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RESUMO

A má qualidade dos serviços prestados no sistema de transporte reflete-se em várias problemáticas
relacionadas a satisfação e mobilidade urbana dos cidadãos brasileiros, e ferem direitos previstos no artigo 6
da lei 8.987/95. O objetivo desse trabalho foi conhecer a percepção dos estudantes universitários da rede
pública e privada de Aracaju/SE quanto a qualidade do transporte público. Teve como metodologia a
bibliográfica, descritiva, exploratória, quali-quantitativo com aplicação de 80 questionários. Conforme
percepção dos estudantes universitários o estudo conclui que a qualidade de serviço do transporte público
necessita melhorias em vários aspectos, como conforto, limpeza, preço da passagem, lotação, condições dos
veículos, e qualidade no serviço.
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ABSTRACT

The poor quality of services in the transport system is reflected in various issues related to urban mobility and
satisfaction of Brazilian citizens, and injure rights under Article 6 of the Law 8.987/95. The aim of this study
was to understand the perception of college students from public and private Aracaju / SE as the quality of
public transport. Methodology was to bibliographic, descriptive, exploratory, qualitative and quantitative
questionnaires with application of 80. . As perceptions of college students study concludes that the service
quality of public transport needs improvements in many aspects such as comfort, cleanliness, fare, stocking
conditions of vehicles and quality of service.

Keywords: Urban Transport; quality; College Students.
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A QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO NA PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA
REDE PÚBLICA E PRIVADA DE ARACAJU/SE

INTRODUÇÃO

O objetivo desse trabalho é discutir a percepção dos estudantes universitários da rede pública e privada de
Aracaju/SE quanto à qualidade do transporte público.

Para isso foi usada metodologia bibliográfica, descritiva, exploratória, quali-quantitativa com aplicação de 80
questionários aplicados nos pontos de ônibus dos campi universitários da rede pública (UFS) e privada (UNIT
Farolândia), sendo 40 em cada ponto de ônibus e com usuários de unibus que, identificados como alunos
universitários, aceitaram participar voluntariamente da pesquisa.

Outro critério de inserção na amostra foi relativo àqueles alunos universitários que usavam diariamente o
transporte coletivo urbano por ônibus, diariamente para deslocamento até as respectivas instituições de
ensino superior.

A aplicação dos questionários também permitiu, além desse trabalho, a validação do questionário usado em
pesquisa para a obtenção do título de mestre junto ao Curso de Mestrado da Universidade Tiradentes/Saúde e
Ambiente (2013) e embasa a continuação da investigação em nível de doutorado, que obteve parecer
favorável do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) nesse ano de 2014.

Assim, inicilamente são apresentadas discussões baseadas na teoria e na legilasção à respeito da qualidade
do transporte público em Aracaju, de forma correlacionada aos dados obtidos na investigação e em seguida é
apresentada a percepção dos alunos universitários que participaram da amostra à respeito da qualidade do
transporte publico por ônibus em Aracaju.

TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS EM ARACAJU

Usar mais racionalmente os meios de transporte vem se tornando cada vez mais necessário, especialmente,
quando o congestionamento de veículos vem trazendo problemas de várias ordens, como: (i) crescente
consumo de combustível, (ii) poluição urbana, (iii) gasto de tempo em atividade não produtiva, que “rouba” o
tempo que poderia ser utilizado para descanso e lazer.

Para Ferraz e Torres (2004) é possível medir a qualidade do transporte coletivo através de alguns fatores:
“acessibilidade, frequência de atendimento, tempo de viagem, lotação, confiabilidade, segurança,
características dos veículos, características dos locais de parada, sistema de informações, conectividade,
comportamento dos operadores, e estado das vias” (TORRES, 2004, p. 101).

Para Kotler, (2006) a satisfação pode ser medida através da realização da expectativa das pessoas. Com
relação ao transporte público, o usuário, cliente, pode também criar uma expectativa do serviço, passando a
exigir a efetivação de um transporte com qualidade, eficiência, modicidade, segurança, conforto, limpeza, etc.

Requisitos esses previstos na lei 8.987/95, em seu art. 6º, contempla como direito dos usuários de
transportes coletivos o “Serviço adequado que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.” (BRASIL, 1995).

O serviço deve ser prestado através de concessão ou permissão como estabelece o parágrafo único do artigo
175 da Constituição Federal.

Parágrafo único - A lei disporá sobre:
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I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias dos serviços públicos,
o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III- política tarifária;

IV - a obrigação de manter o serviço adequado.

Assim, estratégias apoiadas em políticas públicas voltadas para questão de mobilidade urbana e acessibilidade
do cidadão, se constituem em providência urgente para evitar o aprofundamento dos problemas da
mobilidade urbana e seus reflexos sociais, econômicos, ambientais e outros, que reforçam a injustiça social
dentro da cidade.

Aracaju, embora seja uma cidade de porte médio, e considerada pequena, apresenta muitos problemas no
seu sistema de transporte coletivo, aparentemente vinculados, direta ou indiretamente, à falta de licitação
para concessão do direito de operar esse serviço (FERRO, 2012)

A prefeitura de Aracaju encontra-se na etapa de discussão popular para a construção do Plano Diretor de
Mobilidade Urbana (PDMU) da cidade, conforme previsto na nova Política Nacional de Mobilidade Urbana
instituída pela Lei 12.587 (BRASIL, 2012). Há cerca de trinta anos sem realizar licitação pública para o
transporte público municipal, a prefeitura de Aracaju teve edital de licitação publicado no Diário Oficial,
apenas no dia 17 de abril de 2012.

A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem como base legal a Constituição Federal, que no artigo 182
estabelece a necessidade da existência do Plano Diretor para ordenamento do desenvolvimento urbano de
uma cidade, sendo este obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, e instrumento básico da
política de desenvolvimento e de expansão urbana. É somente através do Plano Diretor exigido por essa
Política que uma cidade poderá desenvolver-se com planejamento e Aracaju, no tocante a este aspecto ainda
precisa evoluir.

Os serviços de transporte público na Capital do Estado de Sergipe são divididos e ofertados pelo Sistema
Integrado Metropolitano (SIM) e pelo Sistema Integrado de Transportes (SIT), com uma frota de 524 ônibus
para a Capital e região metropolitana, que serve 552.223 habitantes da Capital (SMTT, 2011).

Ao analisar-se a região metropolitana, composta por mais três municípios (São Cristóvão, Nossa Senhora do
Socorro e Barra dos Coqueiros), a população contabiliza 821.006 indivíduos (IBGE, 2010). Esses sistemas
passam por nove terminais de integração, que são administrados pelas oito empresas que prestam o serviço
de transporte e que pertencem apenas a três grupos empresariais (SMTT, 2011).

Os terminais de integração de ônibus urbanos constituem-se em pontos de transbordo sem pagamento de
nova passagem de ônibus, mas que podem ser usados como pontos de embarque inicial com pagamento do
bilhete no local. Esses terminais estão espalhados pela cidade e região metropolitana. Esses terminais de
integração, locais de grande volume de fluxo de pessoas, se mostram inadequados por problemas de
infraestrutura, e disciplinamento do uso do espaço, o que traz problemas para os usuários, especialmente
aqueles mais vulneráveis a circulação em locais alta densidade de pessoas (FERRO, 2012)

São nove terminais de integração: Maracaju, Distrito Industrial de Aracaju (DIA), Zona Oeste (Rodoviária
Nova), Fernando Sávio (Centro), Zona Sul (Atalaia) e Manoel Aguiar Menezes (Mercado), Campus
Universitário (Universidade Federal de Sergipe), Rodoviária de São Cristovão (Município de São Cristóvão) e
Marcos Freire (Município de Nossa Senhora do Socorro), assim como material oficial relativo à temática
elaborado pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT, 2011).

Para a pesquisa aqui em foco foi usado apenas o terminal do Campus Universitário (Universidade Federal de
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Sergipe), sendo que para os alunos da rede privada, a pesquisa foi realizada nos dois pontos de ônibus em
frente ao Campus UNIT Farolândia. Nesse sentido, são discutidos a seguir os dados que se referem à
percepção dos alunos de ensino superior que usam transporte publico diariamente em Aracaju.

A PERCEPÇÃO DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE ARACAJU/SE
QUANTO A QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO

Neste estudo foram definido 06 aspectos com relação à qualidade do atendimento aos universitários, usuário
do transporte coletivo: (1) qualidade do veículo; (2) limpeza; (3) lotação; (4) conforto; (5) cumprimento do
horário e (6) preço da passagem.

Os resultados da pesquisa apontam a insatisfação quanto a qualidade do serviço de transporte público, por
ônibus, ofertado em Aracaju, conforme pode ser verificado na tabela 1 abaixo.

Tabela 1 – Qualidade do serviço prestado

Aspectos Observados Bom Regular Ruim
Nº % Nº % Nº %

Capacidade do veículo 0 0,0 11 13,8 69 86,3
Preço da passagem 0 0,0 22 27,8 57 72,2
Conforto 0 0,0 25 31,3 55 68,8
Qualidade do veículo 1 1,3 31 38,8 48 60,0
Limpeza 2 2,5 34 42,5 44 55,0
Cumprimento de horário 3 3,8 44 55,0 33 41,3

FONTE: Pesquisa de Campo, 2012

Comparando-se os resultados no estudo realizado para análise da qualidade foi encontrada semelhança
significativa entre outros aspectos observados. A semelhança é com relação ao número de estudantes que
concordam que os serviços de condições do veículo, limpeza, lotação conforto e preço de passagem são ruins,
na escala de bom, regular e ruim, conforme tabela anterior.

Outra semelhança foi com relação aos itens lotação do veículo, cumprimento do horário e preço da passagem
em que nenhum dos entrevistados classificou o serviço como bom.

Foram observados ainda pontos considerados alarmantes como a opinião em relação ao item lotação do
veículo em que os universitários em sua maioria (86,3%) consideraram como ruim.

O único aspecto que pode ser considerado positivo foi ao que se refere cumprimento de horário, em que a
maioria dos alunos consideraram em sua maioria o serviço como regular e bom.

A observação direta das condições de qualidade, conforto e limpeza do veículo constatou pisos, janelas e
corrimãos visivelmente sujos, assentos rasgados, peças metálicas corroídas de ferrugem. O que é confirmado
com o resultado da pesquisa aplicada que indica 55% como ruim a limpeza, 68,8% como não existir conforto
e 60% considerar a qualidade dos veículos como ruim.

A pesquisa permite ainda afirmar que os veículos são muitas vezes superlotados, especialmente nos
momentos de pico. O volume excessivo de passageiros leva para a prática de não cumprimento da solicitação
de parada, por não caber mais pessoas no interior destes. Alguns entrevistados relataram que este aspecto
afeta a própria realização de tempo de chegada das pessoas a seus destinos.
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Quanto ao preço da passagem foi considerada alta para 72,2% dos usuários, sendo tomado como referência,
a condição dos veículos e atendimento ao cliente.

A tabela que segue, trata sobre a percepção da qualidade do transporte.

Tabela 2 – Percepção da qualidade do transporte de acordo com gênero

Qualidade do
transporte

Universidade Pública Universidade
Particular

Homem Mulher Homem Mulher
Bom 0,0 0,0 1,3 0,0
Regular 5,0 8,8 8,8 16,3
Ruim 23,8 12,5 8,8 15,0

FONTE: Pesquisa de Campo, 2012

Analisando-se a percepção de qualidade de transporte, observa-se que as piores avaliações foram feitas por
36,3% da amostra, onde alunos da universidade pública consideraram ruim a qualidade do transporte,
enquanto que 23,8%, os estudantes universitários privados consideraram ruim a qualidade do transporte.
Esta diferença pode estar relacionada com a qualidade dos ônibus que servem as duas universidades, a
observação direta mostrou ser significativa a diferença no estado de conservação e manutenção de veículos,
dos que cursam a universidade privada.

Mas é interessante notar que as mulheres na universidade privada tiveram praticamente a mesma percepção
que os homens na avaliação da universidade pública "ruim" para a capacidade do transporte público.

Mas um outro aspecto muito importante que a pesquisa revelou refere-se à percepção sobre violência dentro
dos ônibus pelos alunos univeristários pesquisados.

Tabela 3 – Violência dentro dos ônibus

Tipos de Violência Ocorrências
Nº %

Roubo 14 40,0
Furto 9 25,7
Agressão verbal 6 17,2
Lesões 4 11,4
Agressão Física 2 5,7
Total 35 100,0

FONTE: Pesquisa de Campo, 2012

A tabela 3 trata sobre a ocorrência de assaltos, roubos, furtos e acidentes relacionados a essas situações de
violência vivenciadas nos ônibus em Aracaju. Dos 80 alunos que participaram da amostra, 35 relataram ter
sofrido algum tipo de agressão, especialmente roubos, que responde por 40,0% dos casos identificados.

Furtos também têm se mostrado ocorrência significativa, uma vez que 25,7%, dos pesquisadors relataram ter
sido vítimas. Os outros tipos de agressão também foram citados, embora em menor grau, com ferimentos
resultantes de reação aos ataques, especialmente durante episódios de roubo e furtos, o que se apresentou
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como 11,4% de lesões.

Mas outro tipo de violência comum foi a aqui identificada como agressão verbal, com o percentual de 17%.
Sobre a agresssão verbal a mesma foi carcterizada como resultados da superlotação, paradas indevidas,
desconfoto dos veículos, entre outros.

Na tabela 4 que segue abaixo, apresenta-se o resultados sobre a pergunta sobre o número de ocorrências de
acidentes, levando em consideração que esse acidente poderia ser provocado em alguns momentos como:
subida, descida, colisão, condições físicas do veículo e frenagem.

Tabela 4 – Acidentes dentro dos ônibus

Causas da ocorrências de
acidentes

Ocorrencias
Nº %

Descida do veículo 18 35,29
Frenagem abrupta 15 29,41
Entrada no veículo/subida 8 15,69
Colisão 5 9,80
Condições físicas do veículo 5 9,80
Total 51 100,00

FONTE: Pesquisa de Campo, 2012

Destaca-se que 23 pessoas relataram ter sofrido algum tipo de acidente e 48 relataram conhecer pessoa que
sofreu acidente. Além disso, 45 pessoas relataram não ter sofrido, nem conhecer quem tenha sofrido
qualquer tipo de acidente.

A causa recordista entre os que relatam já terem sofrido acidentes foi aquela identificada como ocorrida nos
momentos das descidas dos ônibus, ficando para o segundo lugar as frenagens.

O depoimento dos participantes da amostra, apoiado pela observação direta, permitem inferir que a
ocorrência de acidentes ao sair do ônibus, entrar no ônibus e frenagem, ocorrem devido a dois fatores
principais: (a) a corrida de motoristas para atender, conforme pré-definição da administração, a conclusão do
da rota; e (b) a disputa com outros veículos de transporte público, para conseguir chegar mais cedo em
pontos de ônibus e terminais de integração, tendo em vista os passageiros que estão esperando transporte.

De acordo com os questionários, esses dois fatores principlamente, levam à abertura e fechamento das portas
com pressa e sem o cuidado e respeito necessário para os passageiros que embarcam ou desembarcam do
veículo; Além disso, a alta velocidade que é incompatível com as vias urbanas para ultrapassar outros ônibus,
levam a travagem abrupta e muitas vezes bastante violenta, que por vezes não são suficientes para evitar
colisões com outros veículos. As conseqüências desses tipos de acidentes, apesar de geralmente restrita a
pequenas escoriações e contusões, pode levar a situações mais graves, como foram observadas quedas mais
bruscas e contusões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme percepção dos estudantes universitários o estudo conclui que a qualidade de serviço do transporte
público necessita melhorias em vários aspectos, como conforto, limpeza, preço da passagem, lotação,
condições dos veículos, e qualidade no serviço.
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Assim propõe implementação na melhoria de políticas públicas de mobilidade e segurança pública, chmando à
atenção para o fato de que muitos dos desafios e problemas apresentados no sistema de transporte público
em Aracaju, no que diz respeito a sua efetiva resolução podem e estão relacionados a interesses políticos e a
mínima presença do Estado no desempenho de tarefas que lhes são de competência como, por exemplo, a
licitação pública e o cumprimento do plano diretor.

Este estudo sugere assim, a necessidade de uma gestão pública competente, uma melhor fiscalização do
transporte público em Aracaju, a fim de reduzir a má qualidade do atendimento e as condições do sistema,
evitando a ocorrência de desconforto desnecessário e risco segurança e saúde do usuário.
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