidoras de acessos que 

facilitam o caminhar. Diferentemente da avalição, a maioria destas possuem 

deficiência de acessibilidade nos seus entornos, sendo precárias as condições 

de iluminação, de segurança, placas indicativas de como chegar a Estação e 

calçadas (inexistentes, mal conservadas e com alturas variadas).   

Dentre os efeitos diretos da acessibilidade, tem-se a possibilidade do 

indivíduo ampliar as condições de empregabilidade, desenvolver-se 

intelectualmente, participar de lazer, manter o convívio social, cuidar da saúde 

etc., sendo função tanto do uso dos solos quanto do sistema de transporte. A 

forma como ocorre à interação entre transporte e uso do solo é que determina 

uma maior ou menor acessibilidade, Cunha, et al, 2004. 

Para se atingir a determinados locais e se ter condições de 

deslocamentos, torna-se imprescindível a existência de infraestruturas que 

possibilitem ofertar opções de se transportar de forma autônoma, respaldado 

por um desenho universal. Segundo o Banco Mundial (2003), uma combinação 

de investimento em infraestruturas, gestão do tráfego e medidas econômicas 

pode tornar o transporte não motorizado mais seguro e atraente, não apenas 

para os mais pobres, economicamente ligados a essa categoria de transporte, 

como também para os não tão pobres.  

Para o Ministério das Cidades (2006), o conceito de desenho universal 

deve está relacionado à concepção de espaços, artefatos e produtos que 
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venham a atender ao mesmo tempo todas as pessoas, independentemente das 

características antropométricas e sensoriais, fundamentada na tríade: 

autonomia, segurança e conforto. 

Ainda segundo o Ministério das Cidades (2006), sete são os princípios 

básicos do desenho universal, a saber: 

1. Uso equiparável – cada elemento deve ser útil e comercializável 

às pessoas com habilidades diferenciadas. 

2. Flexibilidade no uso – cada elemento atende a uma ampla gama 

de indivíduos, preferências e habilidades. 

3. Uso simples e intuitivo – o uso deve ser de fácil compreensão, 

independentemente de experiência, nível de formação, 

conhecimento do idioma ou da capacidade da concentração do 

usuário. 

4. Informação perceptível – a comunicação ao usuário deve ser 

eficaz e as informações necessárias devem estar disponíveis, 

independentemente de sua capacidade sensorial ou de condições 

ambientais. 

5. Tolerância ao erro – deve-se minimizar o risco e as 

consequências adversas de ações involuntárias ou imprevistas. 

6. Baixo esforço físico – cada elemento pode ser utilizado com um 

mínimo de esforço, de forma eficiente e confortável.  

7. Tamanho e espaço para aproximação e uso – cada elemento 

deve oferecer espaços e dimensões apropriadas para interação, 

alcance, manipulação e uso, independentemente de tamanho, 

postura ou mobilidade do usuário. 

 Deve ser entendida a acessibilidade como sendo a possibilidade que 

cada elemento de um grupo social tem de participar de atividades necessárias 

ao deslocamento no espaço urbano, com conforto e autonomia. A tabela 

abaixo, elaborada pelo Metrorec, diz respeito à classificação quanto à condição 

de aceitação dos acessos das Estações. 
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Tabela 2 Aceitação dos Acessos das Estações 

Estado do acesso Percentual 

Péssimo. 20 % 

Ruim. 9 % 

Regular. 21 % 

Bom. 25 % 

Ótimo. 13 % 

Excelente. 12 % 

Fonte: Metrô do Recife, 2010 

Sendo os resultados bom, ótimo e excelente, considerados como 

acessos aceitos e péssimo, ruim e regular como acessos negados, verifica-se 

que os usuários estão divididos quanto à aceitação ou não dos acessos das 

Estações. Para que haja uma melhor definição de entendimento deste critério é 

interessante que, em outra pesquisa, seja realizada uma confrontação destas 

respostas com as atribuídas ao critério que revela a forma como as pessoas 

chegam até as Estações. Mais uma vez vale ressaltar que os acessos das 

Estações do Metrorec apresentam deficiências, visto que os mesmos, por não 

serem de responsabilidade da CBTU, não conseguiram acompanhar o mesmo 

ritmo empregado nas construções das Estações.  

Dentro do planejamento de transporte, a acessibilidade deve ser 

considerada como uma oportunidade que o indivíduo tem para chegar a 

atividades, motivadas por interesses diversos de deslocamentos, atendido por 

um sistema de transporte eficiente capaz de satisfazer plenamente as 

necessidades que venham a surgir. 

Investir no transporte coletivo não deve, indiretamente, ser entendido 

como sinônimo de proporcionar a exclusão de pessoas que não estejam 

identificadas dentro de um padrão de normalidade; deve-se buscar o 

atendimento de todos criando oportunidades para que pessoas possuidoras de 

características diferentes (altura, peso, sexo, dificuldades, etc.), não tenham 

limitados os seus acessos a atividades. 

O processo de inclusão social terá que ser interpretado de maneira mais 
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abrangente, sendo importante também, dentro de um planejamento, a provisão 

de recursos para a cobertura dos custos das viagens, permitindo assim, 

através de uma tarifa mais módica, o acesso da população pobre que depende 

do transporte público. Conforme descreve Boareto (2003), o transporte é o 

principal item de despesas das famílias de baixa renda com os serviços 

públicos, chegando a consumir 8% do seu rendimento total. 

O Ministério das Cidades (2008), salienta que o governo local tem a 

responsabilidade de tornar a cidade acessível, dentre as quais, está a 

implantação do sistema de mobilidade urbana acessível, contemplando 

infraestrutura e transporte coletivo dentro do conceito de desenho universal. 

Em rápida visualização do espaço urbano é fácil encontrar locais e 

situações inacessíveis a um grande grupo de pessoas que possuem limitações 

em seus movimentos. Gonçalves e Portugal (2009), observa que na teoria 

clássica de localização setores da atividade econômica tendem a aproveitar as 

melhorias no acesso para se estabelecer próximo das Estações de trem, que 

são referências dos bairros e foco de integração da região.  Quando de forma 

mais crítica, dirige-se o olhar para os limites do Metrorec, percebe-se que 

apesar do grande fluxo de pessoas que diariamente se deslocam para suas 

Estações, algumas destas, não possuem facilidades de acessos, visto que 

seus arredores têm sido desconsiderados pelos Municípios. O Ministério das 

Cidades (2008), disponibiliza para Estados e Municípios, através de programas 

governamentais, incentivos para a obtenção de fontes de financiamento de 

infraestruturas. Os programas estabelecem condições para que a terra urbana 

desempenhe sua função social, criando ainda possibilidades para a realização 

de parcerias entre o poder público e o setor privado, bem como permitir a 

associação entre dois ou mais Municípios com a finalidade de encontrar 

solução para problemas comuns. 

 

2.4 Mobilidade 

A mobilidade é uma importante característica para que haja um 

fortalecimento de uma Estação como centralidade urbana, uma vez que a 

facilidade de deslocamento valoriza as localidades nas proximidades das 
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Estações do Metrô, gerando atrativos de utilização dos espaços urbanos. 

Pavani (2008), entende que o transporte é uma variável determinante da 

possibilidade de ocupação e consolidação de novas áreas e também da forma 

como como o solo será ocupado. Vasconcelos (2000), afirma que o transporte 

mecanizado aumenta consideravelmente o consumo de espaços e destinos 

desejados. Complementando, o Ministério das Cidades (2006) entende que a 

mobilidade, muito além de ser uma questão apenas das condições de 

deslocamentos e de uso de meios de transportes, traduz relações do indivíduo 

com o espaço. 

Entre as atividades urbanas como educação, labor, moradias e 

compras, a mobilidade é considerada como atividade meio, sendo 

imprescindível para o desempenho das demais.  

Conforme descrito pela Secretaria Nacional de Transporte e da 

Mobilidade Urbana (2006), a mobilidade é definida como um atributo associado 

à cidade; corresponde à facilidade de deslocamento de pessoas e bens na 

área urbana. Face à mobilidade os indivíduos são classificados como 

pedestres, ciclistas, usuários de transportes coletivos ou motoristas, podem se 

utilizar do seu esforço direto (deslocamento a pé), ou recorrer aos meios de 

transportes não motorizados (bicicletas, carroças, cavalos), e motorizados 

(coletivos e individuais). Boareto (2003), ratifica este entendimento, porém 

complementa informando que além dos veículos, são utilizadas vias e toda a 

infraestrutura urbana. Já o Ministério das Cidades (2006), amplia este 

entendimento afirmando que a mobilidade é o resultado da interação entre os 

deslocamentos de pessoas e bens com a cidade. 

A seguir, na figura 11, mostram-se condições favoráveis de mobilidade 

em estrada privada na Praia do Paiva. Deve ser ressaltado que os 

investimentos realizados neste local não foram públicos, bem como os espaços 

existentes possibilitavam a construção de vias, calçadas e infraestruturas que 

facilitassem o deslocamento de pessoas. Já para as cidades, esta solução 

implica em dificuldade de implantação, visto que os espaços urbanos são 

limitados por terem sido consumidos.  
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Figura 11 Harmonia na Praia do Paiva  

Fonte: Demétrio Lubambo, 2011 

 

Santos (1998), considera que as cidades tem que promover 

deslocamentos para as pessoas, uma vez que assim, desenvolvem formas de 

atração para uso dos seus espaços público. São para esses cidadãos que a 

cidade tem que trabalhar. Neste caso os serviços essenciais são: circulação 

livre e transportes, não se limitando aos que vivem próximo ao local do serviço, 

sendo o mais extensivo aos passantes que têm meios para isto, beneficiando 

assim todas as pessoas da cidade (YÁZIGI, 2000).  

Nem sempre a mobilidade deve ser cultuada se beneficiando, 

exclusivamente, o deslocamento por automóveis. É inegável que o conforto 

somado à agilidade deste meio de transporte para cobrir distâncias razoáveis, 

desde que não estejam presos em engarrafamentos, estimulam a pseudo 

percepção dos cidadãos de que a solução para os problemas de 

deslocamentos reside na elaboração de investimento da cidade para ser dada 

atenção ao motorizado individual, inclusive em detrimento do mais frágil, o 

pedestre. Na figura 12, ilustra-se engarrafamento cotidiano vivenciado nas 

cidades. 
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Figura 12 Engarrafamento nos dois sentidos das vias da Cidade do Cabo de Santo Agostinho, 2011 

 

A ideia básica de mobilidade trata dos deslocamentos de pessoas, bens 

e mercadorias, independentemente do tipo de meio de transporte utilizado, 

sendo a primeira manifestação e a mais usual, ainda que pouco consciente, o 

andar a pé, bem como encontramos registrado pelo Ministério das Cidades 

(2006): “Face à mobilidade os indivíduos podem ser pedestres...”. 

Quando, paulatinamente, foram incorporados à cidade os veículos, 

principalmente o transporte coletivo, apesar da sua fragilidade e imperfeição, 

criou-se a ilusão de que as distâncias se tornariam mais facilmente vencíveis; 

com isto, novas periferias passaram a existir, causando, mais uma vez, o 

afastamento do centro das cidades da população desprovida economicamente, 

tornando-se um ciclo quase vicioso, dando a entender que o que 

aparentemente seria apresentado como solução, passaria agora a ser visto, 

com um olhar mais crítico, como problema social permanente, justamente por 

desfavorecer a integração de classes distintas.  

Segundo a Associação Nacional de Transportes Públicos - ANTP, no ano 

de 2003, em cidades com mais de 1 milhão de habitantes, 26,4% das viagens 

eram realizadas a pé, chegando a 49% em cidades com população entre 60 mil 

e 100 mil habitantes. 

 Para o Ministério das Cidades (2006), há uma relação biunívoca do uso 

do solo com o trânsito e o transporte, uma vez que cada edificação gera 

vontade diferente de deslocamento que deve ser atendida. As necessidades 

pessoais ficando mais latentes e a condição de se conseguir trabalho, 
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extrapolando os limites geográficos das proximidades das residências, 

estimularam as pessoas, na tentativa de se manterem, a se aventurarem para 

lugares cada vez mais longes, não só a procura de melhores empregos, como 

também de maneira continuada de diversão, comércio, escola, hospital e 

supermercado. Esta condição configurou mais uma oportunidade de 

deslocamento, deixando, em princípio, o caminhar a pé para a movimentação 

por meios de transportes que cobrissem mais facilmente grandes percursos em 

menor tempo. Desta forma, o deslocamento foi modernizado, passando a 

viagem ser realizada por transporte motorizado. 

A implantação de fábricas automobilísticas e o acesso à aquisição de 

sua produção por parte da população, incentivado agressivamente por 

sistemas de financiamentos, sem que tivesse existido investimentos 

significativos em infraestruturas, gerou o acúmulo da quantidade de veículos, 

em suas formas mais variadas, proporcionando o aparecimento dos primeiros 

engarrafamentos; produzindo a convivência diária com o desperdício de tempo 

das pessoas, o que acarretou na contabilização financeira desta perda, 

desconhecida anteriormente.  

Em Boareto (2003), encontramos o registro de que nos grandes centros 

urbanos, constata-se uma crise diária de mobilidade que é representada pelos 

gigantescos congestionamentos e gastos pelo cidadão, no sistema de 

transporte coletivo, cujos ônibus ficam presos dentro dos congestionamentos 

dos automóveis, assim como pode ser constatado na figura 13 a seguir. 

 
Figura 13 Ônibus em congestionamento de carros, 2011 
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Esta afirmação expressa, de imediato, a ideia de que mobilidade nas 

grandes cidades vem fortalecendo o uso exagerado do veículo particular 

motivado pela sua flexibilidade de deslocamento; sendo assim, as cidades 

incorporaram a cultura de se estruturarem e se desenvolverem para acolher, 

receber e abrigar o automóvel particular, assegurando-lhe a melhor condição 

possível de deslocamento nas áreas urbanas em detrimento do transporte 

coletivo, conflitando com as diretrizes do Ministério das Cidades (2006), quanto 

a não priorização dos modos não motorizados e coletivos de transporte. 

O encanto causado pelo veículo o habilita como solução para os 

problemas de mobilidade nas grandes cidades; enxergar a degradação 

estabelecida pelo seu uso descontrolado não é tão fácil como aparentemente 

pode ser pensado. Há uma cultura formada muito forte e sempre trabalhada 

sobre o valor social do automóvel. 

A timidez de investimento empregado nos sistemas de transportes 

públicos tornou estes rapidamente saturados, não conseguindo acompanhar, 

adequadamente, o crescimento da população nas grandes cidades e sofrendo 

ainda, reflexo da priorização do automóvel sobre qualquer outro modo de 

transporte. 

Ficava agora claro para a população que a forma inadequada do 

transporte coletivo não possui atrativos que sejam suficientes para eliminar o 

senso comum de poder social, atribuído ao indivíduo possuidor de um veículo; 

tendo como consequência a consagração de um sonho popular de consumo, o 

carro, principalmente nos países ditos em desenvolvimento.  

Por ser tênue o limite da distinção da mobilidade para a acessibilidade, 

deve-se ressaltar a importância de se verificar todo o espaço urbano que será 

disponibilizado como caminho até o meio de transporte utilizado. Em Boareto 

(2003), encontramos que o acesso aos sistemas de transporte deve ser 

identificado como parte de um programa de mobilidade que contribui para a 

realização de uma política de inclusão social, promovendo a equiparação de 

oportunidades e a aplicação do exercício da cidadania das pessoas portadoras 

de deficiência. 
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Constitui-se um desafio diário para as regiões metropolitanas brasileiras, 

prover o transporte de qualidade aos seus habitantes e fazer com que uma 

quantidade considerável de pessoas consiga ter acesso as suas atividades 

sem geração de grandes conflitos que venham a denegrir a essência do 

transporte coletivo. Este fenômeno passa a ser característica das cidades 

consideradas em desenvolvimento, agravadas não só pela falta de 

investimentos em infraestruturas, como também pela quantidade de carros que 

diariamente chegam às ruas de todo o país, aquecidos principalmente pela 

facilidade de acesso aos financiamentos. 

O transporte é um problema diferente de todos os outros enfrentados por 

países em desenvolvimento. Se o país ficar rico, sua educação melhora, a 

cultura melhora, quase tudo vai melhorar, exceto o transporte, que vai piorar, 

porque teremos cada vez mais carros, mais engarrafamentos, mais poluição e 

uma cidade mais impossível de se viver. Não é possível resolver o problema 

dos transportes pelo aumento da infraestrutura viária (FERREIRA, 2007). 

O domínio das cidades, por parte do automóvel, tem trazido 

consequências negativas em termos ambientas, de qualidade de vida das 

pessoas, da qualidade das áreas residenciais e do uso coletivo, bem como à 

degradação do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, devido à ampliação 

na quantidade de ruas calçadas que ratifica a diretriz de melhorar a fluidez no 

trânsito. 

Individualmente, cada pessoa, de acordo com as sua experiências, acha 

que possui uma solução simples que pode ser apresentada para os problemas 

de circulação e trânsito; muito embora, isto não queira dizer que tenha 

viabilidade a implantação, principalmente porque muitas são desprovidas de 

embasamento técnico. O hábito de conviver tão naturalmente com os carros, 

transfere a solução dos problemas iniciados por eles, com o desejo de possuí-

los e facilitar os seus deslocamentos através da construção de novas estradas 

e melhorias das existentes. Não é percebido que agindo desta maneira, os 

ganhos aparentes, na realidade se tornariam em perdas pelo aumento do 

congestionamento, número de acidentes e poluição, bem como expressa 

Boareto (2003), as cidades não são possuidoras de indústrias de ruas. 
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  Durante os deslocamentos, as pessoas, sucessivamente vão mudando 

de perfil e passam a exercer papeis diferenciados, assumindo a condição de 

pedestre, passageiro de transporte coletivo, motorista, entre tantos outros, 

variando segundo as condições particulares de cada um. A falta de preparação 

faz com que nem sempre o desempenho destes papéis seja executado 

satisfatoriamente, sendo em alguns casos cumprido com certo grau de 

agressividade. O desconhecimento dos direitos individuais somados a 

fragilidade da educação, tem favorecido a perpetuação do desrespeito 

generalizado, aumentando diariamente a convivência não salutar da 

possibilidade de riscos de acidentes. 

 Diz o código de trânsito brasileiro (2008), que o maior tem sempre que 

cuidar do menor, em uma clara tentativa de proteção e valorização da vida; 

porém, esta regra não é com frequência seguida, talvez pela pressa 

característica do mundo atual que tem se sobreposto aos princípios da boa 

convivência, criando assim dificuldades de deslocamentos para os cidadãos.   

A restrição ou não da mobilidade, conforme exposto pelo Ministério das 

Cidades (2006), é concretizada por Fatores diversos dependendo da idade, 

sexo, renda, habilidade motora, condição de entendimento de mensagem, 

restrição de capacidade individual, etc., sendo indiferente o caráter definitivo ou 

temporário. 

Nas grandes cidades, o desejo de que os sistemas de transportes 

devam facilitar a mobilidade tem se contradito com o comprometimento, pelo 

alto estímulo ao uso do automóvel, dos constantes engarrafamentos e a 

disputa desproporcional, não benéfica, dos espaços urbanos entre o homem e 

o carro. O pedestre tem ao longo do tempo perdido áreas destinadas a sua 

circulação para propiciar a adequação dos veículos nas cidades e depois 

continuar a disputar os poucos locais que lhe resta com os equipamentos 

urbanos. Em Boareto (2003), encontramos o registro de que o pedestre é 

desconsiderado pelos técnicos que tentam organizar o trânsito nas cidades 

baseados nas necessidades dos veículos. 

Para as pessoas se deslocarem pelas cidades, ato que deveria ser 

realizado com prazer e repleto de conforto e segurança, casos os espaços 
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destinados às pessoas não estivessem sendo violados, habitualmente, tem 

esbarrado no encontro de dificuldades diversas, restringindo suas velocidades 

e impondo limites as suas circulações, ferindo o princípio constitucional do 

direito de ir e vir.  

            As crises econômicas, vivenciadas pela população, têm privado os mais 

pobres ao acesso aos serviços de transportes coletivos, instituindo, 

consequentemente, uma queda na mobilidade urbana, acarretando desta 

forma, uma exclusão social através da diminuição de oportunidades de 

trabalho, social, acesso aos serviços sociais básicos e o atendimento das suas 

necessidades.  

           A qualidade da prestação de serviço em transporte ofertada a população 

tem diminuído sensivelmente, constituindo-se para o Poder Público como 

sendo um grande desafio a ser enfrentado diariamente nas áreas urbanas, na 

tentativa de ser oferecido aos cidadãos, um transporte adequado ao 

atendimento do deslocamento de pessoas, bens e mercadorias. Neste sentido, 

as Estações do Metrorec passam a desempenhar um papel fundamental, uma 

vez que através delas é que se começa a materialização da mobilidade. A 

grande quantidade de usuários que se utiliza do sistema reforça, 

involuntariamente, a sua importância para a cidade. A atratividade gerada pela 

facilidade de mobilidade pode ser aumentada se nos seus entornos existir 

ampla acessibilidade para modos motorizados e não motorizados, bem como 

forem ofertados serviços à população, possibilitando não só a oportunidade de, 

com uma única tarifa, percorrer grande parte da região, assim como, através da 

valorização do deslocamento a pé solucionar problemas do cotidiano como 

fazer compras e contratação de serviços diversos.  

 

2.5 Pedestre 

A facilidade da realização de caminhadas dentro de critérios que 

apresentem conforto, segurança locais agradáveis, eliminação de riscos de 

acidentes e pouca interrupção de movimentação, ajudará ao estímulo ao 

deslocamento a pé; trazendo consequentemente, identificação com o 

ambiente, a qual desenvolverá o interesse de usos diversos nos arredores das 
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Estações, quer seja para a fixação de moradias, instalações de comércios, 

lazer, serviços etc. Esta riqueza de usos do solo fomentará o reconhecimento 

da centralidade urbana. 

O hábito de andar é milenar e foi adquirido pelo Homem, do ponto de 

vista da teoria evolucionista, a partir do momento em que houve a sua 

migração das árvores para a terra; sendo este um fato marcante para o seu 

desenvolvimento e sobrevivência. 

Conforme encontrado em Vasconcelos (2000), andar é a forma mais 

humana de deslocamento, entretanto, ao longo dos tempos, a necessidade de 

transpor barreiras geográficas de forma segura, rápida e menos cansativa, 

levou o homem, inicialmente, a investir no controle de outros animais para o 

seu deslocamento, tais como: elefante, camelos, cachorros, cavalos, etc., e, 

posteriormente, no desenvolvimento e uso de tecnologias para este fim. Desta 

maneira, o primeiro passo que o fez se distanciar dos demais animais, passou 

a ser considerada como uma condição secundária, necessária apenas como 

uma evolução natural em sua independência para em seguida ser esquecida a 

importância com o tempo. Assim como acontece com as crianças que tão logo 

aprendem a andar, e através de presentes, começa a ter contatos e se 

encantar com variações de deslocamentos mecânicos (triciclos, bicicletas, 

carros elétricos), permitindo assim, em suas fantasias, o seu aculturamento em 

um mundo real onde a máquina está sob o poder do homem e a transmissão 

implícita da ideia de força, dá-lhe o sentimento de ascensão social.  

Conforme entendido por Bicalho (1998), o culto ao automóvel reflete a 

visão de uma sociedade que prioriza o individual em detrimento do coletivo; 

assim, aprende-se a supervalorizar a forma de deslocamento dos sonhos, o 

automóvel, em prejuízo da mais natural, o caminhar.  

Caminhar pelas ruas das maiorias das cidades Brasileiras, atividades 

habituais de milhares de pessoas, deixou de ser realizado de modo tranquilo, 

seguro e confortável, tornando-se uma espécie de disputa entre pedestres, 

vendedores, veículos, etc., na qual todos perdem no final, visto que as 

condições físicas e ambientais dos espaços urbanos destinados a circulação 

de pedestres, quase nunca são ideais. A figura abaixo apresenta algumas 
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barreiras encontradas pelos pedestres durante seus deslocamentos. 

 
Figura 14 Calçada com uso diversificado em Afogados, 2010 

 

O transporte é o principal item de despesas das famílias de baixa renda 

com os serviços públicos, chegando a consumir 8% (oito por cento) do seu 

rendimento total (BOARETO, 2003). Entretanto, tomando como exemplo a 

cidade do Recife, onde no mês de maio de 2010 a menor tarifa do ônibus 

estava fixada em R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos), e estando o 

salário mínimo estabelecido em R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), haveria o 

comprometimento da renda familiar em aproximadamente 16% (dezesseis por 

cento) do valor do salário mínimo, por cada pessoa que utilize esta modalidade 

de transporte, durante vinte e dois dias no mês para, exercendo habitualmente 

o seu direito de ir e vir, ter acesso ao trabalho. Sendo o salário mínimo 

insuficiente para cobrir as necessidades de transporte do trabalhador, nota-se 

um aumento significativo no deslocamento a pé, por parte da população 

economicamente menos privilegiada, independentemente da distância a ser 

percorrida, em uma tentativa do fortalecimento da capacidade econômica da 

sua remuneração, o que repercute na diminuição da possibilidade de inclusão 

social.  

Conforme descrito por Vasconcelos (2000), andar além de ser uma 

forma de transporte, é também uma condição complementar para todas as 

viagens. O caminhar do pedestre pode ser considerado como um movimento 

independente dos outros modos de deslocamentos que fazem parte da cadeia 

de transporte, pois as pessoas, quando na condição de pedestres, realizam 
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seus percursos podendo ou não usufruir de outros modos; mas o usuário de 

um sistema de transporte, coletivo ou privado, para acessá-lo tem que 

obrigatoriamente, desde que não seja cadeirante, utilizar o modo a pé para 

realizar seu movimento. As diferenças para os usuários são as distâncias 

percorridas por estes na realização dos seus deslocamentos, podendo ser de 

poucos metros como exemplo se pode citar o caminhar de uma pessoa até a 

garagem do seu prédio ou até durante longas caminhadas para acessar um 

ponto de embarque do transporte coletivo. A movimentação a pé sempre foi 

vista como um complemento para acessar a outras modalidades, ou quando 

considerada como modo completo é qualificado como atividade de lazer e não 

como uma forma de transporte.  

O gráfico 1, obtido através de informações geradas em pesquisa 

realizada pelo Metrorec,  representa a forma como os usuários chegam as 

Estações, ressaltando que 39% das pessoas chegam a pé a sua Estação de 

origem. Esta condição alerta para que investimentos sejam realizados em 

conjunto com outros atores, tendo como objetivo o melhoramento das 

condições dos acessos, possibilitando aos usuários deslocamentos 

desenvolvidos de forma harmoniosa. 

Gráfico 1 Como Chega a Estação do Metrô de Recife 

 
Fonte: Prime do Brasil, 2009 

 

O espaço urbano tem que ser adequado para que todas as pessoas se 

locomovam com segurança, autonomia e dignidade (YÁZIGI, 2000). Assim 

como os veículos necessitam de uma área específica para se deslocarem por 

toda a cidade, as pessoas em suas trajetórias de curta ou longa distância 
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deverão possuir um local, a calçada, para realizarem seus deslocamentos com 

o mínimo de conforto e segurança.  

O deslocamento de pequeno percurso facilmente poderá ser realizado a 

pé; inclusive como estímulo ao fortalecimento da saúde das pessoas, evitando 

o sedentarismo. Deve-se ressaltar que os espaços destinados aos pedestres 

têm sido constantemente invadidos não só por veículos que utilizam como 

estacionamento, assim como por bancas de revistas, restaurantes, residências 

e equipamentos urbanos, os quais apesar de alguns possuírem autorizações, 

têm interferido na mobilidade e acessibilidade das pessoas, comprometendo os 

seus deslocamentos. Na tentativa de serem minimizados os acidentes em 

calçadas, ou dar mais segurança ao pedestre, nos casos de intervenção 

temporária e autorizada por autoridade competente, o Código de transporte 

brasileiro (2008), institui que onde houver obstrução da calçada ou da 

passagem para pedestre, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via 

terá que providenciar a devida sinalização e proteção para os pedestres que 

circulem nesta região. 

Temos vários exemplos nas cidades da falta de cumprimento da 

legislação pela própria entidade pública que realizam atividades em calçadas 

sem ter a preocupação de destinar espaços alternativos para a circulação de 

pessoas com segurança e conforto, ainda que quando estejam executando 

atividades de manutenção, deixando claro que apesar de o trabalho estar 

sendo realizado para o pedestre, o mesmo, de forma autônoma, é quem tem 

que se precaver para dar continuidade ao seu deslocamento; sendo este fato 

agravado quando estas barreiras são impostas as crianças, idosos e pessoas 

com dificuldade de mobilidades temporárias ou definitivas. 

Em Boareto (2003), encontramos que o pedestre é desconsiderado 

pelos técnicos que tentam organizar o trânsito nas cidades baseados na 

necessidade dos veículos. Esta ideia tem mostrado que as pessoas só têm 

merecido alguma atenção quando estão do lado de dentro dos seus 

automóveis. 

A construção de faixas de pedestres elevadas na mesma altura das 

calçadas evitaria a propagação de acidentes envolvendo os transeuntes, uma 
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vez que passam a funcionar como lombadas, favorecendo a diminuição de 

velocidade dos veículos. A mobilidade com foco nas pessoas que transitam é 

ponto principal a ser considerado em uma política de desenvolvimento urbano.  

O Ministério das Cidades (2006), afirma que apesar da infraestrutura de 

passeios públicos ser relativamente barata, a maioria das cidades brasileiras 

não se preocupa em acomodar os pedestres com o mesmo empenho dedicado 

aos veículos. Já Vasconcelos (2008), registra que as necessidades dos 

pedestres têm sido permanentemente negligenciadas pelo planejamento dos 

transportes. Sendo assim, Para que haja uma melhor forma de integração do 

pedestre com a cidade, a administração pública deverá dar prioridade e 

estimular o deslocamento de pessoas, garantindo a acessibilidade com ampla 

segurança e de forma harmônica. 

 

2.6 Calçadas 

As cidades devem facilitar o deslocamento de mercadorias e pessoas 

dentro de condições que permitam ser agregada agilidade, segurança, 

conforto, entre outras características. A realização de investimentos que 

ajudem a circulação dos pedestres valorizam os espaços, criando interesses, 

os quais geram possibilidades de usos mistos do tecido urbano. A importância 

das calçadas para criar atratividade a Estação de Metrô e consequentemente 

propiciar a condição de centralidade, deve-se não só a prática democrática 

original, como também a consecução primária do direito constitucional de ir e 

vir, a condição de poder encontrar o próximo e de exercer atividades públicas e 

sociais, de ter acesso a tudo e a todos de uma cidade (JUNQUEIRA 

FILHO,2005). Desta forma, constitui-se como forte aliada para a criação de 

centralidades.  

As calçadas devem permitir a integração entre as diversas formas de 

edificações, equipamentos e mobiliários urbanos, através de rotas acessíveis, 

contínuas e com dimensões adequadas aos deslocamentos das pessoas, 

lembrando que deve se ter atenção especial com os cidadãos que possuem 

restrições ao deslocamento. Para Boareto (2003), as melhorias da qualidade e 
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paisagismo das calçadas favorecem a superação de distâncias através do 

deslocamento a pé, deixando a função só estética para se transformar em 

suporte de caminhada. 

Em Recife, a Lei Municipal 16890/2003, conhecida como Lei das 

Calçadas, determina que a construção, manutenção e recuperação das 

calçadas caberão ao proprietário ou ocupante do imóvel. Este ato propiciou, 

além da falta de conservação, a sedimentação da ideia de que aquele pedaço 

de terra pode ser anexado a propriedade sem o menor constrangimento, 

passando-se a conviver com espaços urbanos fora do padrão de forma, 

tamanho, nível e composição, dificultando tanto a acessibilidade quanto a 

mobilidade. Junqueira Filho (2005), entende que o ato de caminhar se constitui 

uma forma de locomoção bastante significativa, apesar de ser relegado a 

segundo plano com relação a investimentos governamentais, de tal sorte que 

em raras ocasiões se pode observar qualquer padrão homogêneo no seu feitio, 

sem seguir norma que as torne mais seguras e adequada a caminhada. Daros 

(2009), afirma ser deprimente constatar que nas cidades os pedestres se 

espremem e se acotovelam em calçadas estreitas e obstruídas.  

Como definição temos o código de transito brasileiro (2008), assim como 

a própria Lei Municipal 16890/2003, que considera a calçada como sendo o 

lugar da via que sendo normalmente segregada e em nível diferente, é 

reservada, prioritariamente, para o trânsito de pedestre, podendo também 

servir a implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. 

Para Junqueira Filho (2005), as laterais das ruas foram ocupadas pelo 

ato de caminhar, levando a necessidade de construção de calçadas e passeios 

públicos em todas as cidades modernas.  

A fim de que haja o estímulo a caminhada, deveriam ser realizadas 

melhorias de qualidade das calçadas, sendo revistos o paisagismo que 

embeleza e permite conforto ao deslocamento, as condições de iluminação, a 

segurança, a inexistência de obstáculos e a proibição de instalação de 

equipamentos que impeçam ou dificultem o caminhar. A figura 15 mostra 

calçada na praia do Paiva que facilita a acessibilidade, sendo convidativa ao 

deslocamento a pé. 
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Figura 15 Calçadas acessíveis no Paiva 

Fonte: Neide Lubambo, 2011. 

 

A falta de estrutura e consequente fiscalização das Prefeituras têm 

dificultado a mobilidade dos pedestres, onde, apesar da existência de 

legislação específica, calçadas mal projetadas, sem conservação ou a sua 

inexistência, colaboram para a iminente possibilidade de acidentes, 

repercutindo negativamente nas estatísticas. Junqueira Filho (2005), revela que 

a cada cinco acidentes envolvendo o pedestre, um ocorre devido as condições 

do próprio passeio público. Sem que haja uma preocupação com as normas de 

edificações de calçadas, nota-se uma falta de se seguir um padrão de 

construção, e mesmo quando se segue, as mesmas não são homogêneas, o 

que gera barreiras à locomoção das pessoas, principalmente aquelas que 

possuam alguma restrição, temporária ou não, no caminhar.  

Os proprietários têm que possuir a consciências de que as calçadas não 

são simples extensões de suas residências, onde apesar de ser sua a 

responsabilidade pela manutenção, conserto e construção, tudo tem que ser 

realizado conforme norma vigente; não sendo permitida a colocação de 

elementos que dificultem ou impeçam o livre deslocamento das pessoas. 

Entretanto, Maidana (2010), defende que cabe ao Município o investimento nas 

calçadas, uma vez que se não faz parte do terreno, mas sim da via pública e 

sendo de uso comum do povo, trata-se de um bem público, logo recai sob a 

responsabilidade da Administração Municipal a obrigação precípua de 

construção e manutenção. A transferência dessa responsabilidade para o 
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cidadão, através de Lei, é ilegítima, visto que esta não poderá obrigar a 

construção em terreno alheio por terceiro.  

As calçadas devem se guiar, em suas construções, por normas 

específicas que façam com que o caminhar sobre elas passem a ser 

considerado agradável quanto aos aspectos da segurança, conforto e 

harmonia. Desta forma, alguns cuidados devem ser observados para construí-

las, sendo orientado pela Prefeitura da Cidade do Recife (2008): 

- Os passeios terão uma inclinação máxima, transversalmente, do alinhamento 

ao meio fio, de 2%; 

- Recomenda-se como largura mínima 1,50m; podendo ainda esta medida ser 

reduzida para 1,20m; 

- A altura livre mínima deverá cumprir a cota de 2,10m; 

- A faixa livre, destinada exclusivamente para a circulação de pedestre, não 

poderá possuir qualquer obstáculo, sendo composta por piso regula, nivelado e 

antiderrapante; 

- A sinalização tátil deve ser instalada perpendicularmente ao deslocamento, 

sendo que nos obstáculos suspensos que possuam altura entre 0,60m e 2,10m 

do piso acabado, e que ainda tenham volume maior na parte superior do que a 

base, serão sinalizados com piso tátil de alerta, excedendo em 0,60m a 

projeção do obstáculo em toda a superfície ou no perímetro; 

- Na ausência ou interrupção da guia de balizamento, que serve para definir 

com clareza os limites das áreas de circulação de pessoas, possuidoras de 

deficiência visual, deve ser utilizada a sinalização tátil direcional para indicar o 

caminho a ser percorrido; 

- As rampas destinadas à entrada de veículos não poderão exceder a 1/3 da 

largura total do passeio, sendo limitada ainda ao tamanho de 1,00m no sentido 

de sua largura. 

Em um olhar mais crítico é percebido que as calçadas possuem uma 

extensa diversidade de usos, não se restringindo apenas a circulação de 

pedestres, sendo muitas vezes um local onde são instaladas atividades que 
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podem gerar conflito na utilização. Nelas encontram-se postes, depósitos de 

lixos, pequenos comércios, propagandas, caixas telefônicas, estacionamentos, 

hidrantes, reuniões etc., nem todo ele controlado pelos municípios devido à 

falta de estrutura de fiscalização, estando outros usos, não relacionados, a 

margem da sociedade. A figura 16 retrata, nas proximidades do shopping 

Tacaruna, um exemplo das diversidade de utilização das calçadas. 

 
Figura 16 Calçada utilizada para refeição na proximidade do shopping Tacaruna, 2009  

 

A extensão da expectativa de vida, conforme observado no gráfico 2 a 

seguir, propiciou aos idosos uma participação social mais efetiva. Conforme 

observado no gráfico abaixo, houve um impulso na média de vida do brasileiro 

gerando condições das pessoas participarem mais ativamente da sociedade. 

Ao efetuar mais locomoção, os idosos ficam mais expostos e propensos a 

acidentes pelas condições de conservação que os calçamentos se encontram e 

pelas dificuldades naturais que possuem para caminhar; inspirando assim, 

cuidados.  

Gráfico 2 Esperanças de Vida ao Nascer - 1990 - 2008 

 
Fonte: IBGE, Coordenação de Pesquisas de População e Indicadores Sociais. 
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De maneira semelhante, os portadores de deficiência que possuem 

restrições em seus deslocamentos, encontram suas mobilidades prejudicadas 

pela inadequação das calçadas à legislação em vigor. Acrescidos a estes 

grupos estariam as mulheres grávidas, crianças e as pessoas doentes, as 

quais temporariamente sofrem restrição de locomoção.   

Observa-se que um grande número de pessoas se locomove a pé em 

pequenas distâncias, sem necessitar de outro modo de transporte (FERRAZ, 

TORRES, 2001), o que eliminaria a necessidade de utilização do transporte 

motorizado seja particular ou público. Porém existem fatores que influenciam 

diretamente no transporte a pé, como por exemplo: infraestrutura adequada, 

segurança, distância, conforto, iluminação, dentre outros que interferem na 

qualidade destes espaços a fim de que o pedestre possa se deslocar 

tranquilamente sem o iminente constrangimento de se acidentar. 

 

2.6.1 Exemplos de calçadas 

a) São Paulo 

Em São Paulo a Prefeitura, com objetivo de melhorar a acessibilidade 

em calçadas, firmou parcerias com comerciantes que arcaram com 50% dos 

custos da obra, referente à reforma da Rua Oscar Freire, as quais 

contemplaram desde a troca do asfalto e reformas das sarjetas até o 

enterramento da rede elétrica. A calçada foi alargada, sendo instaladas 

quarenta rampas de acessibilidade e piso direcional, que orienta o trajeto das 

pessoas com deficiência visual. Foram construídas baias de estacionamento, e 

o mobiliário urbano e a iluminação foi substituída. O sistema de drenagens e 

águas pluviais foi limpo e refeito. A rua recebeu novo projeto paisagístico com a 

implantação de ipês roxos e amarelos que deram um charme especial à rua. A 

figura 17, a seguir, mostra a reforma executada na Avenida Paulista. 
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Figura 17 Calçada na Av. Paulista, 2009 

Fonte: Prefeitura de São Paulo 

b) New York 

As calçadas devem ser formadas por superfície de concreto, cabendo à 

responsabilidade pelo custo de construção, reconstrução e manutenção da 

calçada ao dono do imóvel. Nos casos em que a calçada não apresente boas 

condições, após fiscalização, a prefeitura notificará o proprietário, podendo 

ainda realizar a obra que se fizer necessário, enviando posteriormente a conta 

para o respectivo responsável. Entretanto, o proprietário poderá contestar a 

notificação e solicitar uma nova fiscalização que será feita por outro fiscal. O 

resultado desta nova fiscalização suplantará a primeira. Na figura 18, tem-se 

como exemplo modelo de calçada em New York. 

 
Figura 18 Calçada no Madison Square Garden  

 Fonte: http://caiofalcao.wordpress.com 
 

 

 

 

http://caiofalcao.wordpress.com/
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c) Londres 

A responsabilidade pelas calçadas londrinas cabe ao Governo e as 

Subprefeituras, uma vez que há o interesse em diminuir a dependência do 

automóvel pelo cidadão. Toda e qualquer mudança em calçada deve ser 

submetida ao setor técnico, visto que o adequado acesso do pedestre é de vital 

importância para o desenvolvimento da cidade. Apesar da existência mensal de 

fiscalização pela prefeitura, o cidadão é estimulado a informar problema de 

conservação das calçadas. A permanência de veículos estacionados 

indevidamente deve ser comunicado a autoridade competente de imediato pelo 

proprietário; cabendo a este a limpeza e desobstrução das calçadas para a 

livre circulação dos pedestres. A figura 19, abaixo, mostra a facilidade 

deslocamento nas calçadas de Londres. 

 
Figura 19 Calçada em Londres, 2008 

Fonte: http://modaeestiloonline.blogspot.com 
 

2.7 Bicicletas 

A cultura de uma Estação como centralidade como centralidade, tem 

como característica o estímulo a valorização do deslocamento através de 

modos não motorizado. Sendo a bicicleta uma das formas aceitável para este 

fim. O Ministério das Cidades (2007), afirma que a inclusão da bicicleta nos 

deslocamentos urbanos deve ser abordada como elemento para a promoção 

do conceito da mobilidade urbana, na construção da cidade sustentável, como 

forma de inclusão social. Porém, deve ser considerada como elemento de um 

novo desenho urbano que contemple a implantação de infraestrutura que 

facilite a sua utilização, bem como novas configurações de uso e ocupação do 

http://modaeestiloonline.blogspot.com/
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solo urbano. Sendo o veículo individual mais utilizado nos pequenos centros 

urbanos, representa grande parte dos deslocamentos nas cidades. Logo, será 

peça fundamental na evolução das centralidades vinculada as Estações do 

Metrorec, uma vez que a união entre Metrô e bicicleta vem a fortalecer o 

interesse na realização de investimentos que tragam como reflexo a 

diversificação do uso dos solos. 

O Instituto de Energia e Meio Ambiente (2009), considera que 

socialmente, pode-se dizer que a bicicleta, por permitir uma boa mobilidade, 

autonomia e acessibilidade, promove a democratização do espaço urbano.  

Apesar do seu relativo baixo custo de aquisição e investimento para 

manutenção de infraestrutura, pouco se tem feito para melhorar a vida de 

quem, corriqueiramente, faz da bicicleta sua opção de se deslocar na cidade. 

Nos municípios com menos de 60 mil habitantes, segundo o Ministério das 

Cidades (2007), a bicicleta tem uma importância significativa como modo de se 

deslocar nos centros urbanos.  

O código de trânsito brasileiro (2008), reconhece a bicicleta como 

veículo e estabelece tanto direito como deveres para os seus condutores. 

Entretanto, necessita-se ainda de boas práticas de desenhos urbanos, 

infraestrutura cicloviária, sinalização adequada, campanhas educativas, além 

de fiscalização efetiva para que haja facilidade de se locomover com conforto e 

segurança. O Ministério das Cidades (2007), identifica como usuários mais 

frequentes das bicicletas industriários, comerciários, operários da construção 

civil, estudantes, entregadores de mercadorias, carteiros entre outros; bem 

como considera que a inclusão da bicicleta como modo de transporte nos 

deslocamentos urbanos extrapola o sentimento do uso exclusivo como 

instrumento de lazer, devendo ser entendida a sua utilização, além da vertente 

da sustentabilidade, como uma maneira de redução de custo na mobilidade 

das pessoas para atividades diversas. É certo afirmar que existe um limite para 

que este tipo de deslocamento seja realizado confortavelmente, a fim de que se 

tenha atratividade. A Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana (2007), institui 

que a bicicleta é o meio de transporte mais adequado para distâncias até 5 km, 

sendo necessário para otimizar o seu uso integração com o transporte público 
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através da instalação de estacionamentos para bicicleta junto a pontos de 

ônibus e terminais e a estações de metrôs e trens.  

O Ministério das Cidades (2007), afirma que Metrô e bicicleta constituem 

uma das formas de maior relevância à integração dos transportes urbanos nos 

grande centro populacionais. Desta forma, pode-se buscar a sua integração, 

preferencialmente, a modos de transportes coletivos de grande capacidade, de 

forma complementar, os quais estejam interligados a condições que garantam 

segurança de deslocamento, facilidade para integrar, rotas agradáveis, viagens 

curtas, grande conectividade, locais para guarda, vias exclusivas e iluminação 

adequada; ou seja, deve ser observado o conceito de vias cicláveis; as quais 

são vias de tráfego compartilhado e preparadas para o uso com segurança da 

bicicleta. Os esforços devem também contemplar equipamentos de apoio do 

tipo: banheiros, bebedouros ou outros elementos que estimulem, atraiam e 

garantam a ampliação da mobilidade através do uso da bicicleta (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2007).  

Na Europa e América do Norte, existem cidades que é permitido o 

transporte de bicicletas nos ônibus através de um rack, instalados nos veículos, 

próprios para realizar este tipo de transporte. A fim de que haja maior 

mobilidade por bicicleta a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana (2007), 

define como exigências para o planejamento de transporte cicloviário:  

Segurança viária: a implantação de infraestrutura viária deve garantir a 

segurança de ciclistas e demais usuários das vias, promovendo visibilidade e 

previsibilidade; 

Rotas diretas: devem-se ofertar aos ciclistas rotas diretas, sem desvios, 

claras e com o mínimo de interferências, reduzindo o tempo das viagens e o 

esforço nos deslocamentos; 

Coerência: o desenho da rota deve ser facilmente reconhecível, larguras 

adequadas das ciclovias e ciclofaixas, sistemas de informação e sinalização 

que permita o uso de infraestruturas e indicação de rotas alternativas e 

possibilidade de realizar integração com outros modos de transportes; 
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Conforto ambiental: as ciclovias ou ciclofaixas serão compostas por 

larguras convenientes, proteção contra chuva, sol e vento, pisos anti-

deslizantes com superfície regular e que contemple projetos paisagísticos; 

Atratividade: ocorre com o desenho integrado ao meio ambiente da 

infraestrutura, de maneira que seja prazeroso não só o pedalar como o 

caminhar. Dentro do possível deve passar por ambientes agradáveis e 

variáveis, coincidindo o mínimo com artérias de trânsito.  

O Instituto de Energia e Meio Ambiente (2009), revela que em algumas 

cidades no mundo como Londres, Helsingor, Dessau, Amsterdã, Roterdã, Delft, 

Utrecht e Bruges as Estações de trens possuem estacionamentos para 

bicicletas, as quais agem como alimentadoras do sistema de transporte 

ferroviário. A seguir se tem exemplo de bicicletário nas proximidades da 

estação de trem de Amsterdã. 

 
Figura 20 Bicicletário próximo à Estação de trem de Amsterdã, 2009. 

Fonte: Instituto de Energia e Meio Ambiente 

 

Especificamente para as Estações do Metrorec, torna-se necessário a 

realização de pesquisas para poder se ter informações quanto à mensuração 

da quantidade de usuários que estarão dispostos a integrar, identificação dos 

picos de movimentação dos ciclistas, tempo de permanência, entre outras.  

Conforme encontrado em documentos do Metrorec (1987), o Metrô do 

Recife, no ano de 1987, construiu nas Estações de Joana Bezerra, Afogados e 

Santa Luzia bicicletários integrados ao metrô. Ao deixar a bicilceta, o ciclista 

pagava o correspondente ao valor de dois bilhetes unitários, recebendo um 

comprovante de pagamento que posteriormente serviria para a liberação da 
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mesma. Como benefício, além da guarda da bicicleta, recebia-se também, de 

imediato, dois bilhetes que deveriam ser utilizados no metrô em seu 

deslocamento de ida da volta. O controle da guarda da bicicleta era realizado 

por menores, através de convênio, com fins sociais, firmado com a Legião 

Assistencial do Recife – LAR, sendo esta instituição vinculada a Prefeitura da 

Cidade do Recife. A falta de acessibilidade, bem como o índice de insegurança, 

a época, nos arredores das referidas Estações, não estimularam o uso dos 

bicicletários, inviabilizando a continuidade deste projeto, dentro da concepção 

original; ficando a estrutura física disponível para quem desejasse usá-la, de 

forma gratuita, sem, no entanto, a presença de fiscalização o que aumentava a 

vulnerabilidade da bicicleta. 

Atualmente, o Metrorec permite a integração entre bicicleta/Metrô 

apenas em dias de feriados, durante todo o horário de funcionamento, sábado, 

a partir das 14h, e domingos, durante todo o dia, para os usuários se 

deslocarem com suas bicicletas, utilizando o Metrô. Nos demais dias, devido ao 

fluxo de passageiros do Metrorec e consequentemente por questões de 

segurança, não se tem como ampliar esta condição. Esta iniciativa, apesar de 

positiva, valoriza o uso da bicicleta apenas como instrumento de lazer, 

descaracterizando-a como forma de transporte para atividades diversas. 

 

2.7.1 Bicicletas em algumas cidades no mundo 

Em Paris a Prefeitura disponibilizou para a população 20 mil bicicletas 

públicas espalhadas pela cidade em cerca de 750 lugares. Qualquer pessoa 

que tenha o cartão de transporte público de Paris pode pegar uma bicicleta 

para se deslocar para onde quiser. Após o uso, o veículo pode ser devolvido 

em qualquer ponto de bicicletas, sem a obrigatoriedade de ser no mesmo lugar 

onde foi retirado. A Prefeitura de Paris tinha como expectativa que, até o fim do 

ano de 2010, o sistema de bicicletas públicas conquistasse 20 mil usuários. A 

figura a seguir mostra espaço reservado ao aluguel de bicicletas em Paris. 
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Figura 21 Bicicletas em Paris 

Fonte:velib.paris.fr. 

 

No Brasil, o Rio de Janeiro foi uma das cidades que, inspirada em Paris, 

passou a adotar o aluguel de bicicletas como formação de uma cultura 

alternativa de mobilidade, conforme apresentado na figura 24. Entretanto, os 

interessados devem se inscrever pelo site www.mobilicidade.com.br. Os 

primeiros 30 minutos são gratuitos, a partir deste tempo será cobrado um valor 

correspondendo ao aluguel de um dia, uma semana, mês ou o ano inteiro, de 

acordo com a intenção do usuário. A figura 22 mostra modelo de bicicleta 

alugada no Rio de Janeiro. 

 
Figura 22 Bicicletas no Rio de Janeiro 
Fonte: http://correiodobrasil.com.br 

 

Em Barcelona existe um sistema de aluguel de bicicletas que funciona 

24h nas sextas e sábados e nos demais dias da semana de 05h as 00h. Os 

usuários podem se deslocar pela cidade e deixar as bicicletas em pontos de 

aluguéis diverso da origem. Para diminuir o custo do aluguel, a cada 30 

http://correiodobrasil.com.br/
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minutos o usuário troca de bicicleta, uma vez que a partir deste tempo, o valor 

cobrado é mais caro. Os pontos de aluguéis são localizados próximos às 

estações de metrô, trens e praças o que permite conectividade entre modais. A 

seguir, mostra-se exemplo de aluguéis de bicicleta em Barcelona.  

 
Figura 23 Aluguel de Bicicletas em Barcelona, 2008 

Fonte: Wayner Vonk 

 

Na Ásia, apesar do avanço da indústria automobilística, a China, como 

pode ser visto na figura abaixo, continua ainda sendo a nação com maior frota 

e maior número de usuários de bicicletas. 

 
Figura 24 Bicicletas como transporte 

 Fonte: http://gaianossacasa.blogspot.com/2009/06/bicicletas 

 

Bogotá, na Colômbia, apresenta como destaque o feito de, em 6 anos, 

ter construído mais de 300 Km de ciclovias. O incentivo traduzido em 

infraestrutura possibilitou no aumento do índice percentual do total de viagem 
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de bicicleta, passando de 1,5% para 6,5%. A figura 25 mostra estrutura da 

ciclovia em Bogotá. 

 
Figura 25 Ciclovia na cidade de Bogotá, 2006 
Fonte: Instituto de Energia e Meio Ambiente 

 

Na África e América Central, a bicicleta adquiriu uma função 

complementar ao veículo de carga, sendo utilizadas como carrocinha de pipoca 

e sorvete, bicicletas cargueiras destinadas a serviços de entregas e transporte 

de pessoas como as bici-táxis, figura 26. 

 
Figura 26 Bici-Taxi in Havana, 2007 

Fonte: Site dspace.nitle.org 

 

2.8 Dinâmica de sistema  

Para que haja uma melhor compreensão do que seja a dinâmica de 

sistema, faz-se necessário iniciarmos pela definição do termo sistema. Mariotti 

(1995 apud Oliveira, 2010) define sistema como o conjunto de mais de dois 

elementos que estando inter-relacionados e interdependentes, agindo dentro 
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de uma dinâmica conjunta, tende a atingir um determinismo funcional, 

entretanto, qualquer alteração em uma das partes terá como consequência o 

reflexo na sua totalidade. Abaixo serão listadas características particulares de 

um sistema: 

- O comportamento de cada elemento tem um efeito no comportamento 

do sistema como um todo; 

- Cada elemento é afetado, no mínimo, por outro; 

- Um elemento pode ser um subsistema; 

- As partes de um sistema estão conectadas de forma que subsistemas 

e partes independentes não serão considerados isoladamente; 

- O objetivo geral deve ser alcançado da melhor forma possível para que 

um sistema funcione com a máxima eficiência. 

Partindo deste conceito de sistema podemos apresentar o conceito de 

dinâmica de sistemas. Oliveira (2010), define que a dinâmica de sistemas é o 

estudo de como os elementos de um sistema interagem entre si, ressaltando 

que esta interação se dá através de laços de realimentação, lembrando que 

uma mudança em uma variável, obrigatoriamente, afetará outras variáveis e de 

forma cíclica passa a alterar também a variável original. Sistemas complexos a 

exemplo de organizações sociais, comportamentos individuais e fenômenos 

físicos, ao receberem estímulos, reagem de forma complexa. Estes sistemas 

apresentam estruturas circulares, onde os seus elementos podem ser afetados 

pelos efeitos de suas próprias mudanças. 

Geralmente as pessoas têm dificuldades em perceber que sistemas dinâmicos 

têm um comportamento cujos resultados influenciam as informações originais, 

não funcionando de uma maneira linear, que é a forma recorrente de 

visualização que as pessoas utilizam. A maior parte dos problemas existentes 

possui um comportamento mais complexo, gerando novos problemas e ações 

em um ciclo fechado onde não existam início e fim, sendo constantemente 

retroalimentado.  

Oliveira (2010), entende que ao se analisarem sistemas organizacionais 

ou sociais, passa-se a examinar a inter-relação de suas forças dentro de um 
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contexto mais amplo, porém, sempre procurando entende-las como parte de 

um processo comum, buscando-se muito mais o esclarecimento do 

pensamento sobre realidade do que a valorização da quantificação de 

problemas bem estruturados. A dinâmica de sistemas não tem, precipuamente, 

a preocupação com a exatidão de valores, visto que possui interesse com as 

tendências dinâmicas do sistema estudado.  

  

2.9 Linguagem sistêmica 

A linguagem sistêmica está associada à condição de se estabelecer uma 

linha de pensamento em que o indivíduo consiga perceber o todo e não apenas 

as partes, o detalhe não sobressairá sobre o geral, a realidade passa a ser 

entendida como uma rede, não como uma cadeia linear de causa e efeito. 

Andrade et al. (2006), afirma que a linguagem sistêmica  serve como um 

instrumento para que, na prática, uma ideia sistêmica seja colocada. Carvalho 

(2010), entende que a linguagem sistêmica serve para focalizar a dinâmica e 

processos ao invés de estrutura estáticas, possibilitando uma visão de mundo 

como um organismo vivo. Apesar de ser considerada uma forma de pensar 

complexa, para Valença et al (2011), ela faz com que as pessoas vejam 

qualquer situação de maneira integrada, tornando suas percepções mais 

completas e interligadas.  

Como objetivo, o Pensamento sistêmico se prontifica a tornar as inter-

relações mais transparentes, assim como os processos de mudanças e suas 

alavancagens. Neste sentido, Valença et al (2011), destacam princípios que 

fundamentam a utilidade do Pensamento sistêmico, a saber: 

Holismo – condição especial de se pensar o mundo, colocando os 

outros e a si mesmo como partes interdependentes e agentes causadores dos 

seus próprios problemas e destinos. 

 Interligação – passa a estabelecer as conexões de causalidade e de 

influência entre eventos, independentemente do lapso físico e temporal que as 

conexões distam das ocorrências. 

 Influência da estrutura no comportamento – contempla a estrutura 
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de causalidade da influência e controle nos comportamentos e eventos, assim 

como concebe padrões para as estruturas que estão sempre a se repetir. Gera 

processos de reforço, balanceamento e efeitos decorrentes do tempo de 

espera. Peter Senge (1990 apud Valença et al, 2011), faz os seguintes 

comentários neste contexto:  

∙ Os problemas de hoje provêm das “soluções” de ontem. 

∙ A cura pode ser pior que a doença. 

∙ A causa e efeito não estão intimamente relacionados no tempo e no espaço 

∙ É possível “assobiar e chupar cana” – mas não ao mesmo tempo. 

∙ “Dividir um elefante ao meio não produz dois elefantes pequenos.” 

∙ Não existem culpados.  

Resistência ao sistema – existe uma tendência dos sistemas de 

resistirem às tentativas de mudanças de comportamento, a qual deve ser 

compreendida, uma vez que apenas amenizar em curto prazo provoca o 

ressurgimento dos problemas, com ampliação e agravamento, no longo prazo. 

 Dicas essenciais:  

∙ Quanto mais se insiste, mais o problema resiste. 

∙ Mais rápido pode significar mais devagar. 

Alavancagem – por meio de novas vivências pessoais, identificar focos, 

elementos e pontos de superação nas situações e cenários para que sejam 

trabalhados novos objetivos e experimentação de estratégias inovadoras. 

Deve-se buscar a compreensão para que as ações e mudanças na estrutura da 

relação dos fatores críticos produzam resultados relevantes e duradouros. 

Dicas essenciais:  

∙ O comportamento melhora antes de piorar. 

∙ A saída fácil geralmente nos conduz de volta à porta de entrada. 

∙ Pequenas mudanças podem produzir grandes resultados – mas as áreas de 

maior alavancagem são, geralmente, as menos evidentes. 

Como forma relevante de uma linguagem sistêmica, têm-se as variáveis 

as quais são unidades que, em conjunto, formam o todo. As variáveis devem 

ser relevantes ao sistema, passiveis de quantificação e de variação ao longo do 
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tempo (VALENÇA, 2007). As variáveis ligadas entre si por relacionamentos que 

funcionam como conexões, formam o pensamento sistêmico. Através do 

relacionamento das variáveis, passa-se a compreender de que maneira uma 

variável interfere na outra, gerando vínculos de causa e efeito.  

Nos diagramas de causalidades os relacionamentos existentes entre 

variáveis causam algum efeito sobre as demais, afetando a estrutura como um 

todo (VALENÇA, 2007), as relações são identificadas, simbolicamente, por 

setas partindo de uma variável e chegando em outra (ver figura 27), indicando 

as formas que influenciam no relacionamento e a direção ou tendência desta 

influência (ANDRADE et al, 2006) e (VALENÇA, 2007).  Os sinais (+) ou M 

(mesmo sentido), indicam que tanto no fator causador quanto no que recebe o 

efeito há uma variação de mesmo sentido, ou seja, a um crescimento de um 

fator em uma variável, implicam em um crescimento de outro fator em outra 

variável, com raciocínio semelhante, os sinais (-) ou O (sentido oposto), 

indicam uma variação em direção contrária, ou seja, para um crescimento de 

um fator em uma variável implicará em um decréscimo de outro fator em outra 

variável. Com o mesmo entendimento, a setas podem ainda ser representadas, 

que foi a forma adotada neste trabalho, nas cores azuis, que significa mesmo 

sentido, ou vermelhas, que transmite a ideia de sentido oposto. Valença et al 

(2011), alerta que muitas pessoas se equivocam na leitura das setas 

vermelhas, achando que representam sempre uma diminuição da variável 

afetada ou então um julgamento ético contrário; sendo o correto entendimento 

de leitura o de inversão.  

Torna-se interessante esclarecer que o conceito de relacionamento entre 

variáveis, representados por setas, é apenas conceitual, no qual segundo 

Valença et al (2011), por ser um gráfico, possuem vínculos com fórmulas 

matemáticas ou estatísticas que servem para quantificar este relacionamento. 

Às leituras das setas podem ser incrementadas uma temporalidade na 

ação de perceber os fenômenos apresentados. Andrade et al. (2006), entende 

que deve ser levado em consideração a instantaneidade do relacionamento 

das variáveis. Já Valença (2007), classifica como atraso ou retardo aos efeitos 

percebidos somente depois de passados um tempo de espera. Esta condição 
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tem como simbologia duas pequenas barras paralelas cortando verticalmente a 

seta de relacionamento. 

Valença (2007), relata ainda que quando há a formação de um circuito 

de relacionamento fechado por duas ou mais variáveis, sendo a primeira 

influenciada pela segunda e assim sucessivamente até que a última exerça 

influência sobre a primeira ou qualquer outra com a qual forme um ciclo de 

causalidade, e então, pode-se dizer que ali existe enlaces ou ciclos. 

Complementando, Andrade et al. (2006) dize que estas relações podem ser de 

dois tipos a saber: a primeira seria relações circulares de reforço e a segunda 

relações circulares de balanceamento. Como de reforço seriam as que fossem 

responsáveis por processos de crescimentos; sendo ressaltado que o reforço 

pode não ser uma variável desejada.  

 
Figura 27 Exemplo de Reforço pelo investimento em Recursos Humanos. 

Fonte: Valença et al, 2011 

 

Valença et al (2011), acrescentam que os ciclos de reforço podem ser 

ainda classificados como virtuoso, quando a suas variáveis são consideradas 

positivas ou favoráveis, e vicioso, quando, ao contrário do primeiro, as variáveis 

são consideradas negativas ou desfavoráveis.  
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Figura 28 Exemplo de Melhoria do ambiente pela qualidade (Ciclo de Reforço Virtuoso). 

Fonte: Valença et al, 2011 

 
Figura 29 Exemplo de Efetividade organizacional prejudicada por planejamento (Ciclo de Reforço 

Vicioso). Fonte: Valença et al, 2011 

 

Já as relações de balanceamento, são responsáveis diretas pelo 

equilíbrio, sendo o seu efeito resultante sobre si mesma no sentido inverso. 

Valença (2007), conclui que a quantidade de setas no sentido oposto deve ser 

impar nos ciclos de balanceamento, figura 30, enquanto que nos ciclos de 

reforço deverá ser par. 
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Figura 30 Exemplo de Balanceamento da demanda por consultoria. 

Fonte: Valença et al, 2011 

 

Carvalho (2010), afirma que a linguagem do pensamento sistêmico é 

utilizada para representar os relacionamentos em ciclos e não para estruturas 

que recaem simplesmente em condições de causa e efeito; os ciclos de reforço 

e de balanceamento é que permitem que a realidade seja descrita de forma 

sistêmica. Este ponto de vista transmite a ideia de que o pensamento sistêmico 

é responsável pelo entendimento de como as variáveis, indiretamente, 

influenciam seus próprios comportamentos. Dentro deste conceito, tem-se o 

entendimento de que a ação de investir para aumentar alguma variável de um 

ciclo de reforço deve ser realizada com cautela, uma vez que agindo assim, 

está sendo investido na estrutura como um todo, pois como consequência 

todas as variáveis estarão também sendo reforçadas. Senge (2003 apud 

Carvalho, 2010), retrata que nos ciclos de balanceamento, geram-se ações 

para que uma situação indesejada seja transformada em uma desejada. 

 A condição de está sempre havendo uma alimentação integrada entre 

ciclos permite a montagem de estruturas mais elaboradas e a facilidade de um 

melhor acompanhamento e atuação das distorções apresentadas. Estas novas 

formas de manifestações mais ricas e complexas passam a ser classificadas 

como mapas ou arquétipos sistêmicos (ver página 143). 

Para um melhor entendimento, apresentaremos a seguir termos 

importantes que são complementares à estrutura do Pensamento Sistêmico: 

Dinâmica de sistemas – metodologia para compreender e diagnosticar 



82 

 

a estrutura e comportamento dinâmico de sistemas complexos, dada a sua 

composição por ciclos ou loops de causalidade circular ou enlaces de feedback 

interagentes.  

Efeitos colaterais – conjunto interligado de problemas agregados a 

soluções imperfeitas, constituindo uma cadeia em espiral de reforço ou de 

dependência.  

Estrutura sistêmica – a base geradora dos eventos, ou seja, o conjunto 

de causas com influência estrutural sobre os eventos.  

Eventos – fenômenos, fatos, comportamentos, etc., que constituem os 

acontecimentos do mundo natural ou social.  

Feedback – retorno de informação sobre o status de um processo.  

Padrões ou tendências – memória cumulativa dos eventos que revelam 

uma trajetória ou direção preditiva ao longo do tempo.  

Ponto de alavancagem – área ou ponto onde pequenos esforços ou 

intervenções podem causar grandes mudanças no sistema.  

Sistema – uma entidade que mantém sua existência a partir da 

interação mútua entre suas partes, mas, principalmente, pelas inter-relações 

entre elas. 

 

2.10 Mapas Sistêmicos 

Também conhecidos como Diagramas sistêmicos ou causais, 

representam graficamente as relações de grupos de variáveis, mostrando, 

através dos ciclos de reforço e balanceamento, todos os efeitos que estão 

sendo causados pela contenção ou extensão de cada variável. Carvalho 

(2010), complementa que a partir de conjuntos de variáveis relacionadas, 

passa-se a compreender o funcionamento complexo do sistema. 

Por dar uma visão geral do que está ocorrendo, pode-se favorecer o 

estudo de aplicação de soluções com maior grau de previsibilidade e eficiência, 

uma vez que se consegue realizar simulações e analisar os seus reflexos 

dentro do sistema. Sendo assim, o método serve como instrumento de trabalho 
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para gestores, políticos e profissionais que com certa frequência tem que tomar 

decisão sobre temas complexos, devendo agir com uma visão holística e uma 

interpretação da dinâmica do sistema. Dentro deste contexto, os mapas 

permitem a identificação de relações causais e a ação a ser trabalhada na 

variável. Valença (2007), revela que quando se dispõe de um mapa sistêmico, 

torna-se possível entender a dinâmica de funcionamento. Andrade et al (2006), 

entendem que mapas sistêmicos servem como material de  apoio para que 

administradores, ao invés de  apenas fazerem previsões, passem a aprender 

com as consequências do seu modo de enxergar a realidade. 

 

2.11 Arquétipos Sistêmicos 

A palavra Arquétipos tem origem do grego Archetypos, cujo significado 

corresponde ao primeiro da sua espécie. Valença et al (2011), entendem como 

arquétipos modelos gráficos que possibilitam através de uma estrutura 

dinâmica de raciocínio uma leitura dialética dos fenômenos, revelando uma 

maneira de perceber e descrever a realidade. 

Apesar de serem comumente defendidos onze arquétipos e algumas 

variações, nesta dissertação trabalharemos apenas com quatro arquétipos, os 

quais foram identificados e extraídos pelo próprio software utilizado na 

pesquisa SimModel, a saber:  Princípio da Atratividade; Crescimento com 

Subinvestimento; Sucesso para os Bem Sucedidos e Adversários Acidentais. A 

facilidade de se trabalhar com os arquétipos é, de acordo com as variáveis 

indicadas, por se ter uma visão geral de uma situação, ao mesmo tempo em 

que, pelos ciclos, consegue-se uma condição de análise mais detalhada de um 

acontecimento, podendo simular atuações e analisar os seus reflexos. 

Carvalho (2010), ressalta que a identificação dos arquétipos pode ser 

realizada de maneira subjetiva, pela intuição, e análise dos relacionamentos 

entre as possíveis variáveis ou também, de forma mais confiável, com o apoio 

de ferramentas, as quais dão uma leitura lógica ao fenômeno estudado. De 

forma semelhante, Valença (2007), registra que a formação intuitiva obriga a se 

ter uma competência elevada de desenvolvimento do pensamento sistêmico, 

porém, o uso de software do tipo SimModel viabiliza a reescrita do pensamento 
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linear por meio de uma linguagem sistêmica. Obviamente, para que se tenha 

uma familiaridade mais apurada na análise dos arquétipos, torna-se 

imprescindível ter um treinamento na sua gramática e linguagem, de tal forma 

que os atores envolvidos consigam criar uma identidade com o modelo e 

pensar em termos de arquétipos sistêmicos, passando a não só identificar as 

barreiras que dificultam crescimentos como definir as ações de controle que 

venham a equilibrar o sistema. A seguir apresentaremos os arquétipos, com 

suas definições, utilizados neste trabalho: 

 

2.11.1 Princípio da Atratividade 

Este tipo de arquétipo corresponde a uma situação onde exista condição 

de crescimento constante, entretanto, ao mesmo tempo, tende a estimular 

ações complementares que venham a limitar ou expandir este desempenho, 

podendo inclusive, vir a prejudicar o crescimento obtido inicialmente. Valença 

et al (2011), considera que o crescimento consegue atrair ações que agem de 

forma contrária ao seu desenvolvimento. O ciclo principal, que é de 

crescimento, gera reflexos que agem em outro ciclo secundário como 

limitadores deste crescimento, atuando em um processo de equilíbrio pela 

necessidade de planejamento integrado entre diversos atores sociais. 

Este arquétipo possui como núcleo central um ciclo de reforço que 

servirá como estimulo ao crescimento contínuo, entretanto, em seus arredores, 

aparecem, para equilibrá-lo, outros ciclos, os quais, diferentemente do primeiro, 

são de balanceamento, restringindo, em algum momento, a tendência de 

crescimento iniciada anteriormente. Nem sempre a limitação ao crescimento é 

notada com agilidade ou as ações limitantes se apresentam de forma clara, 

porém este tipo de arquétipo ajuda a analisar a atratividade do crescimento e 

suas consequências. Carvalho (2010), complementa esta ideia afirmando que 

quanto a atuação nos desvios, levando em consideração que o crescimento 

apresenta sinais de que já está saturado, os esforços de crescimento não 

implicarão em melhores resultados, pois o comprometimento levará ao declínio 

do desempenho atual. Prossegue afirmando que não adianta forçar um 

crescimento, caso os fatores limitantes não tenham sido devidamente 
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controlados ou até mesmo diminuídos, uma vez que estes fatores serão 

considerados pontos de alavancagens do arquétipo do Princípio de 

Atratividade. 

Ação promovedora de

crescimento
Desempenho real

Ação inibidora de

crescimento 1

Ação inibidora de

crescimento 2

Ação inibidora total de

crescimento

m

m

m

m

o

m

m

R

B1

B2

 
Figura 31 modelo de Arquétipo do Princípio da Atratividade 

 

2.11.2 Crescimento com Subinvestimento 

Este tipo de arquétipo revela como a falta de investimento em alguns 

fatores reflete negativamente na continuidade do crescimento de uma situação, 

chegando até mesmo à condição de inviabilidade.  

Há um ciclo de reforço ao crescimento que poderá criar uma taxa 

acelerada de expansão. Valença et al (2011), complementa que o ciclo de 

crescimento deveria ser seguido naturalmente de outro ciclo de crescimento, 

porém, isto não acontece, uma vez que existem limitações de ações de 

crescimento com subinvestimento. Sendo assim, gera-se um ciclo de 

balanceamento. 

Observa-se que nas proximidades do núcleo passam a existir fatores 

internos que favorecem o crescimento, os quais são tratados pelos agentes de 

crescimento como pontos fortes. Para limitar este crescimento, constata-se o 

surgimento de fatores desfavoráveis, que são identificados como pontos fracos 

dos agentes responsáveis pelo crescimento. A estes são acrescidas as 

ameaças externas que também influenciam o desempenho das ações. Para 

que haja uma recuperação, tem-se que estimular a percepção sistêmica da 
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necessidade de investimento que venha proporcionar uma virada na situação. 

A figura 32 exemplifica modelo de Crescimento com Subinvestimento. 

 

Ação de

crescimento
Desempenho favorável

Ação de suporte

ao crescimento

Desempenho que

suporta o

crescimento

Capacidade/Competência

recuperada

Percepção da

necessidade de

investimento

Ação de

recuperação

B1

B2

R

B2

 
Figura 32 Modelo de Crescimento com Subinvestimento 

 

 

2.11.3 Sucesso para os Bem-Sucedidos 

Este arquétipo representa uma alocação diferenciada de recursos que 

influenciam desempenhos diferentes. Para Valença et al (2011), parte-se do 

pressuposto de que há uma recompensa de subsistemas, proporcional ao 

desempenho obtido. Ou seja, enquanto um sistema apresenta bons resultados, 

injetam-se recursos para melhorá-lo, porém, por questões de limitações de 

recompensas e recursos, a atenção dada a um faltará para outros, limitando 

suas atuações. Este por apresentar baixo desempenho, favorecerá ainda mais 

o sucesso dos bem-sucedidos. 

Não só fatores internos como também externos alimentam a 

permanência desta dinâmica, deixando evidente para o sistema a crença no 

desempenho dos bem-sucedidos como merecedores de maiores 

investimentos. Apesar do envolvimento de dois atores, que dentro dos seus 

limites, estarão se esforçando para atenderem seus objetivos, conforme 

encontrado em Valença et al (2011), embora as intenções não estejam 
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caracterizadas pela depreciação do desempenho do outro, as competências, 

por sua vez, estão vinculadas as atividades praticadas por cada ator. 

Este desequilíbrio deve ser bem estudado para que sejam identificados 

os fatores que o tem provocado, a fim de que ações passem a ser 

implementadas para diminuí-lo. A solução, inicialmente, deverá ser buscada 

com o isolamento dos ciclos de reforços, não permitindo, assim, que os 

recursos e recompensas de um ator sejam inversamente proporcionais ao 

desempenho do outro. A seguir, tem-se modelo de Sucesso para os Bem-

Sucedidos. 

Diferença na alocação de

recursos e recompensas

Desempenho do agente mal

sucedido

Recursos e recompensas do

agente mal sucedido

R R

o

o

Desempenho do agente bem

sucedido

Recursos e recompensas do

agente bem sucedido

m

m

m m

Atividades do agente bem

sucedido

m

Atividades do agente mal sucedido

m

 
Figura 33 Modelo de Sucesso para os Bem-Sucedidos 

 

2.11.4 Adversários Acidentais 

Este arquétipo revela que em um relacionamento a ação de agir 

isoladamente sem pensar nas consequências para o outro, transforma a 

parceria em concorrência não declarada. 

Valença et al (2011), revelam que os agentes estão envolvidos em 

relacionamento de parceria e que desta forma cada um ajuda o outro a ter 

sucesso, fortalecendo ainda mais o vinculo existente entre eles, representando 

um ciclo de crescimento virtuoso. Porém, como estes agentes possuem ciclos 

próprios de crescimento, os mesmos por fatores diversos, nem sempre 

intencionais, exercem atividades individualizadas que favorecem apenas a um 
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dos agentes, prejudicando o interesse da parceria, ou seja, a relação é 

desgastada quando passam a serem geradas consequências indesejadas para 

o outro. Nota-se que individualmente os agentes não pensam nos reflexos de 

constrangimentos que suas ações isoladas trarão para o sistema, apesar de 

como parceiros, possuírem interesses bem alinhados. 

Para eliminar este problema os agentes devem ter cautela na tomada de 

ações individualizadas, visando sempre deixa-las submetidas aos interesses 

superiores dos envolvidos, de modo que favoreça o beneficio da relação de 

parceiros que produzirá crescimento em conjunto. Abaixo se tem exemplo 

gráfico de Adversários Acidentais. 

Desempenho de Sucesso

do Agente A
Atividades Individuais do

Agente A

>>Consequências

Indesejadas para o

Agente B

Atividades individuais do
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Sucesso do Agente B

m

m

m

o

m

m
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Indesejadas para o Agente

A

m

o

Atividades do Agente A

para a Parceria

Atividades do Agente B

para a Parceria

m

m

m

m

B1

R2 R3

B2

R4

R1

 
Figura 34 Modelo de Adversários Acidentais 

 

2.12 SimModel 

O SimModel é um sistema de modelagem de estratégias, produzido por 

Valença e Associados em parceria com a Holon Systemic Solutions, que 

permite a extração de arquétipos sistêmicos, construídos a partir de dados 

fornecidos pelos usuários. Para Julião (2011 In: Valença et al, 2011), de acordo 

com as entradas para o software, o usuário poderá modelar a situação 



89 

 

problemática complexa que deseja desenvolver, interagindo com os conceitos 

e a gramática de pensamentos sistêmicos, arquétipos sistêmicos e dinâmica de 

sistemas, presentes na ferramenta. Neste software algumas tarefas de 

responsabilidade do próprio usuário são minimizadas pela utilização de 

algoritmos inteligentes. 

A facilidade e rapidez com que o sistema forma os arquétipos 

relevantes, bem como a apresentação de uma visão sistêmica da multiplicidade 

e inter-relacionamento das variáveis significativas, permitem ao SimModel ser 

utilizado por uma diversidade de profissionais, de acordo com seus focos de 

interesses. Entre suas funções, ele identifica e extrai arquétipos que 

proporcionam orientações quanto à elaboração de planejamentos estratégicos 

e operacionais, acompanhamentos de projetos, assim como auxilia na tomada 

de decisão, facilita a discussão e identificação de prioridades, orienta a 

manutenção e avaliação de boas práticas, favorece o desenvolvimento de 

inovação e o vislumbre de perspectivas futuras, entre tantas outras 

possibilidades. 

 

2.12.1 Evolução do SimModel 

Desenvolvido na década de 1980, por Antonio Carlos Valença (Valença, 

2007), fundamentado em estudos relacionados à metodologia de diagnóstico e 

planejamento referenciais integrados, o qual apesar de trabalhar com uma 

matriz de relação de causalidade, ainda não possuía o conceito de causalidade 

circular; sendo esta adaptação iniciada na década de 1990, com a inserção dos 

princípios do pensamento sistêmico. 

Em 2000, a lista dos circuitos sistêmicos possíveis era apresentada em 

uma matriz de causalidade, hierarquizada através do peso holográfico obtido 

pela influência de uma variável a outra. Apesar de proporcionar resultados 

abrangentes, apresentava fragilidade quanto à praticidade por exigir a 

intervenção direta de um especialista que realizava a leitura e interpretação dos 

circuitos e estruturas possíveis existentes na lista geral de circuitos, o que, das 

saídas relevantes, aproveitava-se uma mínima parte.  
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A evolução mais significativa do SimModel, permitindo facilidades de 

interação com o usuário e na montagem das saídas dos arquétipos, foi 

conseguida com a contribuição teórica das áreas de mineração de dados, 

interação homem-máquina e pesquisa qualitativa com  o auxílio de software. A 

adequação da literatura sistêmica à linguagem convencional dos usuários, na 

forma de construção e leitura direta dos arquétipos, extinguiu a obrigatoriedade 

do especialista para a interpretação dos resultados, passando a ser realizada 

pelo próprio usuário.  
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3  O CASO DE ESTUDO 

3.1 Histórico do Metrô do Recife – METROREC 

O Metrô do Recife, conhecido como Metrorec, teve início com a criação 

do consórcio firmado entre a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos – 

EBTU e a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima – RFFSA; onde 

caberia à EBTU responder pela locação de recursos financeiros e gestão dos 

contratos e à RFFSA ceder áreas necessárias à construção e a locação de 

pessoal para o gerenciamento da implantação (ELY, 1985). Com a criação da 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, a partir de 1° de janeiro de 

1984, o Metrorec passou a fazer parte deste órgão como Superintendência de 

Trens Urbanos do Recife (METRÔ DO RECIFE, 1987). Segundo Côrtes (2004), 

em princípio o Metrorec possuía como parte integrante do seu patrimônio a 

quantidade de 25 trens unidade elétrica - TUE, cada um com quatro carros, 

sendo dois carros com motor, localizados nas extremidades e dois sem motor, 

localizados na parte central e mais 17 estações, a saber: Recife, Joana 

Bezerra, Afogados, Ipiranga, Mangueira, Santa Luzia, Werneck, Barro, Tejipió, 

Coqueiral, Cavaleiro, Floriano, Engenho Velho, Jaboatão, Alto do céu, Curado 

e Rodoviária distribuídas ao longo de 20,5km de linha férrea, todas em 

superfície, necessárias para que os clientes, denominados usuários, tivessem 

condições de ter acesso aos TUE. A figura a seguir apresenta as linhas 

administradas pelo Metrorec. 
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Figura 35: Mapa da linha do metrô e trem diesel. 

Fonte: Metrorec 

Em 1985, o Metrô do Recife atendia apenas as populações dos 

municípios de Recife e Jaboatão dos Guararapes, servindo também como 

indutor de desenvolvimento de construção para os terrenos próximos às 

estações do metrô que se encontravam desabitados, valorizando assim estas 

áreas (METRÔ DO RECIFE, 1987). 

Tendo-se como preocupação, já naquela época, a utilização de energia 

limpa e de fonte renovável, o Metrô do Recife foi projetado para funcionar com 

energia elétrica, onde através de cinco Subestações Retificadoras (SSR), 

próprias, a energia originada de Companhia Elétrica de Pernambuco (CELPE) 

é trabalhada e transformada da tensão de 69 (sessenta e nove) quilo volts 
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corrente alternada (Kvca) para 3 (três)  quilo volts corrente contínua (Kvcc), a 

fim de ser transmitida por Rede aérea, chamada de catenária, para os trens do 

metrô (ELY, 1985). 

Por não se ter na época, em Pernambuco, referência neste tipo de 

modalidade de transporte, os primeiros empregados foram qualificados no 

metrô de São Paulo, e alguns também no metrô do Rio de Janeiro, para que 

após serem especializados, tivesse condições de repassarem aos demais 

profissionais o conhecimento adquirido (CÔRTES, 2004).  

Em março de 1985, o Metrorec teve seu primeiro trecho, de Recife a 

Werneck, inaugurado junto à população. Compareceram a esta o Presidente da 

República João Batista de Figueiredo entre outras autoridades (METRÔ DO 

RECIFE, 1987). 

A partir de 1988, o trem a diesel de passageiros, denominado de Linha 

Diesel, até então administrado pela RFFSA, passou a compor, juntamente com 

as Estações de Cinco Pontas, Afogados, Castelo Branco, Boa Viagem, 

Prazeres, Ângelo de Souza, Pontezinha, Pontes dos Carvalhos, Santo Inácio e 

Cabo, o patrimônio da CBTU; assim como os empregados alocados na 

operação e alguns de manutenção são transferidos definitivamente para o 

quadro funcional do Metrorec (METRÔ, 1995). 

Já em 1996, o Metrorec passa a fazer parte do Sistema Estrutural Integrado – 

SEI, possibilitando com este novo modelo, não só a ampliação dos serviços 

para pessoas que não morassem próximas as suas Estações, bem como 

gerando para aquelas que tivessem vínculos com os bairros servidos 

diretamente pelo metrô, facilidades de acesso a locais mais distantes pela 

integração com ônibus e com o pagamento de apenas uma única tarifa (Figura 

10). Desta forma, o Metrorec amplia seus horizontes de atendimento a mais 

municípios, dando aos seus usuários, cativos e novos, ganhos sociais não só 

de mobilidade como também de outros que só se conhecem quando são 

analisados com mais detalhes, como por exemplo, o aumento da possibilidade 

de emprego para as pessoas que morando em localidades mais afastadas 

teriam como uma grande dificuldade o alto custo, pelo empregador, com o 

gasto, por empregado, de várias passagens de transporte e que com o metrô 
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inserido no SEI, minimiza este desembolso ao valor de apenas uma única 

tarifa, por deslocamento, independentemente da quantidade de transportes 

utilizados. A figura 36 apresenta a rede esquemática do sistema de transporte 

público de passageiros. 

 

 
Figura 36 Rede esquemática do sistema de transporte público de passageiros – STPP. 

 Fonte: Metrorec 

 

Com o intuito de desafogar o trânsito do Recife e municípios vizinhos, é 

realizado através de recursos da União e financiamento junto ao Banco 

Mundial o projeto de expansão do metrô, fazendo parte da segunda linha de 

metrô, denominada de Sul, foram construídas as estações de Tancredo Neves, 

Porta Larga, Monte dos Guararapes e Cajueiro Seco. A Estação de Cinco 

Pontas foi desativada e as de Afogados, Castelo Branco, Boa Viagem e 

Prazeres foram destruídas para, em seus lugares, serem erguidas, 

respectivamente, Largo da Paz, Shopping, Aeroporto e Prazeres. Faz-se ainda 

parte deste projeto o melhoramento das infraestruturas da Linha Diesel e 

substituição dos antigos trens a diesel por Veículos Leves sobre Trilho - VLT. 
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Como expectativa de demanda de usuários, espera-se passar dos 180.000 

para 390.000 usuários por dia (METROREC, 1995). 

Dentro do projeto de expansão do metrô, è inaugurada, na Linha Centro, 

a estação de Camaragibe, fazendo com que através do atendimento a mais 

municípios, como: Camaragibe e São Lourenço, o Metrorec passe a funcionar 

como inibidor da utilização de mais veículos na Avenida Caxangá, melhorando 

assim, a qualidade de vida da sociedade pela diminuição de gás carbônico 

jogado na atmosfera (METROREC, 2008). Dando continuidade a este 

processo; em 2007, as Estações da linha Sul começaram a ser inauguradas, 

inclusive com a presença do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, 

entre outras autoridades. 

 Em setembro de 2008, encontra-se em funcionamento, referentes às 

estações da linha Sul: Largo da Paz, Imbiribeira, Antônio Falcão e Shopping 

(METROREC, 2008) (Figura 11); sendo inaugurada em março de 2009 as 

demais Estações, a saber: Tancredo Neves, aeroporto, Porta Larga, Monte dos 

Guararapes, Prazeres e Cajueiro Seco. A partir de 02 de dezembro de 2010 o 

horário da Linha Sul foi ampliado, sendo padronizado ao da Linha Centro, 

ficando assim o seu funcionamento de 05h às 23h, em todos os dias da 

semana. Entretanto, o tempo de espera entre TUE ainda pode ser considerado 

alto, uma vez que a quantidade de trens existentes, destinadas para as duas 

Linhas de Metrô, é considerada insuficiente para se conseguir um intervalo 

menor que o estabelecido atualmente na hora de pico que é de treze minutos. 

A figura 37 apresenta o mapa das linhas elétricas centro e sul do Metrorec. 
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D e s t i n o
C a j u e i r o  s e c o

 
Figura 37 Mapas das linhas elétricas centro e sul. 

 Fonte: Metrorec 

 

Alegando segurança e a busca de qualidade na prestação dos serviços 

à sociedade, anualmente são realizados investimentos consideráveis em 

manutenção diversas em equipamentos e treinamento de pessoal; tanto com 

relação aos de qualificação como os relativos a reciclagens (CÔRTES, 2004). 
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Sendo assim, passa-se a entender mais facilmente a definição da missão do 

metrô: Transportar pessoas com rapidez, conforto e segurança, melhorando a 

qualidade de vida da sociedade através de uma equipe capacitada e 

valorizada. 

Por ser uma empresa pública, o Metrorec, incorpora a sua finalidade 

outras ações que não seja apenas o de transportar pessoas de um lugar a 

outro. Estas atividades são realizadas diretamente com o público, tendo por 

objetivo aproximar as comunidades dos serviços realizados nas Estações. 

Desta forma, busca-se uma identificação dos usuários com o sistema, criando 

facilidades de convívio na relação entre empregado e cliente (JORNAL DO 

COMMERCIO, 2008). Dentre outros, podemos relacionar, como exemplo, os 

projetos: Novo Usuário; quando antes da estação ser inaugurada, são 

realizadas várias reuniões com os futuros usuários, moradores próximos das 

novas Estações, apresentando-as e mostrando a maneira correta de utilização, 

buscando uma familiaridade com o Sistema. Através de uma programação, são 

marcadas visitas, onde usuários são convidados a participarem de evento que 

inclui: apresentação da Estação próxima de sua moradia, uma viagem de metrô 

e, geralmente, uma apresentação teatral envolvendo ensinamentos da forma 

correta de se usar o novo meio de transporte. Conhecendo Nosso Bairro, 

buscam-se escolas Municipais ou Estaduais, convidando-as a participarem do 

projeto onde seus alunos exploram o bairro em que está localizada a Estação 

mais próxima de sua escola, através de pesquisa, com orientação dos 

professores. Há apresentação do resultado dos trabalhos em uma exposição 

no saguão da própria estação estudada, cujo conteúdo é transformado em 

livro, editado pelo Metrorec. Semana da Cidadania, Anualmente é realizado 

trabalho em parceria, envolvendo vários órgãos do governo, com o intuito de 

proporcionar às comunidades, neste caso não só as vinculadas ao metrô, 

retiradas de documentos, informações as mais diversas possíveis, corte de 

cabelo e cursos rápidos. Semana da Saúde, Através da realização em conjunto 

dos setores de saúde Municipal e Estadual, realiza-se nas estações de Recife, 

Jaboatão, Camaragibe e Cabo atividades vinculadas à saúde individual e 

coletiva de usuários, que vão desde orientações à execução e 
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encaminhamento de exames; sendo um evento aberto ao público de forma 

geral(METROREC, 2008).  

Para melhor entendimento, será realizada a seguir a apresentação das 

Estações da Linha Sul do Metrô do Recife: 

Estação Largo da Paz – teve seu nome em referência a praça do Largo 

da Paz, está inserida no bairro de Afogados e foi construída no local em que 

havia a antiga Estação Ferroviária Afogados, pertencente, na época, a Linha 

Diesel. Seu acesso é realizado através de rampas externas que levam até o 

saguão onde se encontra a bilheteria. A plataforma está disposta na parte 

inferior, atendendo tanto os usuários que tem como destino a Estação Recife 

como também, os que seguem até a Estação Cajueiro Seco. O deslocamento 

interno do saguão a plataforma pode ser realizado por elevador, escadas fixa 

ou rolante. Embora possua em suas proximidades um forte comércio, 

atualmente tem como demanda diária aproximada de 900 usuários, visto que 

em seus arredores, encontra-se a Estação da Linha Centro Afogados a qual 

está ao lado do Mercado de Afogados. Ainda assim tem como condição de 

oportunidade, está também prevista a construção de um terminal integrado do 

Sistema Estrutural Integrado, com prazo de entrega para 2011, que promoverá 

significativamente um aumento na quantidade de usuários transportados. 

Considera-se como fator limitante, figura 38, a sua proximidade com o 

manguezal, que reduz a possibilidade de desenvolvimento em um dos lados da 

Estação. Em um raio de 500 metros estão instalados cartório, igrejas, escolas, 

posto de saúde, juizado de pequenas causas, restaurantes, academias, 

supermercado e bancos. 
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Figura 38 Estação Largo da Paz, 2011 

 Fonte: www.Google.com.br 

 

Estação Imbiribeira – teve o seu nome dado em homenagem ao bairro 

em que está instalada. O acesso a Estação é iniciado em mesmo nível que a 

rua, entretanto a plataforma única está posta na parte superior, tendo sido 

disponibilizados elevador, escadas fixa e rolantes para que os usuários possam 

acessá-la. Em seus limites, encontram-se residências, restaurantes, escolas de 

enfermagem e música, locadoras, curso de inglês, transportadoras, corretoras 

de veículos, seguradoras, autopeças e revendedoras de carros. Diariamente 

atende a demanda aproximada de 1700 usuários e tem como condição a ser 

trabalhada como oportunidade sua proximidade com a AV. Mal. Mascarenhas 

de Morais, onde estão instalados vários comércios e ser uma avenida de 

grande fluxo, a qual aumentará a visibilidade da Estação. Abaixo, tem-se a 

figura da Estação Imbiribeira e seus arredores. 

 
Figura 39 Estação Imbiribeira, 2011 

Fonte: www.Google.com.br 
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Estação Antônio Falcão – teve o seu nome dado em referência a rua 

que é continuidade e antecede a avenida que a Estação está localizada, Rua 

Antônio Falcão. A plataforma central está disposta no pavimento superior e 

para acessá-la existem elevador e escadas rolantes e fixa, uma vez que a 

bilheteria, no saguão, encontra-se ao mesmo nível da rua. Em seus arredores 

estão localizadas residências, bancos, locadoras de veículos e livraria entre 

outras Empresas comerciais e de serviços. Como favorecimento se tem a 

pouca distância com a AV. Mal. Mascarenhas de Morais, o binário: AV. Gen. 

Mac Arthur e Rua Joaquim Bandeira, a proximidade da Faculdade Universo e 

as ligações dos bairros de Boa Viagem e Ipsep, além do recente investimento 

imobiliário nos arredores da Estação. Apresenta, diariamente, a demanda 

aproximada de 4000 usuários. A figura 40 apresenta a vista aérea da Estação 

Antônio Falcão e seus arredores. 

 
Figura 40 Estação Antônio Falcão, 2011 

Fonte: www.Google.com.br 

 

Estação Shopping – teve seu nome dado em referência à proximidade 

geográfica com o empreendimento comercial, Shopping Center Recife, e foi 

construída no local em que havia a antiga Estação Ferroviária Castelo Branco, 

componente, na época, da Linha Diesel. Por rampas externas, chega-se a 

entrada da referida Estação, a qual para acessar a plataforma única, localizada 

na parte inferior, tem-se elevador, escadas rolantes e fixa. Em sua vizinhança, 

encontram-se residências, transportadora, hotéis, condomínios, armazéns de 

construção, locadora de carros, faculdade, clinica médica e mercadinho entre 

outros estabelecimentos comercias e de serviços. Tem como oportunidades, 
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ver figura 41, sua proximidade com a AV. Mal. Mascarenhas de Morais, o 

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães e a previsão de construção de uma 

interligação ao Shopping Center Recife. Diariamente tem como demanda 2300 

usuários. 

 
Figura 41 Estação Shopping, 2011 

Fonte: www.Google.com.br 

 

Estação Tancredo Neves – teve seu nome dado em homenagem ao 

Ex-presidente do Brasil que também dá nome o viaduto localizado em uma das 

ruas que é acesso da referida Estação. Para se chegar à entrada da Estação, 

utilizam-se rampas externas e o acesso à plataforma, a qual se localiza no 

pavimento inferior, e realizado através de elevador ou escadas rolantes e fixa. 

Como condição a ser trabalhada como oportunidade tem a construção do 

terminal integrado do SEI, o qual proporcionará um aumento do número de 

usuários transportados. O baixo desenvolvimento dos seus arredores é 

colocado como fator de limitação de aumento de fluxo, apesar de em seus 

arredores serem encontrados: transportadora, supermercado Carrefour, galeria 

de arte, faculdade, locadora de automóveis, armazém de construção, clínica 

médica, mercadinhos e hotéis entre outros estabelecimentos comerciais e de 

serviços. Atualmente apresenta aproximadamente a demanda de 1000 

usuários transportados. A figura 42 apresenta a vista da Estação Tancredo 

Neves e sua vizinhança. 
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Figura 42 Estação Tancredo Neves, 2011 

 Fonte: www.Google.com.br 

 

Estação Aeroporto – apesar de ter sido construída no local em que 

havia a antiga Estação Ferroviária Boa Viagem, componente, na época, da 

Linha Diesel, teve seu nome em referência ao Aeroporto Internacional dos 

Guararapes Gilberto Freire. A sua entrada está localizada no pavimento 

inferior, diferentemente da plataforma única que por se encontrar na parte 

superior, faz com que para acessá-la o usuário tenha que utilizar o elevador ou 

as escadas rolantes e fixa. Apresenta como favorecimentos a proximidade com 

a AV. Mal. Mascarenhas de Morais, o binário da Rua Barão de Souza Leão e a 

Rua Dez de Julho, a construção do terminal integrado do SEI que movimentará 

a Estação com o acréscimo de usuários vindos de bairros mais distantes ao de 

Boa Vagem, ser um dos acessos do bairro de Boa Viagem e previsão da 

construção de uma interligação com o Aeroporto Internacional. Em seus 

arredores há residências, o Aeroporto, escolas, banco, faculdades, locadoras 

de veículos, igrejas, hotéis, pousadas e clínica médica entre outras empresas 

comerciais e de serviços. Têm aproximadamente como demanda diária 3400 

usuários transportados. A figura seguinte apresenta a estação Aeroporto com 

os seus arredores.  
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Figura 43 Estação Aeroporto, 2011 

 Fonte: www.Google.com.br 

 

Estação Porta Larga - teve o seu nome dado em homenagem ao bairro 

em que está inserido. Em seus limites, figura 44, encontram-se residências, 

escolas, locadoras, empresa de ônibus, restaurantes, bancos e supermercado 

entre outras empresas comerciais e de serviços. A plataforma única está posta 

no patamar superior, sendo o seu acesso realizado por elevador ou escadas 

rolantes e fixa. Diariamente atende a demanda aproximada de 2800 usuários e 

tem como condição a ser trabalhada como oportunidade sua proximidade com 

a Rua Estrada da Batalha, sendo esta de grande movimento e que com 

facilidade dará visibilidade à Estação e por está localizada em um das ruas de 

acesso à praia.  

 
Figura 44 Estação Porta Larga, 2011 

 Fonte: www.Google.com.br 
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Estação Monte dos Guararapes – teve o seu nome dado devido a sua 

proximidade com local histórico; Em seus limites, figura 45, encontram-se 

residências, justiça do trabalho, Prefeitura de Jaboatão, igrejas, correios, 

armazém, escolas, revendedoras de veículos e restaurantes entre outras 

empresas comerciais e de serviços. No piso superior está instalada a única 

plataforma, a qual possui elevador, escadas rolantes e fixa para facilitar o seu 

acesso. A entrada principal está ao mesmo nível da avenida que passa em 

frente ao portão da Estação. Diariamente atende a demanda aproximada de 

2700 usuários. Tem como condição a ser trabalhada como oportunidade sua 

proximidade com a Rua Estrada da Batalha que torna a Estação visível, relativa 

proximidade com o Shopping Guararapes e ser um dos acessos para à praia 

de Piedade. 

 
Figura 45 Estação Monte dos Guararapes, 2011 

 Fonte: www.Google.com.br 

 

Estação Prazeres - tendo sido construída no local em que havia a 

antiga Estação Ferroviária Prazeres, componente, na época, da Linha Diesel, 

continuou com o nome de origem, fazendo também referência ao bairro que 

está inserida. Embora a entrada esteja localizada ao mesmo nível da avenida 

que passa em frente do seu portão, a plataforma é encontrada no piso superior, 

sendo necessário para acessa-la o uso do elevador ou escadas rolantes e fixa. 

Apresenta como favorecimentos a construção do terminal integrado do SEI que 

implicará no aumento significativo do número de usuários transportados, 

proximidade com a AV. da Batalha e AV. Dr. Júlio Maranhão dando maior 

visibilidade à Estação, ser um dos acessos à praia de Piedade, ter um forte 
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comércio e mercado em seus arredores, bem como a criação do binário com a 

AV. Barreto de Menezes. Em suas proximidades, figura 46, há residências, 

supermercado, mercado público, laboratórios, armazéns, órgãos públicos, 

clínicas médicas e escolas entre outras empresas comerciais e de serviços. 

Tem, aproximadamente, como demanda diária de 9400 usuários transportados. 

 
Figura 46 Estação Prazeres, 2011 

Fonte: www.Google.com.br 

 

Estação Cajueiro Seco – Estação terminal da Linha Sul teve o seu 

nome dado em homenagem ao bairro em que está instalada. Em seus limites, 

encontram-se residências, indústrias, transportadora, hospital, banco, 

restaurante e igrejas entre outras empresas comercias e de serviços. Por ter 

sua única plataforma no patamar inferior, sua entrada está instalada na parte 

superior, tendo para isto a ajuda de rampas externas para chegar à bilheteria. 

Diariamente atende a demanda aproximada de 5500 usuários e tem como 

condição a ser trabalhada como oportunidade sua proximidade com a AV. DR. 

Júlio Maranhão e a BR 101 que facilitam a visibilidade da Estação, a 

construção do terminal integrado do SEI que de forma significativa aumentará o 

fluxo de usuários, a integração com o Trem Diesel que atualmente realiza 

interliga a Estação Cajueiro Seco com as estações da Linha Diesel do Cabo e 

Curado e a futura integração com o Veículo Leve sobre trilhos – VLT, que 

substituirá o trem diesel no trecho Cajueiro ao cabo e integrará com Suape. A 

figura 47 mostra a vista superior da Estação Cajueiro Seco e seus arredores. 
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Figura 47 Estação Cajueiro Seco, 2009 

 Fonte: www.Google.com.br 
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4  METODOLOGIA 

  A primeira etapa da metodologia consistiu na realização de uma 

pesquisa qualitativa, formada por questionário com doze perguntas fechadas e 

uma entrevista orientada por roteiro previamente elaborado, que contou com a 

assessoria dos professores Oswaldo Lima Neto, orientador, e Antônio Carlos 

Valença, especialista em pesquisa qualitativa. 

Os questionários foram tabulados com auxílio de uma planilha Excel. Já 

as entrevistas, tiveram um tratamento aprofundado e cuidadoso através da 

utilização do método da análise de discursos, que baseou-se na elaboração de 

uma estratégia de coleta de dados, de lançamentos, verificação e interpretação 

dos resultados. Utilizou-se, desta forma, um procedimento para pesquisa 

exploratória com abordagem qualitativa, sendo cumprindo as etapas a seguir: 

Delineamento do estudo - fase em que se realizou o levantamento 

bibliográfico para fortalecer a aplicação da técnica, bem como embasar a 

argumentação do tema deste trabalho e facilitar a construção do diálogo com 

os entrevistados. Para isto foram levantados fatores colhidos na literatura, 

relacionados ao trabalho. Além deste conhecimento, com o intuito de facilitar o 

entendimento das teorias aplicadas, houve a participação em reuniões com 

técnicos da empresa de consultoria Valença & Associados, quando foram 

apresentados os softwares, desenvolvidos por esta, a serem utilizados na 

pesquisa com a finalidade de identificar as variáveis presentes nos 

levantamentos e proceder a descrição de seus inter-relacionamentos. 

Seleção de participantes – Seguindo orientação do professor 

orientador foram elencados profissionais entre empresas de consultoria, UFPE, 

FIDEN, ARPE, Prefeitura da cidade de Recife, Prefeitura da cidade de 

Jaboatão dos Guararapes, EMLURB, CBTU/METROREC, Consórcio Grande 

Recife, Fundação Joaquim Nabuco, todos vinculados à área de transporte e 

planejamento que viessem a enriquecer o trabalho através de seus 

conhecimentos técnicos. Estes, por sua vez foram consultados com o objetivo 

de após o convite e consequente aceitação, serem marcadas as datas das 

reuniões para aplicação do questionário e realização das entrevistas. Tentou-

se buscar a participação de profissionais fora dos limites do Estado; entretanto, 
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a maioria não respondeu aos convites enviados para atuarem como 

entrevistados.  

Por orientação do professor Valença, ficou estipulado que a quantidade 

de pessoas a serem entrevistadas estava vinculada a se conseguir, no mínimo, 

o percentual de 80% de um assunto comum, ou seja, no decorrer das 

entrevistas, as ideias reveladas pelos entrevistados eram relacionadas, 

agrupadas de acordo com o assunto e em seguida quantificadas para ser 

extraído o percentual de assuntos comum aos participantes. Esta condição foi 

encontrada a partir do décimo segundo entrevistado. Segundo Bardin (1997), 

por ser qualitativa, no desenvolvimento das entrevistas, à medida que as 

respostas começam a ficar repetitivas, não há necessidade de prosseguir 

aumentando o número de entrevistados. Apenas para se ter uma comparação 

entre pontos de vistas, sempre com o acompanhamento do professor Valença, 

a pesquisa foi aplicada também a quatro usuários da Linha Sul do Metrô. 

Coleta de dados – teve início com a aplicação do questionário e da 

entrevista, conforme programação prévia de lugar e hora, seguida de 

entrevistas semiestruturadas, aplicadas entre os meses de novembro de 2010 

e janeiro de 2011, que tiveram um tempo de aplicação variando de 9 minutos a 

43 minutos. Algumas entrevistas foram realizadas por telefone e e-mail devido 

à dificuldade de agendamento das mesmas. Foram incluídos no rol dos 

entrevistados alguns usuários do metrô, como já salientado, possibilitando 

checar e comparar seus pontos de vista com os dos técnicos. Todas as 

entrevistas, além de gravadas, foram transcritas, para posteriormente serem 

transformadas, através de um processo de análise, e possibilitarem a 

construção de gráficos de arquétipos sistêmicos e mapas sistêmicos, que 

apresentavam a realidade apreendida sob análise. Com o objetivo de diminuir 

as variações sobre as diversas interpretações pessoais, realizavam-se no início 

de cada entrevista uma contextualização sobre o objeto da pesquisa, ou seja, a 

Centralidade de uma Estação de Metrô.  

Para Andrade et al. (2006), depois da identificação da situação de 

interesse, o método sistêmico deverá buscar o envolvimento da catalogação, 

por meios de eventos, da história, ou seja, os entrevistados revelarão através 
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dos seus comentários, assuntos que após catalogados, serão trabalhados 

através do método sistêmico. Da mesma forma, Senge (1995 apud Carvalho, 

2010), recomenda que os dados sejam inicialmente levantados a partir de 

conversas com pessoas envolvidas. Conforme indicado por Valença (2007), 

deve-se ter o cuidado de não interferir na entrevista; o entrevistador, de forma 

investigativa, deve apenas se ater a fazer perguntas, tomar perspectiva, e 

voltar-se para o objetivo de interesse, sempre restrito a ótica e as respostas da 

pessoa que esta sendo entrevistada. Já para Mattos (2005), a maneira com 

que os entrevistados se expressam deve ser considerada como fato, tendo-se 

ainda o cuidado de serem gravadas para posteriormente serem transcritas e 

analisadas. Nesta fase, deve-se ter atenção quanto à linguagem do 

entrevistado, uma vez que são códigos a serem entendidos, não só quanto à 

fala como também aos gestos e entonação. Assim, segundo Mattos (2005), a 

linguagem não representará a realidade, porém a recriará. Para Carvalho 

(2010), no fundo, quem investiga procura argumentos e espera poder 

comunicá-los. Tudo que se pode fazer é produzir evidências para um público a 

quem o pesquisador-autor se dirige. 

É importante lembrar que as pessoas entrevistadas são diferentes, 

trazendo, neste momento, bagagens e experiências diversas, as quais não 

podem ser descartadas por não serem iguais, mas sim deve ajudar de forma 

complementar na transcrição de uma realidade. Para Mattos (2005), quando da 

entrevista, as pessoas são diferentes vivendo também papéis diferentes. 

O momento da entrevista passa a ser único, apesar de transitório, cria-

se uma identidade de confiança entre o entrevistador e entrevistado. De um 

lado, tem-se uma pessoa querendo formar uma ideia, um conceito, uma 

história a ser reconstruída. Do outro, tem-se, no caso, um especialista capaz 

de, através do seu conhecimento, responder a um questionamento. Cabe ao 

entrevistador à condução dos trabalhos com total isenção sobre as respostas, 

entretanto, deve manter-se atento o suficiente para explorar o que não foi dito 

com tanta clareza, estimulando o entrevistado a transmitir todo o conhecimento 

que detém. Segundo orientação do professor Valença, as perguntas originais 

foram complementadas, na perspectiva de deixar o entrevistado confortável, 
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espontâneo e com liberdade no escopo e extensão de suas teses, com 

colocações do tipo: o senhor pode falar mais ou descrever com outras 

evidências sobre o assunto?  Poderia haver outro entendimento? Que ideia 

este assunto realmente transmite? De forma a fazer com que houvesse um 

maior detalhamento por parte do entrevistado. Em Mattos (2005), encontramos 

que é incessante a busca pelo entendimento do que o entrevistado realmente 

quis apresentar, independentemente de ter ou não sido verbalizado pelo 

mesmo, assim como o pesquisador terá que entender o que é relevante para 

compor o fato estudado. Para Valença (2007), a simbologia da dimensão do 

que se mostra é mais forte que a semântica, e o seu significado passa a ser 

uma resultante do ato da fala.  

Análise dos dados – a cada entrevista realizada, as informações 

verbalizadas eram imediatamente transcritas. Posteriormente, as ideias 

centrais eram identificadas e separadas por entrevistado e conforme 

classificação de categorias e subcategorias para em seguida serem extraídos 

os pensamentos chaves. Segundo Andrade et al. (2006), a partir da análise dos 

eventos, deve-se identificar quais as variáveis-chave na situação. Por sua vez, 

Valença (2007), atribui as variáveis um papel importante, não só pela condição 

de se alterarem ao longo do tempo, mas pela possibilidade de serem 

quantificadas.  A seguir é apresentado o quadro de classificação seguidos dos 

pensamentos chaves. Para um melhor entendimento, a leitura deste quadro 

deverá ser realizada da direita para a esquerda, ou seja, seguindo a ordem de 

descrição, subcategoria, categoria e classificação. Para um melhor 

entendimento, a leitura deverá ser realizada seguindo a ordem de descrição, 

subcategoria, categoria e classificação.  
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Tabela 3 Classificação de variáveis 

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA SUBCATEGORIA DESCRIÇÃO 

PLANEJAMENTO POLÍTICA 

INTEGRADORA 

PROCESSO 

INTEGRADO 

havendo um planejamento integrado 

com outras entidades Públicas. 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

PLANEJAMENTO POLÍTICA 

INTEGRADORA 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

pode ser um trabalho em conjunto 

com a universidade, com a 

prefeitura de cada município, no 

caso ele atravessa mais de um 

município. 

PLANEJAMENTO POLÍTICA 

INTEGRADORA 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

considerando o bem público, 

transporte público, ele não é um 

bem de competência exclusiva do 

município (de outros atores). 

PLANEJAMENTO POLÍTICA 

INTEGRADORA 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

mas a construção de uma ferrovia, 

de um metrô, ele é um equipamento, 

por sua natureza, o que agente 

chama de Estratégico e Regional, 

sendo desta natureza ele perpassa a 

competência do Município, do 

Estado e Federal.  

PLANEJAMENTO POLÍTICA 

INTEGRADORA 

PROCESSO 

INTEGRADO 

Um equipamento como este é 

completamente de uma política 

integradora; ela sendo integradora, 

então ela vai além da oferta da 

infra-estrutura. 

PLANEJAMENTO POLÍTICA 

INTEGRADORA 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

Um trabalho de integração entre 

Órgãos é fundamental. 

PLANEJAMENTO AMEAÇA A 

INTEGRAÇÃO 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

Sem integração entre os atores, não 

existe possibilidade de solução. 

PLANEJAMENTO POLÍTICA 

INTEGRADORA 

USO DO SOLO Tem-se que trabalhar a política do 

uso dos solos para não acontecer 

como Camaragibe (faltou interação 

com Prefeitura e outros). 

PLANEJAMENTO POLÍTICA 

INTEGRADORA 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

ser visto estas relações diretas com 

as Prefeituras bastante integradas no 

estudo destes passeios. 

PLANEJAMENTO POLÍTICA 

INTEGRADORA 

PROCESSO 

INTEGRADO 

É tudo um planejamento integrado. 

PLANEJAMENTO POLÍTICA 

INTEGRADORA 

PROCESSO 

INTEGRADO 

Eu continuo achando que: precisa 

de um trabalho mais integrado com 

o Grande Recife. Ele é tão voltado 

para o ônibus quanto o Metrô é 

interno lá dentro. 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 
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PLANEJAMENTO POLÍTICA 

INTEGRADORA 

USO DO SOLO A oferta de transporte público é 

condição necessária, mas, não é 

suficiente para alterar o uso do solo 

ou criar centralidades. 

PLANEJAMENTO POLÍTICA 

INTEGRADORA 

PROCESSO 

INTEGRADO 

ele fizesse uma parceria com o 

Metrorec para agente desenvolver 

os entornos. INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

PLANEJAMENTO POLÍTICA 

INTEGRADORA 

PROCESSO 

INTEGRADO 

estes três podem...tomar medidas, 

desenvolver ações (INTEGRADAS) 

que agilizem... que potencializem 

esta centralidade que você está 

buscando. 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

PLANEJAMENTO POLÍTICA 

INTEGRADORA 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

As estações da Linha sul precisam 

de ações junto a Gestores da cidade 

. 

PLANEJAMENTO POLÍTICA 

INTEGRADORA 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

Para mim era um trabalho que 

deveria ter continuidade junto com 

a prefeitura. 

PLANEJAMENTO POLÍTICA 

INTEGRADORA 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

ser mais proativa, nesta área, e 

interferir mais dentro do Consórcio 

Grande Recife . 

PLANEJAMENTO POLÍTICA 

INTEGRADORA 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

Investimentos realizados em 

parcerias com a iniciativa privada. 

PLANEJAMENTO AMEAÇA A 

POLÍTICA 

INTEGRADORA 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

se não houver uma consciência 

metropolitana é...agente vai 

continuar chovendo no molhado (DE 

TODOS OS ATORES SOCIAIS). 

PLANEJAMENTO AMEAÇA A 

POLÍTICA 

INTEGRADORA 

PROCESSO 

INTEGRADO 

Volto a falar que a grande lacuna é 

o planejamento urbano. 

PLANEJAMENTO AMEAÇA A 

POLÍTICA 

INTEGRADORA 

PROCESSO 

INTEGRADO 

um grande erro do Governo foi ter 

reduzido o papel de FIDEM como 

grande Órgão de planejamento do 

desenvolvimento urbano. 

PLANEJAMENTO AMEAÇA A 

POLÍTICA 

INTEGRADORA 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

sem ligação de outros órgãos. 

PLANEJAMENTO AMEAÇA A 

POLÍTICA 

INTEGRADORA 

PROCESSO 

INTEGRADO 

uma linha que não tinha nada haver 

com o desenvolvimento da Cidade 

(ARTEFATO ISOLADO). 

PLANEJAMENTO AMEAÇA A 

POLÍTICA 

INTEGRADORA 

PROCESSO 

INTEGRADO 

embora planejamento aqui no Brasil 

está em baixa, mas eu continuo 

acreditando que o planejamento 

(INTEGADO) pode contribuir. INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

PLANEJAMENTO AMEAÇA A 

POLÍTICA 

INTEGRADORA 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

Eu acho que faltou aí, tá 

entendendo, uma política integrada, 

do nascimento do Metrô e uma 

política do uso dos solos do Recife.  

PLANEJAMENTO AMEAÇA A 

POLÍTICA 

INTEGRADORA 

PROCESSO 

INTEGRADO 

A falta de visão integrada à Cidade 

é tempo que se perde encarecendo o 

Sistema. 
INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 
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PLANEJAMENTO DESENVOLVIMEN

TO 

EMPREENDIMEN

TO IMOBILIÁRIO 

existem sinalizações, por exemplo, 

de empreendimentos imobiliários 

ali, na altura das Estações.                                      

PLANEJAMENTO DESENVOLVIMEN

TO 

INCENTIVO que tivesse algum tipo de incentivo 

para que as empresas se 

instalassem. 

PLANEJAMENTO DESENVOLVIMEN

TO 

REFERÊNCIA perto do Metrô você vira uma 

referência. 

PLANEJAMENTO DESENVOLVIMEN

TO 

PROCESSO 

INTEGRADO 

tendo como objetivo o 

desenvolvimento no entorno destas 

estações. INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

PLANEJAMENTO DESENVOLVIMEN

TO 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

...ter o trabalho ,muito forte de 

urbanização (INTEGRADO). 

PLANEJAMENTO DESENVOLVIMEN

TO 

AMPLIAÇÃO Então para que agente chegue a esta 

malha, né? E varra todo o Centro, 

eu acho que vai tomar tempo, mas 

tem que se começar.  

PLANEJAMENTO DESENVOLVIMEN

TO 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

 urbanização dos seus 

entornos(iluminação pública, 

calçadas, segurança, etc.). 

PLANEJAMENTO DESENVOLVIMEN

TO 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

faz-se necessário um esforço de 

reurbanização e requalificação dos 

espaços em torno dessas estações. 

Estímulos financeiros e através da 

legislação do uso do solo. 

INTEGRAÇÃO DE 

ATORES SOCIAIS 

USO DO SOLO 

PLANEJAMENTO DESENVOLVIMEN

TO 

USO DO SOLO podia ser feito um estudo de 

ocupação do solo. 

PLANEJAMENTO LOCALIZAÇÃO USO DO SOLO Estação de Prazeres como a de 

Cajueiro Seco ela está exatamente 

no centro comercial de serviço, o 

mais importante de Jaboatão. 

PLANEJAMENTO LOCALIZAÇÃO USO DO SOLO Algumas estações da linha sul têm 

algum potencial para se 

transformarem em “centralidades”, 

por conta do uso do solo já 

existente. 

PLANEJAMENTO LOCALIZAÇÃO USO DO SOLO Eu gosto muito de Prazeres porque 

está bem localizada ali perto do 

comércio, da feira, Antônio Falcão 

está visível em cima de uma rua de 

grande fluxo, Largo da Paz também 

que está perto do comércio. 

PLANEJAMENTO LOCALIZAÇÃO USO DO SOLO Devido a área que está situada a 

Linha Sul. (POSSIBILIDADE DE 

CENTRALIDADE). 

PLANEJAMENTO AMEAÇA DE 

LOCALIZAÇÃO 

USO DO SOLO Estações como Curado e Alto do 

Céu que é escondida, absolutamente 

escondida, sem nenhuma 

acessibilidade  
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PLANEJAMENTO AMEAÇA DE 

LOCALIZAÇÃO 

USO DO SOLO As Estações foram construídas 

escondidas por trás de galpões, 

indústrias e comércio, utilizando a 

Linha antiga da RRFSA, sem 

condições de acesso para o usuário.  

PLANEJAMENTO FINANCEIRO ATRATIVIDADE agregar, nos SEIs, outros serviços.    

PLANEJAMENTO FINANCEIRO ATRATIVIDADE um grande movimento dentro das 

Estações que vai gerar, lógico, 

negócio nas proximidades. 

PLANEJAMENTO FINANCEIRO ATRATIVIDADE projetados para serem um 

metroshopping. 

PLANEJAMENTO MARKETING COMUNICAÇÃO o Sistema Ferroviário, Metro-

ferroviário, ele não é entendido, é 

comparado com o ônibus. 

PLANEJAMENTO MARKETING COMUNICAÇÃO Trabalhar também na divulgação 

para poder...que as pessoas não tem 

o hábito 

PLANEJAMENTO MARKETING COMUNICAÇÃO tornar a Estação mais visível, fazer 

uma grande campanha de 

divulgação. 

PLANEJAMENTO PROJETO PROCESSO 

INTEGRADO 

 cumpra o plano ou se conclua a 

obra fazendo os terminais de 

integração. 

PLANEJAMENTO EXPANSÃO AMPLIAÇÃO Outra questão que também tem que 

ter é a questão de se expandir. 

PLANEJAMENTO LEGISLAÇÃO PROCESSO 

INTEGRADO 

Tem muita restrição, que eu acho 

que nem vai ter mais; já era hora de 

mudar a Lei. 

 

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA SUBCATEGORIA DESCRIÇÃO 

ACESSIBILIDADE VIAS DE ACESSO VIAS Se você não tem vias que favoreça 

isso, ou seja, que facilitem esta 

integração, tudo vai dificultando. 

ACESSIBILIDADE MEIO DE 

ACESSO 

AMPLITUDE 

proporcionar maior acessibilidade. 

ACESSIBILIDADE MEIO DE 

ACESSO 

AMPLITUDE Primeiro a questão de acessibilidade. 

ACESSIBILIDADE MEIO DE 

ACESSO 

AMPLITUDE Acessibilidade as Estações. 

ACESSIBILIDADE MEIO DE 

ACESSO 

ENTORNO o entorno de cada Estação, eu acho 

pouco também elaborado, é super 

necessário fazer aquele acesso. 

ACESSIBILIDADE MEIO DE 

ACESSO 

AMPLITUDE atrair os usuários de automóveis, criar 

estacionamentos, pensar no Ciclista, 

pedestre. 

ACESSIBILIDADE PROXIMIDADE 

DA ESTAÇÃO 

USO DO SOLO as pessoas tendem a procurar 

residências que tenham uma estação 

de metrô próxima. 

ACESSIBILIDADE DIVERSIDADE 

DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES também o comércio e as atividades de  

lazer agora poderão contar com esses 
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clientes. 

ACESSIBILIDADE SEGURANÇA E 

ILUMINAÇÃO 

DAS VIAS 

AMPLITUDE tem que ser trabalhado o acesso com 

segurança, iluminação e outras coisas. 

ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO indicando com sinalização onde está a 

Estação. 

ACESSIBILIDADE AMEAÇA AO 

ACESSO 

BARREIRA 

FÍSICA 

A barreira do Metrô e do trem, ela é 

bem visível, a pessoa tem medo, a 

pessoa não se arrisca; ela é física 

propriamente dita.  

 

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA SUBCATEGORIA DESCRIÇÃO 

MOBILIDADE INTEGRAÇÃO LINHAS DE 

ÔNIBUS 

maior número de linhas de ônibus 

(INTEGRADA). 

MOBILIDADE INTEGRAÇÃO LINHAS DE 

ÔNIBUS 

Tem-se que criar Linhas curtas, 

previstas no PDTU, que está 

denominada como Ponto de 

Troca. 

MOBILIDADE INTEGRAÇÃO DESLOCAMENTOS É importante a integração de 

linhas, oferecendo opções de 

deslocamentos. 

MOBILIDADE INTEGRAÇÃO DESLOCAMENTOS A integração ela é boa porque 

você dá mobilidade, você 

aumenta as suas linhas de 

desejos.  

MOBILIDADE INTEGRAÇÃO INTEGRAÇÃO 

COM CARTÃO 

mudança do...das edificações do 

SEI. 

MOBILIDADE INTEGRAÇÃO INTEGRAÇÃO 

COM CARTÃO 

o Sistema de Transporte deveria 

ser aberto, a pessoa poderia pegar 

qualquer ônibus e as paradas 

deveriam está na porta das 

Estações. 

MOBILIDADE AMEAÇA A 

INTEGRAÇÃO 

LINHAS DE 

ÔNIBUS 

Eu acho que a integração é 

fundamental. Primeiro eu noto 

que algumas Estações não têm 

integração. 

MOBILIDADE ESTACIONAMENTO AUTOMÓVEL eu acho que com a criação de 

estacionamento, isso aí poderia 

ser resolvido. 

MOBILIDADE ESTACIONAMENTO AUTOMÓVEL você anda de Metrô e pela 

característica da Cidade você não 

tem onde estacionar o veículo 

privado. 

MOBILIDADE ESTACIONAMENTO TRANSPORTE 

PARTICULAR 

Uma das alternativas é esta da 

pessoa vir com seu transporte 

particular, seja bicicleta, moto ou 

veículo privado (ESTACIONAR) 

e dar continuidade.  

MOBILIDADE DESEMPENHO METRÔ é o meio mais rápido e eficaz de 

transporte. 

MOBILIDADE  DESEMPENHO METRÔ agora agente vai de Metrô, por 

que? É fácil, é limpo, é veloz, é 
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prático; então tem toda uma 

conjuntura com que faz 

acontecer.  

MOBILIDADE DESLOCAMENTO ÔNIBUS É como eu disse, o ônibus tem 

muito mais mobilidade.  

MOBILIDADE DESLOCAMENTO DESLOCAMENTOS uma mobilidade para a Cidade 

como um todo. 

MOBILIDADE AMEAÇA A 

MOBILIDADE 

SATURAÇÃO corredores rodoviários existentes 

hoje estão totalmente saturados. 

 

 

4.1 Pensamentos chave 

4.1.1 Planejamento 

- Carência de Planejamento Integrado com diversos atores sociais.  

Corresponde à necessidade de entrosamento entre atores para a elaboração 

de planejamento em conjunto, de tal forma que contemple interesses comuns. 

- Carência de desenvolver uma consciência metropolitana. 

Não adianta nesta relação ter um pensamento individualizado, deve-se buscar, 

precipuamente, o atendimento do que será melhor para a sociedade. 

- Parceria entre Metrorec, Grande Recife, Prefeituras, Estado, governo 

Federal, iniciativa privada etc. 

Para que o sucesso seja alcançável para todos deve existir formação de 

parcerias onde todos os atores tenham condições de participarem ativamente 

de discussões de interesses comuns. 

- Erro da suspensão da função de Planejamento pela FIDEM. 

A carência de planejamento para o direcionamento do crescimento da cidade é 

visível a todos e com a eliminação de órgãos que possuíam esta atribuição, 

dificultará o processo de aculturação para este fim. 

 

4.1.2 Investimento/Uso do solo 

- Carência de investimento em conjunto com atores e parceiros. 

Na relação Metrorec e demais atores, deve-se esclarecer a importância do 

papel que cada um terá; ressaltando-se que investimentos se farão 
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necessários, mas que, de acordo com o tipo, cada um terá o seu percentual de 

contribuição. 

- Carência de incentivos para estimular empreendimentos nos entornos 

das Estações. 

Não há como só o Metrorec induzir a um desenvolvimento dos entornos das 

Estações, deve-se buscar incentivos variados para que os empresários se 

sintam estimulados a empreender. 

- Carência de construção de metroshopping. 

A construção de comércios, não só nos arredores, como também acoplados à 

Estação propiciará geração de viagem e valorização do espaço. 

- Tendência de captura de usuários pelas unidades comerciais e de lazer. 

Quanto maior circulação de usuários, maior será o interesse de empresários e 

comerciantes para tornar aqueles seus clientes assíduos. 

- Tendência de morar próximo às Estações. 

A facilidade de deslocamento e acesso amplo às Estações tornará os seus 

arredores atrativos para moradias. 

- Carência de Política adequada do uso dos solos. 

Para um melhor aproveitamento do investimento realizado no Metrô é 

interessante indicar a forma como o solo deve ser ocupado, a fim de que haja 

maiores gerações de deslocamentos. 

- Carência de estudo de uso e ocupação atual do solo. 

A falta de conhecimento da atual configuração do uso do solo, não permite a 

elaboração de planos/ projetos eficientes que venham facilitar o acesso até a 

Estação. 

- Isolamento de áreas da cidade causado pelo muro de vedação. 

O muro que protege a circulação dos trens com segurança é o mesmo que 

separa ruas; esta fragilidade deve ser suavizada com diversas ações conjuntas 

e bem planejadas com os demais atores. 
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- Início de cultura de construção de empreendimento imobiliário nos 

entornos das Estações. 

A valorização dos arredores das estações implicará na realização de diversos 

investimentos, inclusive o de moradia. 

- Importância da boa localização e atratividade das Estações. 

A valorização da localização das estações fortalecerá a geração de 

atratividades diversas, não só para ampliação de deslocamentos, como 

também para a efetivação de pontos comerciais. 

- Carência de infraestruturas (iluminação, segurança, placas etc.) de 

acesso as Estações. 

A atração dos usuários para utilizarem o Metrô está vinculada à obtenção de 

melhorias em infraestruturas. 

 

4.1.3 Expansão 

- Carência de definição e continuidade de estudos de expansão. 

A limitação de linha do Metrorec repercute negativamente no uso excessivo do 

veiculo individual motorizado, o qual por sua vez, alimenta os crescentes 

congestionamentos, que interferem na qualidade de vida do cidadão.  

- Atual escopo da malha ferroviária curto. 

A falta de investimentos em projetos de expansão limita os deslocamentos das 

pessoas de acordo o interesse individual.  

 - Demora na execução dos Planos de construção. 

O atraso na obra de implantação isola a comunidade em que a Estação está 

inserida  

4.1.4 Divulgação 

- Deficiência na divulgação de informações sobre o Metrô. 
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A deficiência na divulgação das atividades do Metrorec faz com que moradores 

dos municípios que são contemplados pela sua atuação não conheçam os 

benefícios dos seus serviços, bem como, consequentemente, não cria uma 

identidade com a cidade. 

4.1.5 Mobilidade 

- Carência de mobilidade. 

Corresponde a dificuldade de deslocamento dos indivíduos. 

- Carência de aumentar as linhas de ônibus integradas. 

Por ser um transporte estruturador, devem-se eliminar as linhas de ônibus que 

seguem em paralelo ao Metrô, passando a realizar integração com suas 

Estações.  

- SEI virtual. 

Não há necessidade de permanecer com a estrutura física do SE, uma vez que 

os cartões eletrônicos já estão em pleno funcionamento e podem passar a 

realizar o controle de acesso aos ônibus e Metrorec eletronicamente.  

- Carência de infraestrutura de estacionamento para usuários com 

automóveis, motos e bicicletas. 

A falta de estacionamentos nos arredores das Estações, não permite que 

sejam capturados os usuários potenciais do sistema. 

- Saturação dos atuais corredores de transportes. 

A saturação fomenta os constantes congestionamentos, diminuindo a 

qualidade de vida dos cidadãos.  

- Conforto, agilidade e eficácia no transporte de Metrô. 

É o que o diferencia dos demais modos de transportes e cria atratividade a sua 

utilização. 

De posse dos dados devidamente preparados, os mesmos foram 

lançados no software, desenvolvido por Valença & Associados, SimModel, 

específico para avaliação de pesquisa qualitativa e, à medida que os resultados 

de causalidade eram apresentados, seguindo uma ordem de peso holográfico, 
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isto é, segundo o maior número decrescente de variáveis com mais relações de 

causalidade, positiva ou passiva, com as demais, indicados pelo SimModel, 

depois de analisados criteriosamente para se chegar a combinação de maior 

representatividade, de tal forma que viesse facilitar a compreensão de fatores 

críticos. Obedecendo rigorosamente a este critério, foram analisadas 300 

combinações apresentadas pelo software, conseguidas através da combinação 

de 25 pensamentos chaves, visto que cada variável identificada nos discursos 

dos entrevistados, testada em sua relação causal com as demais mapeadas, 

representadas por setas nas cores azul ou vermelha, que indicavam se seria 

uma relação de crescimento ou de inibição, respectivamente. Ressalta-se, 

neste momento, a importância do conhecimento da propriedade da 

equivalência lógica de matemática, onde segundo Alencar Filho (1986), uma 

dupla negação equivale a uma afirmação. Dependendo das construções 

apresentadas pelo sistema, no mínimo, eram utilizadas 4 horas ininterruptas de 

trabalho para análise e montagem dos arquétipos.  

Muito embora haja a condição de serem vistos 11 arquétipos com 

centenas de opção de estruturação com as mesmas variáveis, o SimModel 

apresentou, a partir das relações observadas e o critério de peso holográfico, 

uma lista de potencial de dezenas de arquétipos mais significativos, e dentre 

eles, foram eleitos apenas quatro, quais sejam: Arquétipos do Princípio da 

Atratividade, Arquétipo de Sucesso para os Bem Sucedidos, Arquétipo de 

Crescimento com subinvestimento e Arquétipo de Adversários 

Acidentais. Segundo Carvalho (2010), torna-se importante dizer que o próprio 

software indica uns poucos arquétipos como ortodoxos que estão quase 

sempre corretos e coerentes semântica e logicamente, porém, apresenta 

também grande quantidade de arquétipos que se classificam como flexíveis e 

potenciais, os quais exigem uma análise mais criteriosa, ou seja, a alimentação 

do software deverá ser realizada com bastante atenção para que não haja um 

comprometimento do produto apresentado.  

Segundo Andrade et al. (2006), a partir dos mapas ou arquétipos 

sistêmicos, é possível identificar as causas estruturais dos padrões de 

comportamento, bem como os pontos para a ação eficaz e sustentada. Sendo 
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assim, a identificação dos arquétipos facilita a identificação de ações a serem 

tomadas. 

Validade e confiabilidade – toda a estrutura sistêmica apresentada 

pelo SimModel teve que ser confirmada, a fim de que fosse verificado se 

expressava uma coerência lógica da realidade ou seria necessário realizar 

ajustes. Além disto, as que possuíam maior valor holográfico, uma a uma, 

foram confirmadas com o descrito nas entrevistas. 

Síntese e apresentação – buscar uma inter-relação entre o material 

apresentado e propor soluções a partir das estruturas sistêmicas, levando-se 

em consideração também o referencial teórico. 
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5. ANÁLISES 

5.1 Apresentação da pesquisa 

1 - Grau de instrução. 
 

INSTRUÇÃO % TÈCNICO % USUÁRIO 

Ensino Fundamental 0% 0% 

Ensino Médio 0% 25% 

Universitário 17% 0% 

Especialista 58% 50% 

Mestrado/Doutorado 25% 25% 

   

 

Percebe-se neste grupo um nível intelectual elevado, sendo a maior parte 

formada nos graus de especialista e Mestrado/ Doutorado. 

 

2 - Conhece o Metrô devido a: 
 

CONDIÇÃO % TÈCNICO % USUÁRIO 

 Usar frequentemente; 0% 100% 

 Ter visitado;  17% 0% 

 Leitura de jornais;  0% 0% 

 Ser do ramo de transporte;  75% 25% 

 Outra razão. 0% 0% 

 

Diferentemente dos Usuários, o grupo dos Técnicos conhece o Metrô por ser 

do ramo de transporte; onde se nota que apenas 17% tiveram oportunidade de 

visitar o a área de estudo, salienta-se que houve pessoas que indicaram mais 

de uma resposta. 
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3 - Frequência com que usa o transporte público para atender as necessidades 

de deslocamentos. 

FREQUÊNCIA % TÈCNICO % USUÁRIO 

Nunca usa;  17% 0% 

Diariamente;  8% 50% 

Poucas vezes; 42% 50% 

Esporadicamente 33% 0% 

 

Verifica-se que os Técnicos quase não usam o Transporte Público em seus 

deslocamentos; já os usuários ficam distribuídos igualmente entre usar 

diariamente e utilizá-lo poucas vezes.  

 

4 - Modo mais frequente utilizado nos deslocamentos. 

MODO % TÈCNICO % USUÁRIO 

A pé; 0% 0% 

Bicicleta;  0% 0% 

Veículo particular;  83% 50% 

Transporte público;  17% 50% 

Outras modalidades. 0% 0% 

 

Apesar do andar a pé ser a forma que antecede a qualquer modo de 

transporte, percebe-se claramente que não é identificada até pelos próprios 

Usuários para tal finalidade e consequentemente não é reconhecida como 

capacidade de deslocamentos. As respostas apresentadas mostram a força 

automobilística através do uso do veículo particular, cuja participação nos 

deslocamentos passa a ser bem significativa, correspondendo a 83% na 

movimentação do grupo Técnico e 50% para o grupo de Usuários, e que 

tomados com um único grupo indicariam que 75% do deslocamento total se da 

em automóvel contra apenas 25% de uso do Transporte público. 
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5 - Principal característica que uma Estação tem como Centralidade. 

CARACTERÍSTICAS % TÈCNICO % USUÁRIO 

Acessibilidade;  58% 25% 

Linhas integradas de alta demanda; 42% 75% 

Próxima a grandes áreas residenciais;  17% 0% 

Forte comércio nas proximidades;  33% 0% 

Uso do solo urbano diversificado; 42% 25% 

Outras. 0% 0% 

 

Para os Técnicos as características de maiores expressividades são a 

acessibilidade, alta demanda integrada e uso diversificado do solo. Já para os 

Usuários, 75% identificaram alta demanda integrada como sendo a 

característica principal que uma Estação deve ter para conseguir exercer o 

papel de centralidade; porém, este grupo entendeu que um forte comércio ou a 

proximidade a áreas residenciais não ajudam a fortalecer a ideia de 

Centralidade. 

 

6 - Centralidade como função da localização das Estações da linha Sul do 

Metrô. 

CONDIÇÃO % TÈCNICO % USUÁRIO 

Sim 58% 100% 

Não 42% 0% 

 

De forma unânime os usuários acharam que as localizações das Estações 

permitiram que as mesmas exercessem uma centralidade; entretanto, 42% dos 

técnicos não concordaram que as escolhas das localizações tivessem facilitado 

as Estações exercerem uma centralidade urbana. 
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7 - Estações em que se observam, após suas inaugurações, algum tipo de 

indução de uma centralidade urbana. 

ESTAÇÕES % TÈCNICO % USUÁRIO 

Largo da Paz; 25% 25% 

Imbiribeira; 8% 0% 

Antônio Falcão;  33% 0% 

Shopping;  17% 0% 

Tancredo Neves;  17% 0% 

Aeroporto;  8% 0% 

Porta Larga; 8% 0% 

Monte dos Guararapes;  8% 0% 

Prazeres  17% 25% 

Cajueiro Seco. 25% 0% 

 

Para o grupo Técnico todas as Estações apresentaram centralidades 

após as suas inaugurações, entretanto as que mais se destacaram como tendo 

patrocinado o desenvolvimento dos arredores foram Antônio Falcão, Largo da 

Paz e Cajueiro Seco. As que menos mostraram alguma forma de 

desenvolvimento foram Imbiribeira, Aeroporto, Porta Larga e Monte dos 

Guararapes. O grupo dos Usuários identificou apenas Largo da Paz e Prazeres 

como tendo desenvolvido os seus arredores, onde vale ressaltar que 

coincidentemente estas duas estações possuem um mercado público em suas 

proximidades.
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8 - Características necessárias para que, no entorno de uma Estação, haja 

algum tipo de indução urbanística. 

CARACTERÍSTICAS % TÈCNICO % USUÁRIO 

Acessibilidade;  75% 75% 

Linha de integração de alta demanda;  58% 50% 

Grande área residencial;  17% 25% 

Comércio forte;  42% 25% 

Diversificação do uso do solo urbano 42% 0% 

 

Como pontos comuns entre o grupo Técnico e o dos Usuários, indica-se a 

acessibilidade e a alta demanda de linhas integradas como sendo as 

características de maior relevância para que uma Estação venha a exercer 

alguma indução de desenvolvimento dos seus arredores. Entretanto, apesar 

dos Técnicos entenderem a diversidade do uso do solo urbano como uma 

característica a ser considerada, os Usuários, de maneira antagônica, 

desprezaram esta característica de suas avaliações. A de menor interesse para 

os Técnicos foi a ser possuidora de grande área residencial, a qual para os 

Usuários possui igualdade de valor com a presença de comércio forte. 
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9 - Atores que poderão apoiar a transformação de uma estação em 

centralidade urbana. 

ATORES % TÈCNICO % USUÁRIO 

A Prefeitura do Município onde esta localizada;  92% 50% 

O Governo do Estado através de órgão como CONDEPE/FIDEM, 

ou outros;  92% 50% 

O Governo Federal através de órgão como Ministério das Cidades 

ou outros;  67% 25% 

O Grande Recife Consórcio de Transportes (antiga EMTU);  83% 75% 

O Metrô do Recife-CBTU;  67% 50% 

Empresários do transporte, 50% 25% 

Empresários do setor imobiliário,  75% 25% 

Empresários do setor do comércio;  50% 25% 

Comerciantes informais; 17% 25% 

Usuários do sistema de transporte;  25% 0% 

Outros (especifique). 0% 0% 

 

Para o grupo Técnico os Governos Estadual e Municipal são os maiores 

responsáveis pelo incremento de ações que podem tornar uma Estação 

Centralidade, seguidos do Grande Recife Consórcio de Transportes, 

empresários do setor imobiliário, órgãos do Governo Federal e do Metrô do 

Recife; já para usuários esta responsabilidade, precipuamente, fica sob os 

cuidados do Grande Recife Consócio de Transportes. Interessante é perceber 

que muito embora os Técnicos identificaram, ainda que em pequeno 

percentual, os Usuários do Sistema como agente desta centralidade, os 

próprios usuários não conseguiram ter este entendimento quanto a sua 

importância para tornar esta Centralidade realidade. 
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10 - Condições que colaboram para que as Estações se tornem Centralidades 

urbanas. 

CONDIÇÕES PARA CENTRALIDADE % TÈCNICO % USUÁRIO 

Alta capacidade para transportar pessoas;  67% 25% 

Horário de funcionamento;  33% 25% 

Baixo intervalo e pontualidade;  42% 50% 

Rapidez de deslocamento;  67% 50% 

Maior mobilidade com as integrações. 58% 50% 

 

Assim como para o grupo de Usuários, o grupo Técnico identificou o horário de 

funcionamento como o de menor relevância. A alta capacidade para transportar 

pessoas é considerada pelos Técnicos como importante para que a Estação se 

torne uma Centralidade, porém, para os Usuários esta característica não foi 

entendida como prioritária. Já a rapidez de deslocamento, maior mobilidade 

com as integrações e o baixo intervalo e pontualidade foram vistos, por ambos 

os grupos, como realidade para Centralidades. 

 

11 - Investimentos realizados pela Prefeitura, nos arredores das Estações, 

tornaram-nas centralidades urbanas. 

INVESTIMENTOS % TÈCNICO % USUÁRIO 

a) atendeu plenamente; 0% 0% 

b) atendeu parcialmente; 0% 25% 

c) foi insuficiente como indutor; 58% 25% 

d) não atendeu. 42% 25% 

 

Não só para os Técnicos, como também para metade dos Usuários, os 

investimentos realizados pela Prefeitura não foram significativos para que as 

Estações tivessem condições de exercer algum tipo de atrativos que viessem a 

gerar desenvolvimentos aos seus arredores. Do grupo dos Usuários 25% disse 
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ainda que houve um atendimento parcial e outros 25% optaram por não 

responder a esta pergunta. 

 

12 - Estações da Linha Sul do Metrô devem ser consideradas possuidoras de 
atratividade para investimentos do setor imobiliário. 

CONDIÇÃO % TÈCNICO % USUÁRIO 

a) sim; 83% 100% 

b) não. 17% 0% 

 

Para o grupo Técnico, não foi unânime, apesar de apenas um pequena parte 

deste ter negado a afirmação de que as Estações do Metrô tivessem 

condições, devido aos seus arredores, de permitirem exercer atratividade para 

investimentos imobiliários; entretanto, os Usuários, ao contrário, entenderam 

que as Estações do Metrorec possuem sim esta capacidade para atração de 

investimentos. 
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6 RESULTADO 

6.1 Mapa Expandido 

Carência de definição e

continuidade de estudos de

expansão(13)

Deficiência na divulgação de

informações sobre o

Metrô(15)

Conforto, agilidade e eficácia

no transporte de Metrô(16)

Demora na execução dos

planos de construção(19)

Erro da suspensão da função

de Planejamento pela

FIDEM(24)

SEI virtual (sem muros)(25)

Necessidade de construção

de metroshopping(26)

Necessidade de aumentar as

linhas de ônibus

integradas(29)

Necessidade de
Infraestrutura de

estacionamento para
usuários com automóveis,

motos e bicicletas(31)

Saturação dos atuais

corredores de

Transportes(32)

Necessidade de estudo de

uso e ocupação atual do

solo(33)

Necessidade de

infraestruturas (iluminação,

segurança, placas etc.) de

acessos as Estações(33)

Isolamento de áreas da

cidade causado pelo muro de

vedação(35)

Tendência de morar próximo

às Estações(36)

Necessidade de incentivos

para estimular

empreendimentos nos

entornos das Estações(36)

Importância da boa

localização e atratividade das

Estações(36)

Tendência de captura de

usuários pelas unidades

comerciais e de lazer(36)

Atual escopo da malha de

transporte ferroviário

curto(37)

Necessidade de desenvolver

uma consciência

metropolitana(39)

Carência de mobilidade(39)

Necessidade de Planejamento

Integrado com diversos

atores sociais(40)

Necessidade de

investimentos em conjunto

dos atores e parceiros(40)

Necessidade de política

adequada do uso dos

solos(40)

Início de cultura de
construção de

empreendimento imobiliário
nos entornos das

Estações(40)

Parceria entre o Metrorec,

Grande Recife, Prefeituras,

Estado, Governo Federal,

iniciativa Privada etc.(48)
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Este mapa representa, dentro de uma visão holística, as relações 

possíveis e existentes entre todos os 25 pensamentos chaves que após 

devidamente identificados, foram inseridos no software SimModel, sendo o 

resultado apresentado sem hierarquização dos pesos holográficos. Devido ao 

seu alto congestionamento de informações, o mesmo não apresenta facilidade 

com o intuito de ser trabalhado diretamente para fornecimento das respostas a 

serem perseguidas neste trabalho; entretanto, servirá como fonte para 

elaboração do Mapa Compacto, o qual começará a esboçar melhor 

entendimento. Ainda assim, com um olhar mais crítico, consegue-se perceber 

que algumas variáveis têm setas em excesso enquanto outras, ao contrário, 

dão até para contá-las. Conforme já relatado, as setas na coloração azul 

possuem como significado as relações de crescimento formadas entre as 

variáveis e as de cor vermelha, correspondem aos seus vínculos de inibição. 

Ainda assim, nesta concepção, identificam-se como variáveis mais carregadas 

em termos de pesos holográficos, expressando a existência de fortes relações 

que impliquem na obtenção de uma centralidade de uma Estação:  

Tendência de captura de usuários pelas unidades comerciais e de 

lazer; 

 Tendência de morar próximo às Estações; 

 Necessidade de Planejamento Integrado com diversos atores 

sociais; 

 Parceria entre o Metrorec, Grande Recife, Prefeituras, Estado, 

Governo Federal, iniciativa privada etc.  

Necessidade de incentivos para estimular empreendimentos nos 

entornos das Estações;  

Atual escopo da malha de transporte ferroviário curto;  

Necessidade de investimentos em conjunto dos atores e parceiros;  

Necessidade de desenvolver uma consciência metropolitana;  

Necessidade de política adequada do uso dos solos;  
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Início de cultura de construção de empreendimento imobiliário nos 

entornos das Estações;  

Carência de mobilidade e  

Importância da boa localização e atratividade das Estações.  

Os demais pensamentos, apesar de importantes, apresentam menor 

relevância em termos de pesos holográficos; sendo a de menor interferência na 

relação de uma variável com a outra a Carência de definição e continuidade 

de estudos de expansão. 
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6.2 Mapa Geral Compacto 

Parceria entre o Metrorec,

Grande Recife, Prefeituras,
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Este mapa é obtido pelo refinamento do Mapa expandido, sendo a 

referência das relações de maior representatividade, levando-se em 

consideração o peso holográfico atribuído pelo SimModel. 
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 De forma mais clara, tem-se como centro maior de envolvimento entre 

variáveis a Parceria entre o Metrorec, Grande Recife, Prefeituras, Estado, 

Governo Federal, iniciativa privada etc. 

 A disposição gráfica apresentada não implica dizer que quanto mais 

próximo da variável Parceria entre o Metrorec, Grande Recife, Prefeituras, 

Estado, Governo Federal, iniciativa privada etc. maior será a relação de 

causalidade e, consequentemente, maior seria o entendimento da sua 

participação como solução na transformação de uma Estação em centralidade 

urbana; logo, para que isto venha a acontecer, a atenção deverá ser 

direcionada para os circuitos que estejam apresentando como pré-requisitos: 

relações diretas de envolvimentos com a variável principal, sentidos de 

crescimentos opostos e possuam o maior peso holográfico. Desta forma, as 

ações de investimentos para que sejam firmadas parcerias devem ser 

trabalhadas nas variáveis:  

Necessidade de Planejamento Integrado com diversos atores 

sociais;  

Necessidade de desenvolver uma consciência metropolitana;  

Necessidade de política adequada do uso dos solos e  

Necessidade de Investimentos em conjunto dos atores e parceiros. 

 

6.3 Princípio da Atratividade 

 

Situação: Fortalecimento de Parceria entre Atores 

Tema: Parcerias entre atores, atratividade das Estações, crescimento 

continuado, fatores limitantes de desenvolvimento, infraestruturas de acesso e 

atores sociais.  

Descrição conceitual:  

A relação de convivência entre as variáveis: parceria entre o Metrorec, 

Grande Recife, Prefeituras, Estado, governo Federal, iniciativa privada, 

etc ; importância da boa localização e atratividade das Estações e inicio 
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de uma cultura de construção de empreendimento imobiliário nos 

entornos das Estações permite a construção de um ciclo de reforço tendendo 

a um  crescimento continuado, direcionado ao sucesso de atingir o 

fortalecimento de parceria entre atores. Porém, ao mesmo tempo, possibilita 

também ações contrárias e limitantes ao seu desenvolvimento, onde através de 

um ciclo de balanceamento, variáveis como: tendência de morar próximo às 

Estações; necessidade de infraestruturas de acessos as Estações e 

necessidades de incentivos para estimular empreendimentos nos 

entornos das Estações aumentam a necessidade de planejamento 

integrado com diversos atores sociais e a necessidade de investimento 

entre atores e parceiros ao ponto de influenciar negativamente na parceria 

entre Metrorec e demais atores. 

 

Importância da boa

localização e atratividade das

Estações

Parceria entre o Metrorec,

Grande Recife, Prefeituras,

Estado, Governo Federal,

iniciativa Privada etc.

Início de cultura de construção

de empreendimento imobiliário

nos entornos das Estações

Tendência de morar próximo

às Estações

Necessidade de incentivos

para estimular

empreendimentos nos

entornos das Estações

Necessidade de Planejamento

Integrado com diversos atores sociais

/ Necessidade de investimentos em

conjunto dos atores e parceiros 0

Necessidade de

infraestruturas (iluminação,

segurança, placas etc.) de

acessos as Estações 0

R2

R1

R3
R

B2

B1

 

Comentários: 

Ponto de alavancagem: 

Percebe-se que as variáveis necessidade de planejamento integrado com 

diversos atores sociais e a necessidade de investimento entre atores e 

parceiros atuam como fatores limitantes ao crescimento, interferindo na 

formação de parceria entre o Metrorec e os diversos atores. A atuação em 
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variável diferente das apresentadas provocará um maior desequilíbrio nos 

ciclos, aumentando ainda mais os fatores limitantes da dinâmica de 

crescimento. 

Alerta: 

Enquanto não se entre em um processo irreversível que venha a não só limitar 

o crescimento, mas até desestruturá-lo, deve-se ter atenção especial para as 

variáveis: tendência de morar próximo às Estações, necessidade de 

infraestruturas de acessos as Estações e necessidades de incentivos 

para estimular empreendimentos nos entornos das Estações que, pelo 

apresentado, influenciam o fator limitante de desenvolvimento. 

 

6.4 Crescimento com Subinvestimento 

Situação: Reconhecimento do Metrô como Centralidade 

Tema: relacionamento, investimento, ação de recuperação, parceria, atores 

sociais e infraestruturas. 

Descrição conceitual: 

Há um ciclo de reforço ao crescimento formado pelas variáveis: parceria entre 

o Metrorec, Grande Recife, Prefeituras; importância da boa localização e 

atratividade das Estações e reconhecimento do Metrô como centralidade 

que estabelecem uma relação mutua de crescimento, que podem conduzir a 

uma taxa de expansão alta. Porém, nota-se a existência de um ciclo de 

balanceamento que, ao longo do tempo, passa a limitar este desenvolvimento 

pela falta de investimento da ação de suporte de crescimento, correspondente 

as variáveis: investimento de desenvolver uma consciência metropolitana 

e investimento de política adequada do uso e ocupação do solo, as quais, 

por sua vez, influenciam negativamente as outras variáveis deste segundo 

ciclo, que são: planejamento integrado com diversos atores sociais e 

estudo de uso e ocupação do uso do solo, que seguem interferindo, 

limitando o desempenho favorável, bem como, à medida que o tempo avança, 

há uma diminuição na percepção da necessidade de investimento que traz 

como consequência a redução da capacidade de ação de recuperação, 
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representada pela variável investimento em conjunto com atores e 

parceiros. Estes novos fatores fazem parte de um ciclo de balanceamento cuja 

função é a promoção do início de recuperação do desempenho inicial. 

 

Parceria entre o Metrorec,

Grande Recife, Prefeituras,

Estado, Governo Federal,

iniciativa Privada etc.

Reconhecimento do

Metrô como centralidade

Investimento de desenvolver uma
consciência metropolitana +

Investimento de política adequada do
uso e ocupação do solo

Planejamento integrado com diversos

atores sociais + Estudo de uso e

ocupação atual do solo

Investimentos em conjunto

com atores e parceiros

Mobilidade urbana
PERCEPÇÃO DE

INVESTIMENTO

B

R

B

Importância da

boa localização

e atratividade

das Estações

 

Comentários: 

Ponto de alavancagem: 

Sendo este caracterizado pelo ponto em que ações causam mudanças, tem-se 

a opção de intervindo em infraestruturas ligadas as variáveis: investimento 

para desenvolver uma consciência metropolitana e investimento em uma 

política adequada do uso e ocupação do solo, atingir a condição de 

redirecionar a sustentabilidade do crescimento inicial. É interessante observar 

que apesar de ser clara a ação a ser tomada, a dificuldade reside em ser o 

resultado da vontade de vários atores atuando em conjunto, sem que esta seja 

uma cultura consagrada. Ressalta-se que quanto menor for o tempo de 

resposta dos envolvidos para a aplicação desta ação, maior será a capacidade 

de recuperação.  
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Alerta:  

Quanto menor for a parceria entre os envolvidos, maior será a impedância 

para se obter êxito em reverter a condição de atingir o desempenho 

favorável; portanto, deve-se ter uma atenção quanto a maneira que se 

está investindo no relacionamento com os demais atores sociais. 

 

6.5 Sucesso para os Bem-Sucedidos 

Situação: Necessidade de Planejamento Integrado 

Tema: Parceria entre atores, planejamento, atratividade, uso dos solos e atores 

sociais. 

Descrição conceitual: 

Neste arquétipo, nota-se a existência de dois ciclos de reforço, os quais 

apresentam diferenças de amplitude de desenvolvimento, bem como 

vinculação, inversamente proporcional, do sucesso de um com o do outro. Por 

definição, o ciclo de reforço (R1), cujas variáveis são: necessidade de 

planejamento integrado com diversos atores sociais; isolamento de áreas 

da cidade causada pelo muro de vedação; necessidade de política 

adequada do uso dos solos; necessidade de incentivos para estimular 

empreendimentos nos entornos das Estações; necessidade de 

investimentos em conjunto dos atores e parceiros e carência de 

mobilidade está sendo beneficiado pela falta de atenção devida ao ciclo (R2), 

que possui como variáveis: tendência de captura de usuários pelas 

unidades comerciais e de lazer; importância da boa localização e 

atratividade das Estações e parceria entre o Metrorec, Grande recife, 

Prefeituras, Estado, Governo Federal, iniciativa privada etc. Ou seja, o 

primeiro ciclo (R1), tende a apresentar um desenvolvimento maior pelo 

descuido que está sendo atribuído ao segundo ciclo (R2). 
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Necessidade de Planejamento

Integrado com diversos

atores sociais

Parceria entre o Metrorec,

Grande Recife, Prefeituras,

Estado, Governo Federal,

iniciativa Privada etc.

Importância da boa

localização e atratividade das

Estações

Isolamento de áreas da

cidade causado pelo muro de

vedação

Necessidade de política

adequada do uso dos solos

o

m

m

m

R1 R2

Carência de mobilidade

Necessidade de incentivos para

estimular empreendimentos nos

entornos das Estações

Necessidade de investimentos em

conjunto dos atores e parceiros

Tendência de captura de

usuários pelas unidades

comerciais e de lazer

  

Comentário: 

Ponto de alavancagem: 

Repensar a forma que se poderá investir para o fortalecimento da Parceria 

entre o Metrorec, Grande Recife, Prefeituras, Estado, Governo Federal, 

iniciativa privada etc. trazendo como benefício à elaboração de planejamento 

integrado de tal maneira que os frutos desta relação estimulem uma melhor 

utilização do uso dos solos e mobilidade urbana. 

Alerta: 

Evitar que o enfraquecimento da parceria entre o Metrorac e demais atores 

sociais desestimule o desenvolvimento dos arredores das Estações, 

dificultando a aculturação de atratividade. 

 

6.6 Adversários Acidentais 

Situação: Conflito de interesses para o desenvolvimento em conjunto 

Tema: Planejar em conjunto, integração entre atores, comunicação, 

centralidade, mobilidade, crescimento, eficácia do Metrô e consciência 

metropolitana. 
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Descrição conceitual: 

Este arquétipo apresenta, como ciclo virtuoso, o envolvimento de dois agentes, 

de um lado o Metrorec e do outro, os demais atores sociais, que, em princípio, 

relacionam-se com o propósito comum de através do fortalecimento desta 

união, atingir o crescimento mútuo. Porém, por serem entes diferentes, de 

forma autônoma, possuem interesses próprios de sobrevivência, nem sempre 

benéficos para a sociedade estabelecida. O ciclo externo representa, pelas 

variáveis: conforto, agilidade e eficácia no transporte de Metrô; estimular 

construção em torno as Estações de Metrô; divulgar ações de Metrô; 

capturar clientes para negócios e lazer; reconhecimento do Metrô como 

centralidade e planejar em conjunto, o estabelecimento do envolvimento 

para o sucesso dos dois agentes desta relação e o interno corresponde aos 

interesses individuais que ao mesmo tempo em que valorizam seus ciclos 

pessoais de crescimento, repercute negativamente para o grupo, uma vez que 

para a coletividade não traz nem um benefício, gerando, involuntariamente, 

atritos de relacionamento entre atores.  

 

(Benefícios dos atores sociais)

Conforto,agilidade e eficácia

no transporte de Metrô

Discurso dos atores em

prol do metro, porém sem

envolvimento

Estudos de projetos de

expansão sem

integração dos atores

sociais

(Benefício doMetrorec)

Reconhecimento do Metro

como centralidade

Estimular construção em torno das

estações do metro + Divulgar ações

do metro + Capturar clientes para

negócios e lazer

Planejar em conjunto

(estimular integração dos

atores)

Demora na execução

do plano de expansão

Saturação dos atuais

corredores de

transporte

Carência de
mobilidade

urbana

Consciência

metropolitana

Descuidar e limitar a

malha de trem ferroviário

curto

Acomodar-se,

descuidar-se e

desinvestir em conjunto
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Comentário: 

Ponto de alavancagem: 

Os ciclos de reforços individuais, correspondente pelas variáveis: discurso em 

prol do Metrô, porém sem envolvimento e estudos de projetos de 

expansão sem integração dos atores sociais, devem ser revistos, uma vez 

que o propósito desta união é o benefício mútuo dos atores, e agindo apenas 

com investimento de interesses particulares haverá, cada vez mais, o 

enfraquecimento da relação principal. 

Alerta: 

Os interesses coletivos devem prevalecer em detrimento dos individuais e não 

inverso, sendo assim, constantemente se deve avaliar a repercussão que as 

ações tomadas por cada ator irá interferir entre os parceiros; sendo valorizadas 

aquelas que incentivem uma dinâmica coletiva. 
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7 CONCLUSÃO 

Como metodologia para se chegar a uma conclusão deste trabalho, 

procurou-se identificar e analisar entre os arquétipos apresentados os 

pensamentos comuns de maior expressividade. Sendo assim, ao serem 

revistos os gráficos referentes ao Mapa expandido, Mapa geral compacto, os 

Arquétipos do Princípio da Atratividade, Crescimento com Subinvestimento, 

Sucesso para os Bem Sucedidos e Adversários Acidentais, pode-se observar 

que os pensamentos chaves mais relevantes que têm causado impedâncias 

para que as Estações do Metrô do Recife venham a funcionar como 

Centralidades são: Necessidade de Planejamento Integrado com diversos 

atores sociais e Parceria entre o Metrorec, Grande Recife, Prefeituras, 

Estado, Governo Federal, iniciativa privada etc.  

Esta constatação de fato é lógica, uma vez que ao longo de sua 

existência o Metrorec tem trabalho com autonomia de ações, sem que haja um 

acompanhamento operacional do órgão responsável, no Estado, para este fim. 

Por ser um ente Federal e possuir vinculação administrativa direta a CBTU, de 

forma cômoda, permite o isolamento em relação às demais empresas de 

transporte da região e de tratamento diferenciado por parte do Consórcio 

Grande Recife. Tradicionalmente, o Governo federal sempre administrou e 

operou seus sistemas ferroviários sem manter qualquer vinculação com a 

gestão local dos transportes urbanos. 

Se por um lado os Municípios podem contar com a ampliação da 

mobilidade através da inserção do Metrô no Sistema Estrutural Integrado, por 

outro, não há uma contra partida por entes que não seja a União, na 

manutenção e expansão do Sistema Metroviário no Estado. Esta realidade não 

traz consequências favoráveis, acelerando o aumentando do isolamento do 

metrô, o que limita a aplicação de recursos em novos investimentos. 

Os sistemas metro-ferroviários têm estimulado um uso do solo mais 

previsível e concentrado no entorno das estações, a partir das quais o 

desenvolvimento pode ser iniciado. Passa-se a ter uma referência geográfica, 

um polo de crescimento econômico, onde há uma convergência de atrativos 

sociais que provocam uma expansão da área que a estação está situada. 
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Os benefícios inegáveis gerados pelo Metrô se tornam realidades 

presentes nas cidades, propiciando riquezas, mobilidade, acessibilidade, 

educação, saúde, cidadania, diminuindo estreses, dando qualidade de vida aos 

cidadãos, valorizando espaços urbanos e ajudando no estímulo ao 

direcionamento do crescimento dos Municípios; entretanto, as Prefeituras 

apesar de usufruírem destas consequências, mostram-se desinteressadas em 

assumirem compromissos quanto à realização de investimentos necessários, 

complementares e proporcionais aos efetuados pelo Governo Federal; 

causando descompasso de ações e limitando o desenvolvimento esperado nos 

entornos das Estações. Deixa-se a orientação do crescimento de acordo com a 

vontade social, inexistindo um ordenamento público que dê uma maior 

valorização aos bairros, estimulando a mobilidade sem a obrigatoriedade do 

uso de veículos motorizados. 

Esta forma de gerir o Bem Público cria distorções no relacionamento 

existente entre o Metrô do Recife com os diversos atores, fomentando a 

individualidade de ações, o que recairá no não favorecimento da aplicação de 

recursos em investimentos ferroviários por qualquer dos entes envolvidos. 

Cada um fazendo a sua parte, de maneira orquestrada, implicará na facilidade, 

entre outras, da aplicação do planejamento, uma vez que haverá a diluição de 

custo. Como exemplo deste desentrosamento, na atualidade, temos a 

ampliação do viaduto Capitão Temudo, que por inexistir um afinamento entre o 

planejamento da Prefeitura do Recife e do Metrorec, houve um aumento do 

custo da obra e do tempo de conclusão do projeto, além da exposição do 

Gestor municipal diante da sociedade que cobra respostas pelo 

constrangimento causado no trânsito. 

Na construção da Linha Sul do Metrorec, mais uma vez, com o intuito de 

minimizar os impactos financeiros causados por desapropriações na 

implantação do projeto, utilizou-se a faixa ferroviária existente a época, oriundo 

da RFFSA. Obviamente estudos foram realizados para a indicação deste 

trecho como prioritário para a CBTU determiná-lo como novo traçado; porém, a 

falta de entrosamento com os órgãos governamentais não permitiram as 

Estações, deste ramal, terem a expressividade desejada, faltando para isto, 
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posterior a sua inauguração, realizar investimentos estruturais de iluminação, 

calçamentos de ruas, segurança externa às Estações, instalação de 

semáforos, faixas de pedestres, placas indicativas, política de integração, 

estacionamentos de bicicletas e automóveis, criação de incentivos para 

estimular empreendimentos nos arredores das Estações e realização de 

parcerias entre atores. 

A inércia da inobservância de relacionamentos estreitos terá que ser 

vencida com o empenho do próprio Metrorec, colocando-se como fomentador 

de ações que estimulem a participação efetiva em Planejamento integrado com 

os Municípios, sem que isto, por sua vez, venha a desconsiderar a importância 

que os demais órgãos têm no fortalecimento de ações conjuntas. 

Conciliar a identificação de problemas em transporte com a indicação de 

soluções efetivas deve ser alcançado com a aplicação de sistemas inteligentes. 

A utilização deste tipo de ferramenta possibilitará ao gestor uma visão global da 

situação com maior alcance, não se limitando apenas a realização de leituras 

precipitadas, devido à capacidade de apresentação de inter-relacionamento de 

variáveis, bem como agilidade de respostas precisas auxiliando na tomada de 

decisões.  

Cuidados especiais devem ser tomados com as atividades 

individualizadas, visto que poderão não ser benéficos para a manutenção das 

relações formadas entre atores e consequentemente, interferir no processo 

para uma Estação ter a capacidade de ajudar no desenvolvimento dos seus 

entornos, sendo tratada assim, como Centralidade.  
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APÊNDICE 

 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA 

Nome: 

 Atividade profissional / formação profissional: 

1) Qual o seu grau de instrução? 

a) ensino fundamental; 

b) ensino médio; 

c) universitário; 

d) especialista; 

e) mestrado| doutorado. 

2) Conhece o Metrô devido a: 

a) Usar frequentemente; 

b) ter visitado;  

c) leitura de jornais;  

d) ser do ramo de transporte;  

e) outra razão. 

3) Com qual frequência usa do transporte público para atender as suas necessidades de 
deslocamentos? 

a) nunca usa;  

b) diariamente;  

c) poucas vezes; 

 d) esporadicamente. 

4) Qual o modo mais frequente utilizado nos seus deslocamentos? 

a) a pé; 

b) bicicleta;  

c) veículo particular;  

d) transporte público;  

e) outras modalidades. 



153 

 

5) Qual a principal característica que uma Estação de Metrô deve ter para exercer uma 
centralidade do ponto de vista urbanístico/econômico/social e desta forma colaborar para o 
desenvolvimento do local onde está situada? 

a) acessibilidade;  

b) ter ligado a ela linhas integradas de alta demanda; 

c) estar localizada próxima a grandes áreas residenciais;  

d) dispor de um forte comércio nas proximidades;  

e) dispor no seu entorno de um uso do solo urbano diversificado; 

f) outras. 

6) A escolha das localizações das Estações da Linha Sul do Metrô permitiu a elas exercerem 
uma função de centralidade, incentivando o desenvolvimento social e econômico dos seus 
entornos? 

a) sim;  

b) não. 

7) Em quais das Estações abaixo relacionadas se  observa que ocorreu, após sua inauguração, 
algum tipo de indução de uma centralidade urbanística/econômica e social do seu entorno? 

OBS: No caso de entender que não ocorreu indução econômica deixe em branco.  

a) Largo da Paz; 

b) Imbiribeira; 

c) Antônio Falcão;  

d) Shopping;   

e) Tancredo Neves;  

f) Aeroporto;  

g) Porta Larga; 

h) Monte dos Guararapes;  

i) Prazeres  

 j) Cajueiro Seco. 

8) Com relação a pergunta anterior, das características abaixo, qual ou quais você identificaria 
como sendo necessária para que, no entorno de uma Estação, haja algum tipo de indução 
urbanística, econômica e social? 

 a) acessibilidade;  

b) presença de linha de integração de alta demanda;  
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c) proximidade de grande área residencial;  

d) proximidade comércio forte;  

e) existência de diversificação do uso do solo urbano em sua proximidade; 

9) Qual ou quais dos atores abaixo, poderá, através das suas ações, apoiar a transformação de 
uma estação do metrô da linha Sul visando transformá-la em uma centralidade urbana? 

a) A Prefeitura do Município onde esta localizada;  

b) o Governo do Estado através de órgão como CONDEPE/FIDEM, ou outros;  

c) O Governo Federal através de órgão como Ministério das Cidades ou outros;  

d) O Grande Recife Consórcio de Transportes (antiga EMTU) ;  

e) o Metrô do Recife-CBTU;  

f) empresários do transporte, 

g) empresários do setor imobiliário,  

h) empresários do setor do comércio;  

i) comerciantes informais; 

j) usuários do sistema de transporte;  

k) outros (especifique). 

10) Qual das condições a seguir, ofertadas pelo Metrô, na Linha Sul, colabora no sentido de 
que suas Estações se tornem centralidades urbanas? 

a) alta capacidade para transportar pessoas;  

b) horário de funcionamento;  

c) baixo intervalo e pontualidade;  

d) rapidez de deslocamento;  

e) maior mobilidade com as integrações. 

11) Os investimentos realizados pela Prefeitura, nos arredores das Estações da Linha Sul, 
atendeu o processo de torná-las centralidades urbanas: 

a) atendeu plenamente; 

b) atendeu parcialmente; 

c) foi insuficiente para ara ser considerado como indutor de desenvolvimento; 

d) não atendeu. 

12) De acordo com o observado nos arredores das Estações da Linha Sul do Metrô, elas podem 
ser consideradas como um fator que sirva de atrativo para investimentos do setor imobiliário? 
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a) sim; 

b) não. 

PERGUNTA PARA A ENTREVISTA: 

A Linha Sul do metrô, no Recife, encontra-se em operação desde o mês de março de 2009 com 

dez novas estações, no trecho compreendido entre as estações de Recife e de Cajueiro Seco. O 

horário de funcionamento é de 05 às 23h, de domingo a domingo. Esta linha, em sua opinião, 

terá condição de criar centralidades urbanas através de suas estações? O Senhor poderia 

fundamentar sua resposta?  Caso sua resposta tenha sido negativa, o que deverá ser feito, em 

sua opinião, para reverter este quadro? Que atores poderiam apoiar a construção dessas 

centralidades urbanas e de que forma se relacionarão? 

OBS: ESTÁ SENDO TRATADA CENTRALIDADE COMO A CAPACIDADE QUE UMA ESTAÇÃO PODE 

TER EM INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DOS SEUS ARREDORES, ATRAINDO ATIVIDADES 

DIVERSAS E, CONSEQUENTEMENTE, AUMENTANDO O NÚMERO DE USUÁRIOS 

TRANSPORTADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


