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RESUMO 

Os debates acerca da Mobilidade Urbana são cada vez mais presentes no meio acadêmico, 

visto a emergência de problemas relacionados ao tema, como a poluição atmosférica, os 

acidentes de trânsito, o sedentarismo da população e os congestionamentos. O foco deste 

trabalho é compreender as dinâmicas urbanas ao longo da rede viária e seus possíveis 

impactos na mobilidade urbana da população petropolitana, com foco para a Estrada União e 

Indústria e sua importância para o município de Petrópolis. Para isso, faz-se uma 

contextualização histórica da formação espacial e social de Petrópolis e sua relação com os 

diferentes cenários socioeconômicos ao longo do tempo e suas respectivas formas de 

apropriação do espaço. Diferentes processos metodológicos são usados na expectativa de 

debater os principais pontos da temática da Mobilidade Urbana e de caracterizar e 

compreender as dinâmicas urbanas do trânsito no trecho da Estrada União e Indústria no 

segundo distrito de Petrópolis. Estão entre eles: a revisão bibliográfica, a busca por notícias na 

mídia digital, o trabalho de campo e a medição dos tempos de deslocamento, através do 

Google Maps. A partir disso, foi perceptível que o que se debate neste campo do 

conhecimento é que esta problemática é originada no uso excessivo do carro e nas políticas 

que estimulam sua fabricação e compra e que apoiam a multiplicação de rodovias. O caso de 

Petrópolis possui como agravante, qual seja, a multiplicação dos espaços de consumo 

voltados para a economia do turismo e da venda de imóveis. Assim, o problema do 

congestionamento é visto como essencialmente político e todas as estratégias de reversão 

deste cenário dependem de uma enorme força política contrária àquela que se mostra 

dominante.  

Palavras chave: Mobilidade Urbana, Congestionamento, Petrópolis, Estrada União e 

Indústria. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The debates about Urban Mobility have been more and more in the academia, since the 

emergency of problems related to the theme, such as atmospheric pollution, traffic-accidents, 

population’s sedentary and traffic-jam. The focus of this work is to understand the urban 

dynamics along the road network and its possible impacts on the urban mobility of the 

petropolitan population, focusing on União e Indústria Road and its importance for the 

municipality of Petrópolis. Therefore, an historical contextualization of social and spatial 

formation of Petrópolis is made and it’s relation with different socioeconomic scenarios 

through the time and its respective forms of space appropriation. Different methodological 

processes are used in order to discuss the main points of the theme of Urban Mobility and to 

characterize and understand the urban dynamics of traffic on the stretch of União e Indústria 

Road in the second district of Petrópolis. Among them are: bibliographic review, search for 

news, fieldwork and measurement of travel times, through Google Maps. From that, it was 

noticeable that what is debated in this field of knowledge is that this problem is originated in 

the excessive use of the car and in the policies that stimulate its manufacture and purchase and 

support the multiplication of highways. The case of Petrópolis has as an aggravating factor the 

multiplication of consumption spacesaimed at the economy of tourism and the properties sell. 

Thus, the problem of traffic-jam is seen as essentially political and all strategies for reversing 

this scenario depend on an enormous political force contrary to that which is dominant. 

Keywords: urban mobility, traffic-jam, Petrópolis, União e Indústria Road
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INTRODUÇÃO 

A Mobilidade Urbana é influenciada por uma série de fatores que, historicamente, constroem 

realidades viárias distintas em cada uma das cidades em relação à fluidez de seu trânsito, ao 

uso de transportes alternativos, à construção de novas rodovias etc. Porém, o que tem sido 

visto em grande parte das cidades brasileiras é que esse cenário é cada vez mais caótico, 

criando ambientes nada propícios à plena fluidez das atividades humanas diárias. Cada vez 

mais, as cidades acabam representando ambientes caóticos, insalubres, de baixa qualidade de 

vida e de aprofundamento das desigualdades. Em Petrópolis, na Região Serrana do estado do 

Rio de Janeiro, o meio urbano segue essa mesma tendência, com congestionamentos cada vez 

maiores, transportes públicos insatisfatórios, falta de estrutura para transportes não 

motorizados, como a caminhada e o ciclismo, além do constante desrespeito às leis de 

trânsito. 

A dependência das rodovias é originada num contexto histórico de eliminação de outros 

modais, como o ferroviário, e é estimulada por ideologias econômicas que serviam a 

interesses privados de determinados grupos. A problemática surge do fato de que a atualidade 

reserva os direitos de deslocamento à parcela da população que tem acesso aos transportes 

motorizados e individuais, através da compra de carros e motos. Assim, a população que 

depende dos transportes públicos fica refém de um serviço marginalizado e de baixa 

qualidade. Isso é tão importante, pois o deslocamento não é uma atividade em si, mas é o 

meio pelo qual diversas outras atividades se realizam, uma vez que para isso, elas precisam 

ser alcançadas pela população. Desta forma, a Mobilidade Urbana não é uma questão somente 

espacial, mas possui uma função social, visto que através desses deslocamentos, os cidadãos 

suprem suas necessidades e também alcançam novas oportunidades de estudo, trabalho etc., 

chances de melhorar suas qualidades de vida. Consequência disso, o congestionamento 

representa, assim, um obstáculo à mobilidade social das pessoas. 

Essa pesquisa pretende entender os debates atuais acerca da Mobilidade Urbana e dos 

congestionamentos e aplicá-los à realidade petropolitana, considerando seus fatores históricos 

específicos e as dinâmicas urbanas atuais que contribuem para a perpetuação e 

aprofundamento do quadro em que o carro e, quando muito, as motocicletas são os 

protagonistas do trânsito de Petrópolis. Desta forma, esse trabalho procura iniciar um debate 

que ainda pouco pesquisado, movimentando o meio acadêmico e, futuramente, a sociedade 

em geral. Busca-se construir uma cidade mais participativa e democrática, onde o cidadão 
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petropolitano, e não o crescimento econômico do mercado turístico e imobiliário, seja a 

prioridade do poder público, contribuindo na atenuação das desigualdades sociais e da 

dominação de classes que tanto marcam a trajetória de Petrópolis até a atualidade. 

Assim, os objetivos aqui propostos foram adaptados frente à pandemia do Covid-19 (Corona 

Vírus). O objetivo geral deste trabalho é compreender as dinâmicas urbanas ao longo da rede 

viária e seus possíveis impactos na mobilidade urbana da população petropolitana, com foco 

para a Estrada União e Indústria e sua importância para o município de Petrópolis. 

 Relacionar os congestionamentos, assim como seus principais fatores envolvidos, com 

o cotidiano de Petrópolis; 

 Problematizar os debates que têm sido propostos sob o viés da mobilidade urbana, 

enquanto função social, frente ao caso petropolitano; 

 Relacionar o mercado imobiliário local com a problemática dos congestionamentos; 

 Consultar a postura da mídia local acerca dos fatores da mobilidade urbana na Estrada 

União e Indústria. 
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1 REFLEXÕES ACERCA DA CIÊNCIA GEOGRÁFICA E CONCEITOS 

BASILARES  

Esse trabalho, feito sob o campo de pesquisa da Geografia, está sob uma perspectiva de 

valorização do poder de mudança das realidades sociais que a ciência possui, empregando em 

si as questões políticas que fazem da realidade uma constante luta de classes, especialmente 

com o domínio capitalista sobre a maior parte do globo, algo que transforma o espaço, 

categoria de extrema importância para a ciência geográfica, numa mercadoria (SANTOS, 

2004) e faz com que essa pesquisa se identifique com a Geografia Crítica, delimitada por 

Moraes (2005) e por tantos outros autores. Assim como apontado por Moraes (2005), essa 

vertente da Geografia busca as razões sociais e políticas para os problemas da realidade, 

criticando as pesquisas que são feitas através de discursos supostamente apolíticos e que 

encobrem as desigualdades sociais, a dominação de classes, etc. Assim, esse viés da 

Geografia começa a inserir novos conceitos e categorias que possuem grande importância nos 

debates propostos por esse trabalho, que envolvem Poder, o Estado e o contexto Imperialista e 

Capitalista global, que podem ser vistos evidentemente nos trabalhos de Santos e Harvey, por 

exemplo (MORAES, 2005).  

O espaço, segundo as determinações de Santos (2002), seria a resultado da relação de 

sistemas de ações cada vez mais programados e sistemas de objetos cada vez mais artificiais, 

que condicionam uns aos outros acerca da maneira como irão se inscrever na realidade. Esses 

sistemas são inseparáveis uns dos outros, numa relação condicionada pelas técnicas de cada 

período, mas regida pela intencionalidade. O mesmo autor chega a afirmar que o espaço é 

“um conjunto de relações realizadas através de funções e de formas que se apresentam como 

testemunho de uma história escrita por processos do passado e do presente” (SANTOS, 2004, 

p. 153). É de extrema importância reforçar que esse espaço não é um palco para as relações 

sociais, mas ele é construído por essas relações e ajuda a construí-las, nunca se constituindo 

como um mero reflexo dos fatores da sociedade, visto que ele participa ativamente dessas 

relações (SANTOS, 2004). Esses sistemas de ações e objetos, estabelecidos por relações 

sociais, perpassam pela vivência humana desse espaço e seus objetivos, desejos, vontades, 

isto é, suas intenções, sendo assim, a intencionalidade se faz presente em todas as ações e, 

através delas, toma parte nos objetos (SANTOS, 2002).  

O “espaço urbano”, defendido por Corrêa (1989), é um espaço que se fragmenta através de 

seus diferentes usos, mas que mantém relações constantemente articuladas pela presença de 
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fluxos materiais e menos visíveis (de pessoas, de veículos, de bens, de capital, de poder, etc), 

“simultaneamente fragmentado e articulado” (p. 7). Segundo o autor, esses fluxos são relações 

espaciais de natureza social que ajudam a diferenciar as partes desse mesmo espaço e acaba 

por refletir a sociedade que o ocupa e que se relaciona com ele, sendo um reflexo da sua 

estrutura de classes e de ações tanto do momento atual, como dos momentos guardados pelo 

passado, mas que deixam marcas até hoje nas formas do espaço (CORRÊA, 1989). As 

intencionalidades envolvidas na produção desses espaços urbanos formam uma verdadeira 

luta de classe, motivada por interesses políticos, econômicos e sociais, em que os principais 

atores são: os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores 

imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos (CORRÊA, 1989). 

Para refinar mais a perspectiva conceitual, Lefebvre (2001) trata de diferenciar os termos 

“urbano” e “cidade”. Segundo o autor, a cidade é o prático sensível, a realidade concreta e 

presente, enquanto o urbano diz respeito à realidade social, composta por uma multiplicidade 

de relações que buscam ser entendidas pelo pensamento das ciências e filosofias que vêem 

esse fenômeno como seu objeto. Assim, segundo Lefebvre (2001), é essencial entender que 

um não pode ser concebido sem o outro, ou seja, se o urbano é concebido sem a cidade, sem 

sua morfologia, ele não passa de um pensamento, uma ideia possível, e não se traduz como 

objeto real. Desta forma, a realidade da cidade se modifica conforme a sociedade é 

transformada, seja por ordens globais ou por motivações locais (LEFEBVRE, 2001), através 

da reprodução das relações de natureza social, mas, assim como o espaço de forma geral, não 

é transformada de forma passiva, influenciando sobre cada mudança a partir de suas formas já 

determinadas e originadas de períodos anteriores (SANTOS, 2004). 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A primeira etapa metodológica deste trabalho foi a revisão bibliográfica, baseada, 

principalmente, na plataforma do Google Acadêmico, através da combinação de palavras 

chave na busca do website. Alguns dos termos que encontraram os resultados mais relevantes 

para a pesquisa foram: “mobilidade urbana”, “cidade média”, “Petrópolis”, “urbano” etc. 

Termos como “congestionamento” também resultaram em importantes trabalhos publicados, 

mas, por ser um termo utilizado por muitas áreas do conhecimento para designar fenômenos 

totalmente distintos, acabou dificultando a busca. Vale lembrar que, na maior parte das vezes, 

esses termos foram utilizados de forma combinada, para filtrar melhor os resultados obtidos. 

Essa plataforma foi escolhida por reunir trabalhos de diversas outras fontes, ser facilmente 

acessada e melhor se adaptar aos objetivos de quem pesquisa. É importante lembrar que as 

obras menos específicas e que tratavam de forma mais ampla dos campos de Geografia e de 

Geografia Urbana, foram encontradas e recolhidas anteriormente à produção desta pesquisa, 

ao longo dos anos de graduação e das aulas do curso de Geografia. 

Além do levantamento bibliográfico, realizou-se uma busca em um dos principais portais de 

notícias online da cidade – Tribuna de Petrópolis – sobre a problemática do congestionamento 

em Petrópolis, com foco para a Estrada União e Indústria. Esse site de notícias foi escolhido 

por ter as melhores ferramentas de busca e um arquivo de notícias antigas mais acessível para 

quem visita o site, por exemplo, dentre as notícias selecionadas aqui, como relevantes para a 

discussão sobre o assunto, uma simples busca no website resultou em reportagens de 5 anos 

atrás. O termo utilizado para encontrar essas notícias foi “congestionamento”, na tentativa de 

filtrar mais diretamente os resultados, frente ao tema tratado no trabalho. Outros portais, como 

o Diário de Petrópolis, com apenas um acervo de notícias muito recente, ou como o portal do 

G1 voltado para a Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, com um acervo muito amplo e 

de difícil busca, foram consultados, mas não utilizados para ajudar na caracterização dos 

problemas de mobilidade urbana da cidade. Essa etapa de pesquisa foi interessante para 

entender como o assunto é tratado frente à população petropolitana, quais fatores são trazidos 

pela mídia ao público, interferindo inevitavelmente no imaginário da população acerca do 

tema, e como se mesclam as funções de informação e de crítica, cumpridas pelo jornal. 

O terceiro procedimento metodológico aqui proposto baseou-se na consulta dos índices de 

trânsito e congestionamento ao longo da via através da ferramenta de “Rotas” do Google 

Maps (Apêndice B). Essa ferramenta possibilita a geração de um valor aproximado do tempo 
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de trajeto entre dois pontos do mapa em que a via selecionada varia em tons de azul, laranja e 

vermelho para representar a fluidez do trânsito (livre, intermediário e congestionado), 

mostrando as rotas mais rápidas, além de caracterizá-las como mais ou menos fluidas 

comparadas com a “normal” definida segundo parâmetros da própria plataforma. A consulta 

foi feita na parte da via que se encontra no segundo distrito, em ambos os sentidos, em todos 

os dias da semana e três vezes ao dia: às 07:30, às 12:30 e às 17:30, com uma margem de erro 

de dez minutos para mais ou para menos, entendidos aqui como os horários de maior 

demanda de deslocamentos. No sentido “Petrópolis – Itaipava”, o ponto de partida foi a 

mercearia Dib Retiro e o ponto de chegada foi a 106ª Delegacia de Polícia e, no sentido 

“Itaipava – Petrópolis” o ponto de partida foi o endereço Estrada União e Indústria, número 

9153, e o ponto de chegada foi a 105ª Delegacia de Polícia. Vale lembrar que este 

procedimento apresenta algumas limitações, visto que a empresa que administra o aplicativo, 

aqui utilizado, tem suas próprias metodologias para aferir esse tempo de deslocamento, sendo 

que nem todas são abertamente explicadas aos seus usuários, além de ser uma ferramenta 

passível de erros e falhas na produção de seus dados.  

Enquanto pesquisa guiada e orientada pelos preceitos da ciência geográfica, este trabalho 

utilizou do trabalho de campo como o último dos procedimentos metodológicos essenciais na 

caracterização e no entendimento do fenômeno aqui tratado. O trabalho de campo foi feito em 

dois dias, no final da tarde do dia 19 de fevereiro de 2021 e no horário do almoço do dia 27 de 

fevereiro de 2021, conforme os dias da semana e horários que se mostraram mais 

problemáticos durante a consulta feita com auxílio do Google Maps, detalhada anteriormente. 

O trabalho de campo também merece uma perspectiva profundamente crítica, visto que o 

local visitado pode passar por algum fenômeno incomum ou muito específico nos dias de 

visita, ou seja, o fenômeno observado em campo não pode ser considerado como a regra geral 

daquele espaço, mas sim como uma observação pontual e que busca entender as mais distintas 

camadas e fatores que envolvem a ocorrência dos congestionamentos, foco desta pesquisa. Os 

relatórios de campo completos estão disponibilizados no Apêndice A. 

Por fim, é fundamental que se considere as condições de produção deste trabalho, visto que a 

ideia foi elaborada em um contexto pré-pandemia, mas sua execução foi toda efetuada durante 

a quarentena causada pelo Covid-19 (Corona Vírus) nos anos de 2020 e 2021, seguindo todas 

as regras obrigatórias de isolamento e distanciamento social. O cenário atual acabou causando 

uma mudança drástica nas metodologias e objetivos empregados nesta pesquisa, uma vez que 

o tratamento dos temas de mobilidade urbana e congestionamentos seria feito através da 
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perspectiva do cidadão petropolitano, com o auxílio de entrevistas e/ou questionários 

aplicados em trabalhos de campo mais frequentes no recorte espacial proposto. Além disso, as 

próprias medidas de isolamento social acabam trazendo novas dinâmicas para o trânsito, o 

que requer uma perspectiva crítica ainda mais profunda na análise dos dados obtidos pelo 

Google Maps e nas observações feitas em campo. Esse fato foi decisivo para optar por 

procedimentos metodológicos alternativos, já que a ideia inicial dependeria do uso constante 

do transporte público até o local de estudo e do contato direto com os moradores, também em 

campo, algo que poderia colocar em risco a saúde do pesquisador e dos entrevistados. 
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3 ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DE PETRÓPOLIS 

Petrópolis é um município localizado na região serrana do estado do Rio de Janeiro, no 

sudeste brasileiro. Segundo os dados obtidos no Censo de 2010 e disponibilizados pelo IBGE 

Cidades, Petrópolis possuía 295.917 habitantes, com uma densidade demográfica de 371,85 

habitantes por quilômetro quadrado, no ano de 2010. Com uma área total de 791.144 km², o 

território petropolitano se encontra no contexto do bioma da Mata Atlântica, compondo a 

parte correspondente à Serra dos Órgãos, ainda na Serra do Mar (IBGE, 2010; GUERRA et. 

al. 2007). Segundo Guerra et. al. (2007, p. 80), “Petrópolis situa-se entre as coordenadas de 

43º 04’ – 43º 14´W e 22º 33´ - 22º 35´S, com uma altitude média de 845 metros” e, assim 

como estudado pela pesquisa dos autores, é cada vez mais conhecida pela ocorrência de 

deslizamentos de terra e enchentes, com uma multiplicação de construções de moradias em 

áreas de risco. De forma geral e já bem consolidada no imaginário da população, Petrópolis 

possui um terreno extremamente acidentado, com uma estrutura viária cheia de curvas e de 

declividade acentuada. Guerra et. al. (2007) apontam alguns outros fatores, como a 

concentração de chuvas no verão e a grande presença de encostas com declividades superiores 

a 45°, fatores que acabam estimulando o estabelecimento de Unidades de Conservação. 

 

Figura 1: Mapa de Petrópolis e divisão distrital. Elaboração própria. 

Assim como será detalhado nos próximos tópicos, a formação da população petropolitana 

sofre influência de diversas etnias, começando com a chegada e ocupação por colonos 

portugueses e africanos escravizados, seguida pela maior ocupação de uma elite tanto 
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portuguesa quanto brasileira no período imperial e pela chegada do proletariado europeu, com 

destaque para os alemães (AMBROZIO, 2008). Apesar da ampla popularização dos títulos de 

“cidade imperial” e de “colônia alemã”, Petrópolis teve uma colonização bem mais complexa, 

formando uma estrutura social bastante mista, apesar de invisibilizada pelo histórico imperial 

do município (SILVA, 2018 e DIAS, 2016). Apesar dessas características, ao longo do tempo, 

Petrópolis recebeu fluxos migratórios dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo, até 

chegar a suas características populacionais atuais. 

População residente, por distrito, sexo e raça ou cor – Petrópolis (RJ), 2010 

Área Sexo 
Cor ou raça 

Total Branca Preta Amarela Parda Indígena 

Petrópolis (RJ) 

Total 295917 187076 32586 1098 74949 208 

Homens 140996 87613 16026 484 36780 93 

Mulheres 154921 99463 16560 614 38169 115 

1º distrito - Petrópolis  

Total 185876 117288 21717 620 46096 155 

Homens 87599 54199 10633 291 22410 66 

Mulheres 98277 63089 11084 329 23686 89 

2º distrito - Cascatinha  

Total 64936 41168 6347 277 17114 30 

Homens 31215 19492 3120 119 8466 18 

Mulheres 33721 21676 3227 158 8648 12 

3º distrito - Itaipava  

Total 20444 13209 1852 77 5288 18 

Homens 9993 6383 888 32 2683 7 

Mulheres 10451 6826 964 45 2605 11 

4º distrito - Pedro do 

Rio  

Total 14079 8822 1679 82 3494 2 

Homens 6900 4282 852 33 1731 2 

Mulheres 7179 4540 827 49 1763 - 

5º distrito - Posse  

Total 10582 6589 991 42 2957 3 

Homens 5289 3257 533 9 1490 - 

Mulheres 5293 3332 458 33 1467 3 

Tabela 1: População residente, por distrito, sexo e raça ou cor – Petrópolis (RJ), 2010. Fonte: SIDRA 2010 - 

Censo Demográfico 

A tabela 1 acima apresenta a estrutura da população petropolitana no município como um 

todo e em cada um de seus cinco distritos, através da divisão de raça ou cor e sexo, fatores 

que, como apontado por Vasconcellos (2001), devem ser considerados no estudo da 

mobilidade urbana, uma vez que determinados indivíduos possuem menos oportunidades de 

deslocamento que outros. Através da tabela pode-se perceber que, gradualmente do primeiro 

ao quinto distrito, a população total vai diminuindo, uma herança ainda do período imperial 

que concentrou as atividades municipais no primeiro distrito. A população é majoritariamente 

branca em todos os distritos, mas as demais raças ou cores também possuem uma grande 

expressividade na estrutura da população de Petrópolis, sendo a população indígena e amarela 
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aquelas de menor expressividade nesse quantitativo. Outra variável que, apesar de estar 

diretamente relacionada com as outras, representa um bom indicativo para a pesquisa em 

mobilidade urbana é a renda dessas pessoas, que se encaixam no tipo de economia local e nas 

vagas de emprego que são oferecidas (VASCONCELLOS, 2001). A renda deve ser 

considerada, pois está diretamente relacionada à garantia dos meios de deslocamento, seja na 

compra e manutenção do transporte individual, seja no pagamento de tarifas 

(VASCONCELLOS, 2001). 

A estrutura econômica e de oferta de trabalhos também é bastante mista. Segundo os dados do 

Censo Demográfico de 2010, apresentados pelo SIDRA, os setores de atividades que eram 

mais relevantes em cada distrito variavam, mas alguns acabavam por chamar maior atenção. 

Alguns desses setores são o de “Construção”, “Indústrias de Transformação”, de “Comércio; 

Reparação de veículos automotores e motocicletas”, “Serviços Domésticos” etc. (IBGE, 

2010). Desta forma, as tabelas a seguir apresentam a renda da população petropolitana, 

segundo sua cor ou raça (tabela 2) e segundo seu sexo (tabela 3). Vale observar que o salário 

mínimo considerado aqui era do ano de 2010, de R$510,00, e que os indivíduos que recebiam 

apenas benefícios do governo estão incluídos na categoria “Sem rendimento”, assim como 

apontado pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA, 2010). 

Renda de pessoas de 10 anos ou mais de idade, por cor ou raça, em Petrópolis (2010) 

Municípi

o  

Classes de rendimento 

nominal mensal 

Cor ou raça 

Total Branca Preta Amarela Parda Indígena 

Petrópolis 

(RJ) 

Total 259045 165394 28950 962 63539 200 

Até 1/4 de salário mínimo 1845 802 328 25 689 1 

Mais de 1/4 a 1/2 salário 
mínimo 

3731 1848 576 21 1282 4 

Mais de 1/2 a 1 salário 

mínimo 

54474 30994 8085 213 15134 48 

Mais de 1 a 2 salários 
mínimos 

66647 41422 8060 242 16877 46 

Mais de 2 a 3 salários 

mínimos 

18785 14054 1311 53 3357 10 

Mais de 3 a 5 salários 
mínimos 

13566 11265 555 41 1694 11 

Mais de 5 a 10 salários 

mínimos 

10341 9202 224 38 866 11 

Mais de 10 a 15 salários 

mínimos 

1964 1784 30 5 143 2 

Mais de 15 a 20 salários 

mínimos 

1632 1518 20 6 87 1 

Mais de 20 a 30 salários 

mínimos 

776 727 6 4 39 - 

Mais de 30 salários 423 401 1 - 20 1 
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mínimos 

Sem rendimento 84861 51377 9754 314 23351 65 

Sem declaração - - - - - - 

Tabela 2: Renda de pessoas de 10 anos ou mais de idade, por cor ou raça, em Petrópolis (2010). Fonte: SIDRA 

2010 - Censo Demográfico 

Renda de pessoas de 10 anos ou mais de idade, por sexo, em Petrópolis (2010). 

Município  Classes de rendimento nominal 

mensal 

Sexo 

Total Homens Mulheres 

Petrópolis 
(RJ) 

Total 259045 122254 136791 

Até 1/4 de salário mínimo 1845 559 1286 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 3731 1140 2591 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 54474 22799 31675 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 66647 36400 30247 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 18785 11602 7183 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 13566 7901 5665 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 10341 6202 4139 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 1964 1309 655 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 1632 1170 462 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 776 589 187 

Mais de 30 salários mínimos 423 320 103 

Sem rendimento 84861 32263 52598 

Sem declaração - - - 

Tabela 3: Renda de pessoas de 10 anos ou mais de idade, por sexo, em Petrópolis (2010).Fonte: SIDRA 2010 - 

Censo Demográfico 

A partir da análise das tabelas, é possível perceber que, de fato, os fatores de cor ou raça e 

sexo estão bastante relacionados à renda nominal, uma vez que observando os valores de cada 

cor ou raça e de cada sexo e sua distribuição por cada uma das classes de rendimento nominal 

mensal propostas pela plataforma online do SIDRA, fica evidente a concentração de certos 

grupos com salários maiores ou menores. O que se quer apontar aqui é que a proporção de 

pessoas pretas e pardas, por exemplo, segundo as classes de renda, está mais concentrada em 

valores médios menores, assim como a quantidade de habitantes que não possuem quaisquer 

rendimentos. Uma desigualdade que pode ser estabelecida de forma similar é entre “homens” 

e “mulheres”, visto que o número de mulheres sem rendimento e com salários baixos é muito 

maior se comparado aos homens. Por fim, é de extrema importância entender que todos os 

dados aqui apresentados já não podem ser totalmente fiéis à realidade petropolitana atual, pois 

foram retirados da última grande pesquisa demográfica nacional, o Censo do IBGE de 2010, 

isto é, nos quase 11 anos que se passaram desde a produção desses dados, os cenários 

políticos nacional e municipal foram transformados, assim como os processos implicados por 

eles.  
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O recorte espacial escolhido como exemplificação dos processos de mobilidade urbana e 

congestionamento foi a porção da Estrada União e Indústria localizada no segundo distrito do 

município, também conhecida atualmente como Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek. 

Essa rota, construída às margens do rio Piabanha, possuía o objetivo de ligar Petrópolis a Juiz 

de Fora, como mostra a figura 2, mas no contexto urbano engendrou a estruturação e guiou os 

principais processos intraurbanos, sendo, até hoje, uma das principais vias do município. Esta 

rodovia é caracterizada por muitas curvas por ser muito próxima tanto à margem do rio, como 

à encosta que a circunda.  

 

Figura 2: Mapa da Estrada União e Indústria, frente às características de relevo e altitude. Fonte: 

BARTHOLOMEU, 2019. 

Esse trecho, de aproximadamente 11 quilômetros, foi escolhido por ser marcado por uma 

estagnação em sua infraestrutura, assim como pela falta de planejamento durante a ocupação 

do segundo distrito, uma vez que o terceiro distrito foi absorvido, ampliado e planejado pelo 

poder econômico de seu forte setor turístico e o quarto e quinto distritos recebem uma 



24 
 

 

demanda muito menor de deslocamentos. Além disso, o trecho estudado não engloba a 

Avenida Barão do Rio Branco, em direção ao centro da cidade, pois essa estava planejada 

desde a planta de Júlio Koeler1, sob o nome de “Westphalia”. Ou seja, o recorte espacial aqui 

utilizado como exemplo corresponde à parte da via, entre o centro da cidade e Itaipava, que 

cresceu de forma desordenada durante a industrialização de Petrópolis, sem qualquer 

planejamento ou atenção do poder público, como pode ser apreendido a partir de Ambrozio 

(2008). Isso não quer dizer que as outras partes da rede viária não sofrem de problemas 

urbanos similares, mas suas motivações e causas podem ser distintas e sua inserção no 

contexto urbano petropolitano certamente se dá de forma diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 A planta criada por Júlio Koeler engloba parte do primeiro distrito do município de Petrópolis e foi criada em 

1846, a pedido da Família Imperial, como forma de delimitar e regulamentar os lotes e ruas do entorno do 

Palácio Imperial (AMBROZIO, 2008). 
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4 FORMAÇÃO SOCIAL E ESPACIAL DE PETRÓPOLIS 

A formação territorial de Petrópolis é única se comparada à maioria das cidades do Brasil. 

Assim como afirmam Antunes e Fernandes (2020, p. 119), a cidade possui o título de 

“primeira cidade planejada no período imperial” já que, desde sua gênese, seguia as 

determinações propostas pelo plano de construção elaborado pelo engenheiro alemão Júlio 

Frederico Koeler, em meados do século XIX, a pedido da Família Imperial. Essa região 

começara a ser acessada com os desdobramentos e atalhos do Caminho Novo, ainda no século 

XVIII, que tinha o objetivo de transpor a Serra do Mar em direção a região mineira do país, 

fato que possibilitou a repartição e doação de sesmarias em todo o território onde, hoje, está o 

município de Petrópolis (AMBROZIO, 2008). Nessas sesmarias, aos poucos, foram se 

estabelecendo fazendas com diversos tipos de produção, desde café a pêssegos e algodão, 

como contam os viajantes parafraseados por Ambrozio (2008), sendo uma delas a fazenda do 

Padre Correa, figura que até hoje é relembrada e citada em nomes de escola, condomínio e 

cuja família é responsável pela nomeação do bairro Correas, no atual segundo distrito do 

município. 

Nesse contexto, se iniciava um povoamento espontâneo, guiado pela presença das vias 

regionais e pela produção de diversas culturas (AMBROZIO, 2008). Porém, como aponta 

Ambrozio (2008), esse processo foi interrompido pela compra da Fazenda de Córrego Seco 

em 1830, situada a poucos quilômetros da Fazenda do Padre Correa, pelo então imperador 

Dom Pedro I, onde antes havia apenas um pequeno povoado em meio ao relevo acidentado. A 

lógica local seria completamente transformada através da explicita intenção de Dom Pedro II, 

do administrador da fazenda, Júlio Frederico Koeler, e do mordomo da Casa Imperial, Paulo 

Barbosa da Silva, de fazer obras na antiga sede da fazenda, fato que culminou na estruturação 

do decreto imperial 155, de 16 de março de 1843, responsável por fundar a povoação e o 

palácio de Petrópolis, propriedade da Família Imperial (AMBROZIO, 2008). 

Essa porção da Serra do Mar chamava a atenção pelo clima mais frio e por sua beleza cênica 

natural. A intenção, com a fundação de Petrópolis era criar uma cidade-jardim, à imagem de 

Versalhes, na França, para que fosse um lugar de descanso, mas que também reafirmasse o 

poder e a posição, não só do Imperador, mas de toda a aristocracia brasileira, como afirma 

Ambrozio (2008). Esse mesmo autor, inclusive, ressalta com veemência o termo 

“vilegiatura”, que, resumidamente, seria a prática de passar temporadas em uma segunda 

residência de descanso, geralmente localizadas em vilas de campo, que trariam calmaria e a 
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fuga do trabalho cotidiano, originado das classes aristocráticas e posto em prática desde o 

período que chamamos de Renascimento. Essa ideia acabou se encaixando na realidade da 

época, visto que a capital brasileira situava-se no Rio de Janeiro e apresentava uma infinidade 

de problemas urbanos sanitários, com a propagação em larga escala de doenças como febre 

amarela e cólera (AMBROZIO, 2008). Assim, a criação desse território da corte tinha um 

cenário em mente para essa cidade: “menos malsã, mais européia e menos ‘exótica’ em sua 

população, posição climatérica e arranjo urbano; lugar menos popular, mais distinto e 

homogêneo no convívio social” (AMBROZIO, 2008, p. 190), ou seja, no contexto da capital, 

era o lugar de quem tinha poder. 

A Planta de Petrópolis (Figura 2), criada por Júlio Frederico Koeler, engenheiro citado 

anteriormente, compreende parte do atual primeiro distrito do município e, na época de sua 

criação, já contava com áreas de outras fazendas que vinham sendo adquiridas pela Família 

Imperial, além da Fazenda do Córrego Seco (AMBROZIO, 2008). Desta forma, o engenheiro 

foi responsável por distribuir esses lotes em três categorias diferentes, com funções e 

dimensões distintas, mas estritamente medidas e reguladas. Existiam os lotes destinados à 

moradia da corte (menores e mais próximos ao Palácio Imperial e às principais vias de 

circulação). Alguns poucos lotes eram selecionados para o estabelecimento de praças, visto 

que o principal lugar de encontro já era o entorno do palácio. Por fim, existiam os lotes que 

deveriam ter a função agrícola, para a subsistência deste novo centro da elite, localizados 

distantes do palácio e reservados para imigrantes alemães – uma segregação detalhadamente 

planejada (AMBROZIO, 2008).  
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Figura 3: Planta de Petrópolis, criada por Júlio Frederico Koeler, em 1846, na escala de 1:8627, referente aos 

quarteirões e lotes definidos. Uma parte considerável dos nomes das localidades, presentes neste documento, 

designa até hoje a nomenclatura de importantes bairros e ruas do primeiro distrito de Petrópolis. Fonte: 

Biblioteca Nacional Digital (http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.html)  

Os decretos organizacionais deste espaço eram regulados pela Superintendência da Fazenda 

Imperial, algo que excluía qualquer poder de decisão da Câmara Municipal, influenciando na 

inexistência de qualquer domínio público sobre as terras e causando conflitos administrativos, 

situação que se agrava se pensarmos que esses lotes não eram doados ou vendidos, mas 

aforados por meio de pagamento anual, conforme afirma Ambrozio (2008; 2012). Vale 

lembrar que a rigidez de todo o projeto proposto por Koeler, além de determinar as relações 

sócio-espaciais da cidade, proibia enfaticamente a construção de moradias nas encostas 

íngremes e colocava o rio como protagonista na configuração urbana, medidas que diminuíam 

a possibilidade de escorregamentos e priorizavam as dinâmicas dos cursos d’água, além, é 

claro, de reforçar a beleza cênica dos rios, dos morros e da vegetação petropolitana 

(AMBROZIO, 2008; ANTUNES e FERNANDES, 2020). 

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.html
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Na intenção de criar essa colônia mais europeia e branca em território fluminense e por meio 

do governo da Província do Rio, centenas de imigrantes europeus foram convencidos a vir 

para o Brasil, em busca de uma melhor qualidade de vida, com base em outros quatro autores 

(AULER, 1963; RABAÇO, 1985; RAFFARD, 1896; VACONCELLOS, 1995), Ambrozio 

(2008) detalha a chegada dos navios ao Rio, ao longo do ano de 1845. O grupo imigrante era 

majoritariamente composto de alemães e seu número, maior que o esperado, acabou 

coincidindo com a vontade petropolitana de criar uma colonização de viés agrícola, 

reservando um número muito menor de imigrantes para o restante da província. De certa 

forma, essa primeira expansão urbana de Petrópolis estava planejada e, mesmo assim, nem 

todos os imigrantes tinham boas condições de trabalho e moradia, apesar de uma grande 

maioria de fato ter recebido os lotes que haviam sido prometidos, além de mínimas condições 

de infraestrutura viária, divididos em quarteirões que eram nomeados segundo regiões de sua 

terra natal, como Siméria, Bingen, Mosela, Castelânia etc., utilizados até hoje (AMBROZIO, 

2008; ANGELO, 2014).  

Uma observação extremamente necessária e que não é evidenciada por grande parte dos 

autores que tratam da formação territorial de Petrópolis é que o sonho imperial de se criar 

uma cidade europeia e branca era, desde sua fundação, uma verdade apenas para uns poucos 

quarteirões planejados, visto que mesmo antes da compra da Fazenda do Córrego Seco, em 

1830, a população de imigrantes negros escravizados era o principal motor das pequenas e 

médias produções na região, assim como para todo o entorno fluminense cada vez mais 

cafeeiro. Vale lembrar que muito se refere à área planejada por Koeler, mas que Petrópolis vai 

muito além da planta deste engenheiro, como evidencia a figura 4, que acabou por representar 

apenas um guia para as vontades iniciais do Império. Essa questão é essencial para 

entendermos a formação da população petropolitana, que, por diversas vezes, é invisibilizada 

pela proporcionalidade desigual com que os títulos de “colônia alemã” e “cidade imperial” 

aparecem como a identidade única de Petrópolis, tanto no senso comum como em obras ditas 

científicas. Esse debate é brilhantemente levantado por Silva (2018) e por Dias (2016). Desta 

forma, a própria produção científica feita sobre o município merece crítica, visto que apesar 

de o centro principal comandar boa parte das ações que ocorrem por todo o território 

municipal, ela não é a única área que influencia a formação do espaço e da sociedade 

petropolitanos. 
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Figura 4: mapa da área atual do município de Petrópolis, sua divisão distrital e a área planejada por Koeler. 

Fonte: ANTUNES e FERNANDES, 2020. 

A grande problemática deste primeiro momento de expansão era que o desejo da colônia 

agrícola jamais aconteceria, visto que as terras dos lotes ocupados eram inférteis e que o perfil 

dos trabalhadores trazidos não era agrícola, mas sim artesanal e manufatureiro, e, além disso, 

a Casa Imperial não parecia se importar em oferecer qualquer suporte a essa população alemã 

empobrecida (AMBROZIO, 2008). Assim, alguns fatores começaram a coincidir para que o 

cenário de Petrópolis fosse transformado: grandes lotes desocupados e improdutivos, presença 

constante das famílias mais ricas do país, fossem de aristocratas ou burgueses, e a sobra de 

um contingente populacional qualificado para a produção manufatureira, que começava a 

gerir produções de laticínios de pequeno porte (AMBROZIO, 2008; ANTUNES e 

FERNANDES, 2020). Tudo isso somado ao processo de ampliação da estrada de ferro até o 

atual bairro Alto da Serra (vinda desde o porto de Mauá) e à inauguração dos primeiros 

trechos da Estrada União e Indústria (construída pela mão-de-obra alemã para ligar Petrópolis 

à cidade de Juiz de Fora) culminou no investimento de capitais externos nas primeiras 

indústrias do município (AMBROZIO, 2008).  

Diferentemente da empreitada agrícola, os investimentos industriais tiveram enorme sucesso. 

A distribuição dos empreendimentos fabris ocupava parte dos antigos lotes estabelecidos, mas 

não se limitavam à área planejada pela planta municipal de Koeler, encontrando êxito também 

em Cascatinha, no segundo distrito, que, segundo a visão de Ambrozio (2008), seria um dos 

maiores centros industriais da cidade, juntamente com o bairro Alto da Serra. Essa 

distribuição não era ao acaso: considerava, é claro, as vias de acesso vindas da capital que 
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chegavam à cidade, como a ferrovia no bairro Alto da Serra e, mais tarde, na década de 1920, 

a rodovia Washington Luiz atraindo fábricas até os bairros Bingen, Mosela etc., além de 

considerar o poder energético dos cursos d’água e a área do entorno frente a possíveis 

ampliações (ANTUNES e FERNANDES, 2020).  

Esse processo foi responsável por transformar esses quarteirões divididos geometricamente e 

as vilas operárias criadas pelas grandes fábricas em verdadeiros bairros onde se criavam 

relações de vizinhança e proximidade entre os habitantes. Esses pólos industriais eram uma 

verdadeira afronta frente à centralidade historicamente imposta pelas elites e pelo Palácio 

Imperial, enquanto atraíam fluxos populacionais, compostos por brasileiros, italianos, mais 

alemães e portugueses, etc., uma mão de obra mais especializada em serviços manufatureiros 

(AMBROZIO, 2008). Desta forma, o processo de industrialização foi o fim do sonho imperial 

de se criar uma colônia européia em Petrópolis. Essas fábricas atraiam seus trabalhadores de 

forma tão intensa, pois não existia qualquer transporte urbano que fosse eficiente para 

deslocar os operários diariamente, ou seja, eram obrigados a morar onde houvesse vagas de 

emprego, o que acabou atraindo, com o passar do tempo, um comércio de pequeno porte, 

igrejas e outros serviços básicos (AMBROZIO, 2008). Esse processo originou pequenas 

centralidades em vários bairros do município, ampliando as possibilidades de expansão da 

cidade. 

Com o constante crescimento populacional, o Plano de Koeler, feito mais de um século antes, 

já não era mais suficiente para sanar o problema emergente das moradias: na área mais central 

e planejada pelo engenheiro, as regras de construção foram totalmente esquecidas e 

começaram a surgir cada vez mais prédios para abrigar a população das classes mais altas; e 

nas áreas mais afastadas ou que nem haviam sido compreendidas pela planta inicial, tornou-se 

comum a abertura de novas ruelas, servidões e escadarias nas encostas, para que os lotes, cada 

vez mais parcelados, pudessem ser alcançados (AMBROZIO, 2008; ANTUNES e 

FERNANDES, 2020). Essa subida em direção aos morros foi estimulada pelo contingente de 

operários europeus e a subdivisão de lotes, mas também por uma população negra 

anteriormente escravizada que, por ser extremamente mal remunerada, acabava ocupando 

novas áreas e construindo casebres (ZANATTA, 2005 apud AMBROZIO, 2008).  

Tabela 4: Edificações multifamiliares de grande porte por décadas/ n° de unidades 

zona central 

Décadas 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
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N° de edifícios 14 14 21 35 24 7 4 

Tabela 4: número de edifícios construídos na zona central da cidade, provavelmente, correspondente aos 

arredores do Palácio Imperial, em um contexto de expansão urbana e populacional de Petrópolis, entre as 

décadas de 1940 e 2000. Fonte: Secretaria de Planejamento de Petrópolis (2005) apud. AMBROZIO (2008). 

 

Gráfico 1: Número de servidões e escadarias por quarteirão da Planta de Koeler, que corresponde hoje a uma 

parte do primeiro distrito do município de Petrópolis. Vale lembrar que nem todos os nomes dos quarteirões 

daquela época são vistos na nomenclatura dos bairros e ruas de hoje em dia. Fonte: ANTUNES e FERNANDES, 

2020. 

Esse aumento da densidade urbana era motivado, por volta de 1962, pela presença de 192 

indústrias no município, número que sofreu um acréscimo intenso nos anos seguintes, visto 

que 454 indústrias são registradas até o ano de 1971, alcançando o status de maior pólo 

produtor de tecidos do estado do Rio de Janeiro, conforme apontam os dados recolhidos por 

Ambrozio (2008). Aos poucos, o sistema viário, já sem o auxílio do modal ferroviário, e o 

planejamento de uso e ocupação do solo se tornavam incapazes de suprir as necessidades 

dessas fábricas, era um sistema de produção completamente insustentável. Ambrozio (2008) 

afirma que, assim como em outros velhos centros industriais, a indústria de Petrópolis para de 

receber investimentos em modernização durante a década de 1970, o que representa certa 

estagnação neste setor da economia. Assim, com um sistema produtivo tecnológico cada vez 

mais ultrapassado, uma rede viária que representava verdadeiros obstáculos ao escoamento da 

produção e um espaço urbano denso e que não permitia quaisquer ampliações das plantas 

industriais, a cidade de Petrópolis inicia seu rápido e pesaroso processo de desindustrialização 

(AMBROZIO, 2008).   

Durante o século XX, Petrópolis intensificou sua industrialização, mas acabou criando 

problemáticas urbanas que impediram o sucesso desta atividade. Enquanto isso, por todo o 

mundo, o carro nascia como principal símbolo de modernidade, uma resposta ao 

desenvolvimento industrial por parte do globo, mas que intensificava as questões de saturação 

viária que causaram diversas transformações em território petropolitano, contribuindo para a 
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saturação do espaço e o fracasso do capital industrial local. Como será debatido no próximo 

tópico, os carros chegam ao Brasil a partir de medidas econômicas que visavam o suprimento 

das necessidades de mercado das grandes potências imperialistas, algo que refletiu 

diretamente nas políticas públicas e na formação do espaço urbano de Petrópolis.  
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5 O PAPEL DOS CARROS NO BRASIL E NO MUNDO 

A evolução dos meios de transporte ao longo do tempo, segundo Mascarenhas e Ribeiro Filho 

(2016), acompanhou as mudanças da sociedade de cada época, respondendo a necessidades e 

interesses, sejam da própria sociedade ou de seu modo de produção. A figura do carro surge 

nos grandes aglomerados urbanos dos países pioneiros na industrialização como uma medida 

quase emergencial para enfrentar as situações precárias daquele período. Rubim e Leitão 

(2013) nos dão um parâmetro geral dos transportes intraurbanos quando citam o perigo 

sanitário que cidades como Nova York e Londres enfrentavam, durante o século XIX, frente 

ao alargamento do uso de transportes por tração animal. Isso se dava, principalmente, por 

causa da grande quantidade de dejetos que acabavam espalhados pela cidade, visto que não 

havia um sistema de limpeza e retirada de resíduos que fosse eficiente. Além do mau cheiro e 

da propagação de doenças, a ocorrência de acidentes e congestionamentos era comum, diante 

da baixíssima velocidade que os cavalos alcançavam nas vias (RUBIM E LEITÃO, 2013). 

No Brasil, o cenário econômico e produtivo era bastante distinto se comparado aos países 

mais industrializados. Apesar de ter um transporte intraurbano similar ao exemplificado 

anteriormente, sua economia dependia de um transporte de bens muito mais intenso numa 

escala regional. Mascarenhas e Ribeiro Filho (2016) chamam a atenção para a região Sudeste 

do país que, movimentada pela expansão da economia cafeeira, permitia a ampliação das 

ferrovias, um modo eficiente para escoar a produção e um símbolo de modernidade nascido 

dos primórdios da indústria no mundo. Esse modal teve, inclusive, seus reflexos no transporte 

coletivo intraurbano, com a propagação de bondes elétricos nas principais cidades do país. 

Porém, enquanto as ferrovias solucionavam problemas em território brasileiro, elas 

começavam a ser vistas como um símbolo de atraso nos países que possuíam maior sucesso 

econômico (MASCARENHAS e RIBEIRO FILHO, 2016). 

Assim, esse cenário começa a ser transformado quando a indústria modifica suas formas de 

produção e de trabalho, causando mudanças importantes em toda a lógica do mercado e da 

economia globais (RUBIM e LEITÃO, 2013). O carro nasce como a solução de problemas 

diversos e, assim, como símbolo de poder e status, possibilitando deslocamentos como nunca 

haviam sido observados anteriormente. No Brasil, a intensificação da expansão urbana, trazia 

problemas já vistos na Europa e Estados Unidos e o carro também se fez presente. A fácil 

aceitação do carro no Brasil foi motivada pelos problemas dos deslocamentos intraurbanos, 

mas Mascarenhas e Ribeiro Filho (2016) apontam para outras peças fundamentais desse 
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processo: a decisão de promover a instalação dessa indústria e de sua lógica de consumo em 

solo brasileiro foi baseada em interesses econômicos e políticos, fato que deve ser 

considerado, sobretudo, quando pensamos que as maiores autoridades do país naquela época 

eram empresários rodoviaristas e latifundiários. Assim, seguir o pensamento rodoviarista era 

trazer o mais novo símbolo de modernidade para o país e ainda significava suprir a 

necessidade imperialista de contínua ampliação do mercado consumidor dos países 

desenvolvidos, além de satisfazer as vontades da burguesia nacional (MASCARENHAS e 

RIBEIRO FILHO, 2016). Um sinal evidente disso é a instalação da primeira fábrica da Ford 

no Brasil ao final da década de 1910 e a criação do Automóvel Club do Brasil que, por 

influenciar ainda mais os políticos, empresários e latifundiários brasileiros, ajudou no 

evidente estímulo, presente na Constituição de 1934, à construção e ampliação do sistema 

rodoviário (MASCARENHAS e RIBEIRO FILHO, 2016; RUBIM e LEITÃO, 2013). 

Desta forma, durante todo o século XX, o Brasil, assim como o resto do mundo, presenciou 

uma verdadeira transformação de suas características produtivas. Nascia o que Lefebvre 

(2001) chama de cidade capitalista, juntamente de seu centro de consumo, uma cidade que 

não necessariamente está próxima da indústria, mas que parece celebrar os produtos 

produzidos por ela, incluindo os carros, que possibilitavam o consumo desse lugar 

centralizador. Como apontam Mascarenhas e Ribeiro Filho (2016), a cidade começava a atrair 

a população rural e, nesse cenário, os bondes eram substituídos por ônibus e o carro ficava 

com um preço cada vez mais acessível, enquanto a promessa de melhora de vida e de oferta 

de emprego nas indústrias era a meta de quem migrava. Aos poucos o modal rodoviário se 

consolida como única opção tanto em deslocamentos intraurbanos como para a maioria dos 

deslocamentos em escala regional, ajudando a causar a atual situação viária em que se 

encontram não somente as grandes metrópoles, mas também as cidades de médio porte. 

A entrada da ideologia rodoviarista através da economia e política brasileiras, também veio 

servir aos desejos de intensificar a interiorização da população do país, com a ajuda da 

mudança da capital do Rio de Janeiro, para a cidade planejada de Brasília, no Distrito Federal 

(MASCARENHAS e RIBEIRO FILHO, 2016). Então, por mais que os processos de 

urbanização e expansão urbana estivessem criando novas ruas e avenidas por todas as cidades 

do Brasil, a realidade de todo o território nacional, como unidade, também é transformada. 

Exemplo disso é a criação de rodovias até hoje importantes que ligam os mais diversos pontos 

do país à nova capital: a Belém – Brasília (BR010), a Belo Horizonte – Brasília (BR040) e a 

Brasília – São Paulo (BR050), como elencado por Mascarenhas e Ribeiro Filho (2016). 
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Nesse contexto, Petrópolis é diretamente influenciada pela criação de parte da BR040, 

também conhecida como Rodovia Washington Luiz, que mudou como a cidade passava a ser 

acessada pela região metropolitana, além de redistribuir os usos e ocupação da cidade, visto 

que agora bairros como Bingen e Mosela possuíam um acesso facilitado a uma rede viária 

regional de maior qualidade (AMBROZIO, 2008). Além disso, o traçado da BR040 que 

acompanhava de perto o traçado da Estrada União Indústria acabou reforçando a principal 

direção de expansão urbana, uma vez que todos os distritos passaram a possuir um melhor 

acesso a uma via tanto para a capital do estado, como para o interior do país. A hegemonia 

rodoviarista também fica evidente com a desativação da linha férrea, que vinha do porto de 

Mauá, e o abandono de vários quilômetros de trilhos encontrados até hoje nos bairros Meio da 

Serra e Lopes Trovão. Seguindo a tendência rodoviarista e automobilística brasileira, 

Petrópolis depende fortemente de suas rodovias e do acesso exclusivo pelo transporte 

individual. 
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6 DEBATES ACERCA DA MOBILIDADE URBANA 

O conceito de mobilidade urbana trabalhado durante a reflexão e organização das ideias 

presentes neste trabalho se refere, assim como em Vasconcellos (2001), à capacidade de se 

deslocar na cidade, dada ou adquirida pelos indivíduos ao longo de suas vidas. Assim, essa 

mobilidade de cada indivíduo seria determinada por uma série de fatores, que acabam por 

determinar também, quem são essas pessoas na sociedade da qual elas são parte, e isso é tão 

importante porque a atualidade é marcada por assimetrias entre os grupos e classes que vivem 

nas cidades (SILVA, 2016). Vale lembrar que o conceito de acessibilidade, apesar de ser 

complementar, é diferenciado por ser a capacidade dos lugares de serem alcançados a partir 

dos outros lugares (KLEIMAN, 2011 apud SILVA, 2016). 

Desta forma, os fatores apontados por Vasconcellos (2001) estão divididos em três categorias: 

os fatores pessoais, os familiares e os externos. Segundo o autor (VASCONCELLOS, 2001), 

a primeira categoria estaria relacionada às características de renda, etnia, raça, gênero, faixa 

etária, etc., que se conectam entre si, visto que a construção histórica e social brasileira impõe 

aos povos “não brancos” as menores rendas, por exemplo. A segunda categoria é em relação à 

percepção cultural acerca dos transportes segundo cada contexto familiar, a bicicleta, por 

exemplo, pode ser vista em alguns lugares como sinal de pobreza, mas também pode ser vista, 

em outros, como sinal de consciência ambiental. Por fim, a terceira e última categoria 

determinada pelo autor é para os fatores externos, mais passíveis de uma perspectiva crítica 

frente às atuais políticas públicas propostas, visto que engloba, por exemplo, questionamentos 

acerca da oferta de um transporte público de qualidade e quantidade satisfatórias, a 

localização dos destinos e sua segurança, etc. (VASCONCELLOS, 2001).  

Os fatores apontados por Vasconcellos (2001) se relacionam mutuamente e ajudam a 

construir as mais diversas realidades no meio urbano, criando grupos que tem que passar, 

diariamente, por uma multiplicidade de obstáculos para alcançar seus destinos e suprir suas 

necessidades, e grupos que tem seu deslocamento facilitado, seja por qualquer um dos fatores 

citados. Isso se torna mais evidente se considerarmos que o deslocamento dos indivíduos no 

espaço é uma atividade que não representa seu próprio fim, ou seja, as pessoas se deslocam 

com múltiplos fins, seja trabalho, educação, lazer ou outras necessidades em que o transporte 

é apenas o meio para alcançá-los (SILVA, 2016).  

Desta forma, podemos considerar que a mobilidade urbana possui a capacidade de otimizar e 

valorizar outras obras infra-estruturais geridas e planejadas pelos órgãos responsáveis, por 
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exemplo: de nada adianta criar escolas e hospitais se a população que depende deles não 

recebe condições adequadas de transporte para fazer uso desses serviços (SILVA, 2016). Isso 

é ainda mais preocupante quando consideramos que os serviços geralmente são distanciados 

da população de menor renda e dos espaços mais marginalizados, fazendo com que os 

indivíduos de menor mobilidade fiquem ainda mais distantes de suprir suas necessidades mais 

básicas (SILVA, 2016). Segundo Kleiman (2011, apud SILVA, 2016), o conceito de 

mobilidade não se restringe a uma mobilidade física, mas é também uma capacidade de se 

deslocar socialmente no espaço e isso é importante quando pensamos a capacidade das 

políticas de mobilidade urbana de criar uma nova realidade urbana, em espaços mais 

democráticos e justos. 

A forma como se lida com os transportes, atualmente, principalmente nos países em 

desenvolvimento, após anos das ideologias rodoviarista e automobilística, ainda contribui 

para a concretização do carro como única forma eficiente de deslocamento. Como aponta 

Scaringella (2001), as cidades se expandem, deixando em seu rastro centros deteriorados e 

criando novas periferias e novas centralidades, dando um caráter incerto aos caminhos que 

essa expansão vai tomando. Os destinos acabam ficando cada vez mais distantes, conforme 

seguem os novos grandes empreendimentos (imobiliários, infra-estruturais, turísticos, etc.) e, 

com a baixa qualidade do transporte coletivo, o carro se torna a única saída, um problema que 

não se restringe mais às metrópoles e alcança cidades médias, com seus próprios modos de 

atração e de criação de espaços de consumo (SILVA e LOBODA, 2017). É válido pontuar 

que isso acontece porque, mesmo que essas cidades geralmente possuam dimensões espaciais 

e populacionais menores se comparadas às regiões metropolitanas, sua oferta de infra-

estrutura, serviços básicos e de transporte também é bem menor (BOCCHINI, 2018). 

Assim como apontado por Oliveira et. al. (2010, p. 3), alguns dos problemas relacionados ao 

atual modelo de mobilidade urbana são: “Poluição, congestionamentos, emissão de gases, 

problemas de saúde ligados ao sedentarismo, acidentes, traumas e morte precoces”, que 

afetam cada indivíduo de forma distinta, seja por seu tipo de transporte rodoviário, por seu 

lugar na sociedade e na cidade ou por suas características de classe, apontadas anteriormente. 

O congestionamento, como enfoque deste trabalho, é visto como um problema que afeta toda 

a população que pretende se deslocar e recai mais fortemente sobre aqueles que utilizam o 

transporte público coletivo, de baixa qualidade e segurança, e que, além de ficar preso no 

trânsito congestionado, acaba refém da baixa frequência e de rotas insatisfatórias deste tipo de 

serviço, além de seus destinos mais periféricos (NETTO e RAMOS, 2017).  Ou seja, seguindo 
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os fatores de mobilidade urbana determinados por Vasconcellos (2001), podemos considerar 

que, no contexto brasileiro, a população ativa mais afetada é “não branca”, pobre, feminina e 

de pessoas portadoras de necessidades especiais. Através de funcionários fadigados e de 

acidentes no transporte de carga, o congestionamento afeta pessoas, mas, evidentemente, 

acaba por afetar o lucro das empresas (NETTO e RAMOS, 2017). Assim, Rubim e Leitão 

(2013, p. 56) afirmam que “O tempo não é a única coisa que as pessoas, e notadamente os 

brasileiros, perdem nos congestionamentos. Perde-se também saúde, dinheiro e, em alguns 

casos, até a vida”, tudo isso pelo uso em excesso de carros nos sistemas viários.  

A ideia que cada pessoa possui acerca do termo congestionamento, depende de sua vivência 

na cidade e no contexto espacial onde cresceu e onde tem buscado suprir suas necessidades e 

vontades pessoais. Com certeza, a ideia que um morador de São Paulo tem acerca do assunto 

é distinta da ideia de um morador de Brasília, se baseadas apenas em suas experiências 

pessoais, por exemplo, apesar de ter um sentido já bem consolidado pelo senso comum. No 

meio acadêmico científico, os trabalhos acerca da mobilidade urbana crescem cada vez mais, 

recebendo maior atenção a partir de suas problemáticas propriamente urbanas e que já não são 

exclusividades das grandes metrópoles. Apesar de menor, a atenção específica que é dada ao 

congestionamento também tem crescido, assim como a ocorrência deste fenômeno nas 

cidades, cada vez mais aglomeradas e densas e com planejamentos insuficientes. Apesar 

disso, os trabalhos produzidos não atribuem uma conceituação bem definida ao termo 

“congestionamento”, enquanto um problema estudado pelo meio acadêmico científico, e 

acabam por utilizar a ideia mais geral já presente no senso comum. 

Vasconcellos (2014), como exemplo, quando trata especificamente do tema, acaba por não se 

aprofundar no conceito acerca do qual está trabalhando, mas estabelece como prioridade a 

explanação de diferentes metodologias que possam mensurar esse fenômeno. Apesar disso, o 

autor afirma que sua definição é complexa, visto que existe uma grande subjetividade na sua 

identificação, sendo que a “ideia mais comum e fisicamente evidente é a da concentração de 

veículos em uma via, na qual a velocidade do trânsito fica reduzida” (VASCONCELLOS, 

2014, p. 8). Vale lembrar que a ideia de diminuição da velocidade imprime a definição de um 

tempo e velocidade ideais para cada via, considerando a infraestrutura disponível, a demanda 

diária etc., mas que não considere o esvaziamento total das vias como esse ideal, visto que 

isso seria impossível (VASCONCELLOS, 2014, p. 8) e que acabaria com o real sentido do 

urbano e da cidade, que compreendem a aglomeração e os encontros como fundamentais para 

seu funcionamento (LEFEBVRE, 2001). Além disso, as metodologias apontadas por 
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Vasconcellos (2014) transformam o problema do congestionamento em um custo puramente 

monetário, inviabilizando a mobilidade urbana enquanto função social, visto que uma enorme 

parcela das perdas causadas por esse fenômeno é social e não econômica, embora se tente 

impor a cidade como o cenário da multiplicação do capital e não das vivências pessoais e 

coletivas. 

Desta forma, o fato do congestionamento ser um fenômeno “fisicamente evidente” facilita 

algumas de suas definições, mas, ao mesmo tempo, acaba dando destaque para um cenário de 

incapacidade da infraestrutura viária de suprir a demanda de deslocamentos da população que 

dela depende. A acepção física dos congestionamentos é de extrema importância, pois permite 

a elaboração de dados quantitativos e estatísticos deste problema da mobilidade, dando certa 

profundidade técnica ao seu estudo, porém, acaba deixando passar as suas motivações 

políticas, muitas vezes escondidas por um discurso supostamente apolítico. Assim como já 

citado anteriormente, o congestionamento, assim como diversos outros problemas da 

mobilidade urbana, é causado por uma junção de fatores como: a falta de articulação com o 

planejamento do uso e ocupação do solo, o interesse econômico de grandes empreendimentos 

que podem mudar a estrutura das cidades, a histórica influência das ideologias automobilística 

e rodoviarista, a precarização cada vez maior do transporte público coletivo, entre outras 

várias questões que dependeriam de uma enorme força política, em longo prazo, para serem 

revertidas (ARAÚJO et. al., 2011; GOMIDE, 2006; RUBIM e LEITÃO, 2013; 

SCARINGELLA, 2001; SILVA, 2013; SILVA, 2016). Assim, esse é o congestionamento que 

se pretende aqui, um problema causado pela concomitância de fatores da economia, da 

política, da engenharia e da sociedade, que impede o sucesso da função social intrínseca à 

mobilidade urbana e se materializa através da “concentração de veículos em uma via”, como 

apontado por Vasconcellos (2014). 

6.1 O cenário atual e as estratégias para revertê-lo 

O deslocamento, simbolizado na atualidade pelos automóveis, é visto no imaginário da 

população como um objeto de conquista pessoal e ascensão social e não como um direito. Isto 

é, o deslocamento é o objetivo do consumo de carros que se encaixa num cenário ideal e 

tecnológico de uso intensivo deste meio de transporte em que todos possuiriam poder 

aquisitivo para tanto (SILVA, 2013). Desta forma, cada indivíduo não é visto como cidadão, 

mas sim como consumidor, e a luta diária não é mais pela garantia de direitos, mas pelo sonho 

do carro próprio. Isso põe o transporte público de lado e o faz entrar num ciclo vicioso em que 
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a diminuição da demanda gera um decréscimo nas receitas recolhidas pelos sistemas públicos, 

o que faz aumentar as tarifas em prol da sobrevivência do serviço, gerando mais uma vez a 

diminuição da demanda, deixando apenas a população mais pobre, que depende inteiramente 

desse meio de transporte, com as tarifas cada vez mais altas (VASCONCELLOS et. al., 

2011). Assim, é válido apontar que, mesmo no cenário atual das cidades brasileiras, o governo 

federal vem estimulando o consumo e o uso de transportes individuais, através da isenção de 

impostos no processo de compra, no auxílio daqueles que desejam financiar automóveis e 

pelo incentivo fiscal oferecido a fábricas de carros emotocicletas, como exemplos 

(VASCONCELLOS et. al., 2011; RUBIM e LEITÃO, 2013). 

A ideia de conquista pessoal empregada a posse do carro, além de inviabilizar a luta por 

investimentos em sistemas de transportes públicos satisfatórios, vai contra as proposições da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587, de 2012) voltadas à viabilização 

prioritária de transportes não motorizados (caminhada, ciclismo, etc.) e de transportes 

públicos coletivos (trens, metrôs, ônibus, etc.), sob a responsabilidade administrativa dos 

municípios. Segundo Rubim e Leitão (2013, p. 58), essa lei, acompanhada da obrigatoriedade 

do Plano Diretor, é um enorme avanço nesse debate, visto que pretende “traçar, juntamente à 

sociedade civil, um planejamento de curto, médio e longo prazos para a forma como se darão 

os deslocamentos de bens e pessoas na cidade”, apesar de falhar em seu sistema de 

fiscalização e, com seu baixo poder jurídico, não garantir o funcionamento do planejamento. 

É difícil competir com o cenário atual, tanto em escala nacional como global, já que ele 

compreende a reafirmação do petróleo como matriz energética hegemônica controlada pelas 

maiores potências do mundo, fato explorado por Harvey (2014), e o poder local das classes 

médias e altas que querem manter seu status e comodidade oferecidos pela conquista do carro, 

conforme apontado por Silva (2013). Assim, permitir o sucesso automobilístico no país é 

satisfazer a elite nacional e se submeter às potências que controlam o petróleo. 

O processo de reversão do cenário atual é duplo: de ações que diminuam a atratividade do 

transporte individual e a concentração de seu uso e de ações que reforcem a capacidade do 

transporte coletivo de oferecer serviços satisfatórios. Para que se diminua o uso do carro ou o 

número de deslocamentos, é necessário que haja uma melhor distribuição da circulação de 

pessoas e bens pelas vias da cidade e pelas horas do dia, e é Scaringella (2001) quem aponta 

para alguns mecanismos de estímulo a esse processo, considerando que quem mais sofre com 

o congestionamento causado pelo transporte individual são os usuários de transporte coletivo. 

É válido apontar que parte dessas medidas não depende de grandes investimentos e podem 
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transformar o trânsito. Exemplo disso é o estímulo ao escalonamento dos horários de trabalho 

e estudo nas diferentes instituições, de forma que seus turnos comecem em horários 

diferentes, diminuindo a possibilidade de congestionamento nas vias ao redor 

(SCARINGELLA, 2001).   

No caso do transporte de cargas, Scaringela (2001) aponta para iniciativas de serviço fora do 

horário comercial em que cargas e descargas seriam feitas antes ou depois do horário de 

funcionamento dos estabelecimentos, proposta que é bem recebida pelas empresas de 

transporte, que diminuem gastos de tempo e combustível em congestionamentos, mas que 

encontra resistência das empresas e comerciantes, que aumentariam gastos com a ampliação 

do expediente dos funcionários (SCARINGELLA, 2001). Outra estratégia apontada pelo 

autor é o rodízio municipal de veículos, aplicado em cidades como São Paulo em que apenas 

veículos com placas de determinada terminação podem rodar segundo os dias da semana, 

medida duvidosa já que pode aprofundar certas desigualdades, visto que enquanto os carros 

dos mais pobres ficam na garagem, os ricos compram mais de um carro para ter o privilégio 

do transporte individual todos os dias da semana, aumentando ainda mais a produção de 

carros, motos, etc. (SCARINGELLA, 2001). Outro instrumento utilizado é a cobrança pelo 

estacionamento em vias públicas que proporciona uma permanência menor de cada indivíduo, 

usuário de automóvel, nas áreas centrais e de maior movimento, como afirma Scaringella 

(2001). Há ainda quem aposte no fim desses estacionamentos e na substituição por ciclovias 

ou faixas exclusivas para ônibus.  

Algumas outras estratégias apontadas por Scaringella (2001) que poderiam diminuir ou 

descentralizar o uso do transporte individual dependeriam de um maior investimento e de um 

poder de decisão mais preciso e socialmente comprometido por parte dos gestores e políticos 

do município, uma vez que “muitas vezes o político quer buscar saídas a partir de ações 

simpáticas e indolores” (p. 58). Um primeiro exemplo é a instituição de pedágios urbanos 

para carros e motocicletas, algo que encareceria seu uso nas vias principais, persuadindo os 

usuários a explorarem os transportes coletivos ou ruas alternativas, estratégia similar à 

tarifação de vias, onde o uso do espaço público é monitorado e cobrado posteriormente 

(SCARINGELLA, 2001). Por mais que esses meios pudessem arrecadar investimentos para 

outros serviços, como o próprio transporte coletivo, eles dependeriam, em um momento 

inicial, de um largo investimento em equipamentos de monitoramento e cobrança, fato que 

pode inviabilizar sua execução, principalmente se consideramos cidades menores, com 

receitas municipais inferiores. Como dito anteriormente, todas as ações que objetivam o 
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menor uso e concentração do transporte individual enfrentarão resistências, “muitos preferem 

a liberdade de perder tempo e dinheiro no congestionamento a alterar hábitos” 

(SCARINGELLA, 2001, p. 57). 

Todas essas medidas devem ser acompanhadas de uma maior atratividade do sistema de 

transporte coletivo para suprir as necessidades de deslocamento diárias dos habitantes da 

cidade. Primeiramente, para que isso aconteça, a qualidade do serviço deve receber maior 

atenção, já que comumente é oferecido de forma precária e que acaba por não atender as 

necessidades de rota e frequência da população. Gomide (2006) e Araújo et. al. (2011) 

afirmam que impedir o monopólio das empresas de ônibus na escala municipal é uma boa 

saída para melhor qualificar a oferta dos ônibus, por exemplo. Isso acontece porque, quando 

há mais de uma empresa disponibilizando o mesmo serviço, a competição entre elas tende a 

aumentar a sua qualidade, de forma que os consumidores optem por uma e não pela outra 

empresa contratada, através da relação de custo-benefício entre o preço e a qualidade 

(GOMIDE, 2006).  

Outros incentivos que direcionam à maior atratividade do transporte coletivo já são postos em 

prática e institucionalizados nacionalmente, como é o caso do vale-transporte, que obriga o 

empregador a subsidiar o deslocamento de seus funcionários, algo que acaba sendo válido 

apenas para os trabalhadores formais (GOMIDE, 2006). Essa estratégia recebe crítica de 

Gomide (2006), que aponta para a possibilidade de um vale-transporte que atenda toda a 

classe de renda mais baixa, incluindo trabalhadores informais, feito através do Cadastro 

Único. A gratuidade também é outra medida importante, mas não suficiente, visto que é 

compensada com o aumento da passagem dos demais usuários, sobrecarregando a parcela da 

população que depende do transporte (GOMIDE, 2006). Gomide (2006) aponta ainda para a 

ideia dos descontos nas tarifas em horários de menor movimento, estratégia que incentivaria a 

população a melhor flexibilizar seus horários e ainda possibilitaria o deslocamento daqueles 

que não podem pagar o valor normal das passagens. Araújo et. al. (2011) e Silva (2016) 

indicam que a integração entre os meios de transporte e entre as diferentes áreas das cidades é 

indispensável para a eficiência do sistema, através, por exemplo, do uso do Passe Único 

(passagem única em determinado limite de tempo) e de terminais rodoviários multimodais. 

Esse fator deve ser considerado na melhor administração das rotas e horários dos ônibus, para 

que os terminais não se tornem lugares de longas esperas e de ainda maior marginalização e 

para que o limite de tempo do Passe Único seja suficiente para chegar aos destinos. Vale 
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lembrar que essa integração também está na construção de estacionamentos e bicicletários ao 

redor dos terminais e estações.  

Todas as medidas citadas podem ter sucesso de alguma forma, dependendo dos meios pelos 

quais são aplicadas e como os gestores e políticos iniciarão o processo de mudança de 

paradigma: de uma cidade refém do transporte individual para uma cidade que valoriza um 

transporte coletivo de qualidade. Porém, algo que é apontado pela grande maioria dos autores 

é a diminuição absoluta da necessidade de deslocamentos, que não dependa de grandes 

propostas tarifárias ou de projetos tecnológicos e de engenharia mirabolantes. Para que essa 

diminuição ocorra, é indispensável que os planos de mobilidade urbana e o planejamento 

urbano estejam em sincronia, construindo novas centralidades multifuncionais que levem às 

mais diferentes classes, serviços e estabelecimentos que supram suas necessidades de 

trabalho, educação, saúde, alimentação, moradia, lazer, etc., acabando com a dependência de 

todo o tecido urbano frente a um único ponto central, conforme direcionam Silva (2013), 

Silva (2016) e Gomide (2006). Desta forma, tanto as necessidades como a maioria das 

vontades dos cidadãos estariam a uma caminhada de distância (SILVA, 2016) ou, quando 

muito, poderiam ser acessadas com o uso de bicicletas (algo que ainda dependeria da 

desconstrução da imagem que se tem dos meios de transporte não motorizados no imaginário 

das classes médias e altas). 

Essas novas centralidades não possuiriam o objetivo de acabar com o centro principal das 

cidades, nem poderiam ser criadas para justificar grandes novos empreendimentos 

imobiliários, direcionados as classes mais ricas. A sua intenção primordial deveria ser, através 

de sua multifuncionalidade, criar um espaço mais próximo ao cidadão e que fosse suficiente 

para sua plena vivência, levar a centralidade aos grupos que expandiram a cidade de forma 

desordenada. Criar esses espaços é ir contra o problema indicado por Scaringella (2001) no 

qual a demanda de deslocamentos não é planejada porque é originada num uso e ocupação do 

solo também não planejados. Um fator que poderia guiar o planejamento de novas 

centralidades, apontado por Silva (2013) e por Silva (2016), é o aproveitamento dos terminais 

e estações do transporte coletivo, aliando outras atividades ao seu entorno, visto que são 

locais normalmente alcançados através do transporte não motorizado e que dispensariam 

deslocamentos mais longos, seja pelo transporte individual ou pelo coletivo. 
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7 O CENÁRIO DA MOBILIDADE URBANA E DOS CONGESTIONAMENTOS EM 

PETRÓPOLIS 

O processo de expansão urbana foi tão intenso em Petrópolis que mesmo a construção de vilas 

operárias e, mais tarde, a construção de enormes condomínios com os fundos do Banco 

Nacional de Habitação (BNH), que marcam a paisagem até hoje, não foram suficientes para 

suprir a crise urbana de moradia. A construção desenfreada ao redor de um sistema viário que 

já era cercado pelos rios, o levou a certa rigidez, a uma incapacidade de expansão, ou seja, 

muitas das ruas criadas durante o século XIX, num contexto socioeconômico e tecnológico 

totalmente distinto, são utilizadas até hoje como base do deslocamento dos petropolitanos. É 

válido lembrar que parte dessas ruas passou por duplicações que, mesmo as aproximando da 

margem dos rios, possibilitaram o tráfego em mão dupla.  

A Estrada União e Indústria (Figura 4), criada ao longo do rio Piabanha e inaugurada por 

volta de 1861, por exemplo, sofreu modificações e melhoramentos ao longo do tempo, para 

suprir as necessidades diárias de deslocamento da população, apesar de ainda ter muitos 

trechos sem acostamento ou calçada e estar muito próxima a margem do rio, como visto nos 

trabalhos de campo (Apêndice A). Porém, a citação já feita acerca da fala de Scaringella 

(2001) é cabível aqui: o deslocamento não se dá de forma planejada porque é originado de 

uma ocupação do solo também não planejada, ou seja, é importante que essas ruas tenham 

sido duplicadas, mas se a ocupação ao seu redor não for cuidadosamente pensada pelo poder 

público, de nada adiantará o investimento infraestrutural. O pensamento que reforça as 

soluções da engenharia tende a multiplicar vias e transformar o espaço no espaço do carro, 

essas soluções acabam por resolver um ou outro problema, mas criam outros, uma vez que a 

questão fundamentalmente política não é solucionada. As soluções políticas, que são 

esquecidas por pressão da lógica do capital automobilístico e rodoviarista, são aquelas 

apontadas anteriormente com base em Scaringella (2001), Gomide (2006), Araújo et. al. 

(2011), Silva (2013) e Silva (2016). 

Após o processo de desindustrialização do município de Petrópolis, a economia local se 

apoiou nas atividades turísticas, como uma forma de sustentar a cidade, agora destituída de 

sua principal fonte de capital (AMBRÓZIO, 2008). Esse turismo vem como forma de ressaltar 

toda a cenografia criada no período imperial e tudo aquilo que a indústria não levou consigo, 

um cenário dos grandes palácios e das casas de vilegiatura que marcam o centro da cidade, 

agora envolvidas pelo setor terciário, mas que ainda reavivam as memórias do Império 
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(AMBRÓZIO, 2008). É importante pontuar que o turismo feito em Petrópolis se preocupa em 

vender a imagem de aristocracia em que os jardins e casarões são o foco, sustentando os 

títulos de “cidade imperial” e de “colônia alemã”, assim, transformando a “obra” pré-

industrial em mais um objeto de consumo – fazendo referência à diferenciação de “obra” e 

“produto” proposta por Lefebvre (2001).  

Desta forma, toda a identidade operária e industrial da cidade não é transmitida aos turistas, é 

um período apagado da história local, fazendo com que as velhas fábricas sejam deterioradas 

pelo vandalismo e pela ação do tempo, esquecendo sua extrema importância para a formação 

de Petrópolis (AMBRÓZIO, 2008). O único resquício desse período está na ascensão de 

Petrópolis como um polo de moda, visto que após a desindustrialização da cidade, toda a mão 

de obra especializada se inseriu na criação de confecções e venda de roupas, contribuindo 

para a concentração de ainda mais turistas interessados nos baixos preços no setor de 

vestuário. Uma série de projetos municipais é criada para reforçar a imagem imperial, mas o 

turismo acaba se concretizando pela visitação de curta duração e pela falta de estadia noturna 

(AMBRÓZIO, 2008). Porém, um fator que não é exclusividade petropolitana é a inserção da 

vilegiatura como um desdobramento do turismo, criando outras formas de expansão e 

densificação urbana, em prol da promoção econômica da cidade (AMBRÓZIO, 2008). Assim 

como a tendência apontada por Lefebvre (2001), da transformação das obras em produtos, o 

principal valor de uso que deu origem a ocupação de Petrópolis, a vilegiatura, volta na 

atualidade através da multiplicação do valor de troca: segundas residências transformadas em 

produto através do mercado imobiliário (PLACIDO e SILVA, 2015). 

A indústria havia expandido e densificado o primeiro distrito e dado início a ocupação 

operária do segundo, mas a lógica que rege a expansão do segundo distrito e dá início a 

urbanização do terceiro, quarto e quinto distritos é a lógica desse “espaço produto” definido 

pela ascensão de uma atividade turística de baixo valor agregado e dos novos moldes da 

vilegiatura (AMBRÓZIO, 2008; PLACIDO e SILVA, 2015). Assim como na época do 

Império, um dos fatores que mais chama a atenção para o mercado imobiliário é a 

proximidade com a cidade do Rio de Janeiro e sua região metropolitana, principalmente com 

a presença da BR040 que acelera esse deslocamento, ao mesmo tempo em que se apresenta 

como uma realidade longe dos problemas da capital do estado (PLACIDO e SILVA, 2015). 

Essa lógica causa, segundo Placido e Silva (2015), além do fenômeno das segundas 

residências, uma maior procura por imóveis para residência fixa por trabalhadores de outros 

municípios, como o próprio Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Três Rios, Magé etc.  
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Outro fator de atração para o mercado imobiliário local, envolvido pelo discurso do “direito à 

natureza” (LEFEBVRE, 2001), é o interesse do lazer em se apropriar da imagem do natural e 

camponês enquanto mercadoria e vendê-la como cura para os problemas do urbano, algo 

contraditório, visto que, “por eles colonizado, o campo perde suas qualidades, propriedades e 

encantos da vida camponesa” (LEFEBVRE, 2001, p. 117). Esse ideal da natureza e do campo 

aparece, inclusive, no nome dos grandes condomínios, como uma forma de atrair a população 

consumidora, sendo alguns exemplos: Bosque de Nogueira, Palmeiras do Prado, Cenário de 

Monet, La Villette etc, assim como observado durante a visita ao campo (Apêndice A). Vale 

observar que esse ideal da “natureza” em Petrópolis é responsável, por exemplo, por ampliar 

o chamado ecoturismo, atraindo visitantes para trilhas e cachoeiras do município. 

A parte urbana da Estrada União e Indústria, tomada como principal exemplo deste trabalho, é 

uma das áreas onde pode se notar maior concentração de novos imóveis e condomínios, tanto 

no distrito de Cascatinha como no distrito de Itaipava (PLACIDO e SILVA, 2015). Mesmo 

aqueles condomínios que não estão diretamente ligados a esta via, dependem dela para ter 

acesso às necessidades básicas, como frequentar um supermercado, uma agência bancária e 

demais afazeres cotidianos, visto que hoje em dia essa é a principal via urbana que estrutura 

desde o segundo até o quinto distrito de Petrópolis. A densificação urbana causada por esses 

condomínios no entorno desta rodovia pode representar o aumento do fluxo de carros e 

motocicletas, questão problemática apontada por Placido e Silva (2015), e a inserção de 

obstáculos à fluidez do trânsito, uma vez que a entrada e a saída de veículos da via principal 

seriam ainda mais intensas, provocando reduções de velocidade. Porém, durante os trabalhos 

de campo (Apêndice A) o entorno desses condomínios apresentava um congestionamento 

pouco relacionado aos empreendimentos imobiliários e sua interrupção do fluxo, apesar do 

montante de carros ser possivelmente influenciado por um fluxo de entrada na cidade que 

pode estar atrelado a atração desses imóveis, além do turismo. 

Número de residências lançadas entre 1998 e 2013, por 

distrito, no município de Petrópolis 

1º Petrópolis 971 

2º Cascatinha 1.503 

3º Itaipava 1.579 

4º Pedro do Rio 0 

5º Posse 0 

Tabela 5: número de residências lançadas entre 1998 e 2013, por distrito. O dado é problemático, pois considera 

apenas os empreendimentos imobiliários, como os grandes condomínios, mas não alcança a presença de novas 
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casas e sítios, que também podem ter essa função de vilegiatura ou, até esmo, de nova residência fixa. Fonte: 

Secretaria de Fazenda de Petrópolis apud. PLACIDO e SILVA, 2015. 

A atração de cada vez mais moradores pelo setor imobiliário é de grande importância se 

consideramos que Petrópolis está muito acima da média nacional na relação “carros por 

habitantes” que, segundo reportagem da Agência Nacional dos Detrans, em 2019, era de 1 

carro para cada 4,4 habitantes. Se considerarmos que a estimativa do contingente 

populacional de Petrópolis para o ano de 2020 era de 306.678 habitantes (IBGE, 2010) e que 

a atual frota de carros do município é de 119.344, no primeiro mês de 2021 (Tabela 6 - 

Detran/RJ, 2021), a relação é de aproximadamente 1 carro para cada 2,5 habitantes. Essa 

proporção é feita, ainda, sem considerar os carros com placas registradas em outros 

municípios, ou seja, quem possui segundas residências em Petrópolis e todo o aporte de 

turistas recebidos, não estão incluídos nesse valor, mesmo que façam parte do trânsito 

petropolitano. 

Frota por tipo de veículo no município de Petrópolis (Jan/2021) 

Tipo de veículo Quantidade Tipo de veículo Quantidade 

Automóvel 119.344 Trator Mixto 0 

Motocicleta 27.853 Reboque 1.643 

Motoneta  3.460 Semi-reboque 630 

Ciclomotor 295 Sidecar 2 

Triciclo 49 Utilitário 2.190 

Quadriciclo 4 Caminhão 4.305 

Ônibus 1.040 Caminhão Trator 421 

Microônibus 747 Trator de Rodas 3 

Caminhonete 9.063 Trator de Esteiras 1 

Caminhoneta 10.196 Motor Casa 17 

Tabela 6: apresenta os valores para cada um dos tipos de veículo no município de Petrópolis no mês de janeiro 

de 2021. Fonte: adaptado de Detran/RJ, 2021. 

Vale reforçar que o foco aqui é a parte desta rodovia que se encontra no segundo distrito do 

município de Petrópolis, visto que este distrito iniciou sua formação ainda no período 

industrial, ou seja, suas ruas e ocupações não foram cuidadosamente pensadas para um 

turismo de média ou larga escala, mas criadas sem qualquer atenção do poder público, algo 

que marca este período no município. Assim, o foco não está na porção desta via que se 

encontra no terceiro distrito, Itaipava, visto que este, apesar de ainda possuir problemas de 

congestionamento do trânsito, recebeu maior atenção na distribuição da sua infraestrutura 
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viária. Apesar de este ser o parâmetro tomado para a definição de nosso recorte espacial acaba 

reforçando o argumento do viés político da problemática da mobilidade urbana, visto que 

tanto o distrito que recebeu melhor infraestrutura viária quanto o que não recebeu passam por 

problemas originados na falta de políticas públicas satisfatórias.  

A rede de transporte coletivo que opera pelas vias apertadas de Petrópolis é composta cinco 

terminais urbanos, sendo que um deles também desempenha o papel de terminal rodoviário. 

Essa estrutura possibilita a operação de linhas que não precisam passar pelo centro para 

acessar diferentes áreas da cidade, passando pela BR040, por exemplo. Porém, como 

demonstra a figura 5, a superposição de linhas de ônibus no centro e nas principais vias ainda 

é muito intensa, veículos que acabam ficando presos no congestionamento e contribuem para 

o agravamento deste fenômeno. Dentre essas vias está a Estrada União e Indústria.Esse 

sistema de transportes acaba causando uma diminuição na quantidade de ônibus que chegam 

aos bairros, uma vez que o trajeto entre o centro e os terminais é feito por uma linha diferente 

daquela dos bairros. A intenção dessa estratégia é diminuir o número de ônibus no centro, mas 

causa certa falta de articulação entre as vias, já que muitas vezes as esperas nos terminais 

ficam muito mais demoradas para a população mais pobre que depende do serviço público e 

que mora mais distante. 

 

Figura 5: Rede de transporte coletivo – superposição de linhas. O mapa apresenta as linhas superpostas em 

laranja e os cinco terminais da cidade. Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social, 2012. 
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Assim, a Estrada União e Indústria representa em Petrópolis a principal via de acesso para 

muitos bairros do município para que cheguem ao centro da cidade, um espaço que ainda 

tende a reter a maior quantidade de serviços, comércio, vagas de emprego, etc., mesmo com a 

ascendência de outras centralidades por todo o município. Os maiores exemplos disso talvez 

sejam os bairros Cascatinha, Correas, Itaipava, entre outros, bairros que aparecem citados por 

Ambrozio (2008) e por Placido e Silva (2015), seja acerca da expressividade histórica, 

turística ou imobiliária de cada um deles. Desta forma, quando se unem os fatores de um 

ambiente urbano que vem sendo saturado desde o período industrial, vias antigas, uma frota 

de automóveis que cresce cada vez mais e políticas públicas totalmente engessadas, o cenário 

do congestionamento passa a se concretizar. A todos esses fatores ainda se soma o 

contingente populacional que trabalha em outros municípios, os donos de segundas 

residências e os turistas que criam uma tendência ao trânsito congestionado nos finais de 

semana, fato que foi perceptível durante os trabalhos de campo na via (Apêndice A) e nas 

figuras 5 e 6.  

 

Figura 6: foto da Ponte de Correas, retirada no dia 19 de fevereiro de 2021 (sexta feira), às 17:50. 

Congestionamento de carros indo em direção a Itaipava, parados pela constante interrupção da estrada e saída de 

carros na Ponte de Correas. Ao fundo da imagem, a fila de carros se estende. 
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Figura 7: foto da Ponte de Correas retirada no dia 27 de fevereiro de 2021 (sábado), às 12:28. Muito similar a 

imagem da semana anterior, retirada no mesmo ponto, essa imagem apresenta o congestionamento de carros em 

direção a Itaipava, apesar de sua extensão não poder ser aferida pelas curvas da via. Apesar de similar, esta foto 

representa um fenômeno muito mais intenso se comparado a semana anterior. 

O congestionamento dessa via se mostrou intenso nas visitas a campo feitas nos dias 19 (sexta 

feira) e 27 (sábado) de fevereiro de 2021 (Apêndice A), mas a partir das dinâmicas 

observadas acabou se configurando um problema pontual ao longo da via, uma vez que nem 

todos os pontos de parada estavam com fortes retenções do trânsito. De toda forma, os pontos 

que mais chamaram a atenção foram a Ponte de Correas, que foi responsável por reter o fluxo 

da via por vários minutos com as entradas e saídas para o bairro Correas e a rotatória de 

Itaipava, que articula os fluxos Itaipava – Centro, Centro – Itaipava e, principalmente, o fluxo 

de entrada na cidade vindo da BR040, que se apresentou como o mais intenso em ambos os 

dias de visita. Outros pontos detalhadamente caracterizados nos relatórios de campo 

(Apêndice A) também demonstraram retenções intensas, mas menores, se comparadas ao 

cenário de final de semana em Itaipava e Correas. Já a distribuição semanal desses 

deslocamentos foi aferida através da estruturação do banco de dados (Apêndice B), com o 

auxílio do aplicativo Google Maps em que os valores mais altos se encontravam ao final das 

tardes de sexta feira e na hora do almoço aos sábados, um sinal evidente do papel de 

Petrópolis como cidade turística e que abriga a expansão de segundas residências já explanada 

anteriormente, com fluxos intensos em direção a Itaipava – tanto originados do centro de 

Petrópolis como em outras cidades, visto o congestionamento de entrada na cidade (Figuras 7 

e 8). Vale lembrar que esses deslocamentos são atraídos para o terceiro distrito pela força de 

seu setor turístico, além de seus condomínios. Porém, apesar dessas concentrações nos finais 
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de semana, todos os dias de semana apresentam valores maiores no final da tarde (Apêndice 

B), quando os trabalhadores e estudantes retornam as suas moradias. 

 

Figura 8: foto na rotatória de Itaipava, retirada no dia 19 de fevereiro de 2021 (sexta feira), às 18:35. Observa-se 

em primeiro plano os carros que vem de Itaipava através da rotatória e, mais ao fundo, os carro que vem da 

BR040 e entram na rotatória, seja em direção ao centro ou em direção a Itaipava. A baixa qualidade da foto não 

permite que a extensão do congestionamento seja identificada. 

 

Figura 9: foto na rotatória de Itaipava, retirada no dia 27 de fevereiro de 2021 (sábado), às 13:00. Pode-se 

observar a fila de carros vindo da BR040 em direção a rotatória, seja em direção ao centro ou a Itaipava, na parte 

esquerda da imagem. À direita, os carros vindos de Itaipava permanecem na rotatória em direção ao centro. 

Assim, os congestionamentos são um problema que afeta alguns pontos no recorte espacial 

analisado, bem como em outras vias do município de Petrópolis. O diferencial do município 
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frente aos demais casos de congestionamento do país é que além de ter recebido pouca 

atenção do poder público durante os anos de maior expansão urbana, o caso aqui tratado é de 

um espaço regido pelas vontades externas, que nasce servindo aos desejos das famílias de 

elite do Brasil e que hoje em dia se vê como espaço que abriga as classes médias e altas 

cariocas. O impacto direto da multiplicação de empreendimentos imobiliários neste trecho da 

Estrada União e Indústria ainda não pode ser evidenciado, visto que é um fenômeno ainda em 

andamento, apesar de possíveis consequências já serem imaginadas. Diferentemente, o 

impacto do turismo é mais perceptível, fato explicitado tanto pelos dados recolhidos com o 

Google Maps como pelos trabalhos de campo (Apêndices A e B). Apesar de afetar a grande 

maioria dos habitantes, nem todos os fatores que causam o congestionamento são percebidos 

pela população, algo que pode ser visto com a consulta de como a mídia local trata o assunto, 

com um viés ainda pouco crítico. 

7.1 O discurso da mídia local acerca dos congestionamentos 

A partir disso, faz-se uma consulta ao principal portal de notícias da cidade, a Tribuna de 

Petrópolis, no intuito de refinar a análise que tem sido feita acerca dos transportes no 

município, procurando entender a partir de uma seleção de reportagens, como a mídia local 

trata a temática dos congestionamentos frente aos seus leitores. É muito comum encontrar 

matérias, no portal online do jornal que tragam relatos de moradores que sofrem com o 

congestionamento nas ruas e avenidas de que dependem para chegar a seus trabalhos ou 

residências, enfocando a perda de tempo desse problema de mobilidade urbana (HORAS, 

2020). Alguns desses relatos afirmam que os deslocamentos podem chegar a 2 horas de 

duração dependendo da localização dos destinos, principalmente para os moradores que 

residem nos três últimos distritos de Petrópolis (Itaipava, Pedro do Rio e Posse) que passam 

por terminais superlotados e ficam presos nos “gargalos”, no encontro de ruas com alto fluxo, 

com destaque, é claro, para a Estrada União e Indústria (TRÂNSITO, 2018a). Numa outra 

reportagem afirma-se ainda que não existe mais um limite para os horários de pico, isto é, o 

congestionamento acontece em todos os horários do dia em certas partes da cidade 

(TRÂNSITO, 2018b).  
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Figura 10: Captura de Tela de notícia do dia 20 de janeiro de 2020. Fonte: Tribuna de Petrópolis. 

 

Figura 11: Captura de Tela de notícia do dia 28 de janeiro de 2018. Fonte: Tribuna de Petrópolis. 

 

Figura 12: Captura de Tela de notícia do dia 26 de novembro de 2018. Fonte: Tribuna de Petrópolis. 

Uma das reportagens selecionadas aponta para vias alternativas que poderiam desafogar o 

trânsito na via aqui debatida, como a Estrada do Carangola ou a própria BR040 (CAMINHO, 

2016), que de fato podem representar uma variação nas rotas, mas possuem uma série de 

questões que deveriam ser pensadas, como a estreiteza da primeira e a falta de qualquer 

conexão direta com o centro da cidade da segunda. Outra alternância de rotas é noticiada em 

uma publicação mais recente, uma vez que a Estrada União e Indústria estaria passando por 

obras, alguns ônibus tomariam a Estrada da Saudade para chegar ao centro (TURB, 2020), 
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fato que aponta para a incapacidade da prefeitura de incentivar os usuários do transporte 

individual na escolha pelas vias alternativas, mesmo sendo uma via muito estreita que 

atravessa um dos bairros do segundo distrito. 

 

Figura 13: Captura de Tela de notícia do dia 6 de maio de 2016. Fonte: Tribuna de Petrópolis. 

 

Figura 14: Captura de Tela de notícia do dia 31 de agosto de 2020. Fonte: Tribuna de Petrópolis. 

Essas reportagens não se restringem a apontar os congestionamentos, chegando a debater as 

políticas propostas pelo poder público e criticar determinadas posturas da prefeitura. Como 

exemplo, tem-se o posicionamento otimista em relação à publicação do Plano de Mobilidade 

Urbana do município, uma vez que esse documento não se resume a obras infra-estruturais e, 

pelo menos em tese, se preocupa de fato com a reformulação das políticas públicas em prol da 

criação de uma cidade mais equitativa e participativa, incluindo vários projetos exclusivos 

para o melhoramento da oferta dos serviços de transporte público coletivo (PREFEITURA, 

2019).  
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Figura 15: Captura de Tela de notícia do dia 21 de abril de 2019. Fonte: Tribuna de Petrópolis. 

Em outros textos, o jornal se preocupa em aportar a tendência de migração de cariocas para 

Petrópolis, procurando um ambiente urbano mais seguro para manter residência, mesmo que 

suas vagas de trabalho permaneçam na Região Metropolitana, causando uma maior procura 

para vagas em escolas particulares e um número cada vez maior de empreendimentos 

imobiliários de maior valor agregado, se comparado a outras áreas da Região Serrana do Rio 

de Janeiro (MIGRAÇÃO, 2018). Segundo essa mesma reportagem, havia cinco condomínios 

em construção e um pronto, no entorno do bairro Correas, na época que foi publicada. Essa 

mesma tendência migratória recebe certo caráter crítico em outra reportagem, pois os 

licenciamentos desses empreendimentos vinham ficando cada vez mais flexíveis ou tendo 

fases puladas, com a intenção de facilitar a expansão do capital imobiliário, desrespeitando a 

conduta presente no Estatuto das Cidades de obrigatoriedade do Estudo dos Impactos de 

Vizinhança (CAOS, 2019). 

 

Figura 16: Captura de Tela de notícia do dia 02 de setembro de 2018. Fonte: Tribuna de Petrópolis. 
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Figura 17: Captura de Tela de notícia do dia 05 de maio de 2019. Fonte: Tribuna de Petrópolis. 

É válido observar que em nenhuma das notícias encontradas sobre os congestionamentos em 

Petrópolis e, mais especificamente, na Estrada União e Indústria, a dificuldade e os problemas 

de fluxo dos transportes são atribuídos ao excesso do uso do carro ou da insuficiência de 

políticas públicas que desmotivem o uso exclusivo do transporte individual. Problemas como 

os estacionamentos irregulares e a enorme frota de veículos e automóveis do município são 

citados algumas vezes durante a leitura das reportagens, mas nenhuma delas atribui 

responsabilidade as ideologias rodoviarista e automobilística que vem explorando as cidades 

brasileiras há várias décadas. O foco das reclamações e denúncias feitas pelo jornal acaba 

sendo direcionado à insuficiência infraestrutural das vias, seja pelo asfalto de baixa qualidade 

ou a escassa manutenção das ruas, limitando uma postura mais crítica a reportagens 

específicas. 

A produção científica e acadêmica acerca da mobilidade urbana no município de Petrópolis 

vem dando ainda seus primeiros passos com poucos trabalhos publicados, visto que o 

problema dos deslocamentos na cidade está cotidianamente nos jornais locais e já faz parte do 

senso comum da população. Assim, é válido apontar o trabalho publicado por Serpa (2018), 

professora da UCP e da UNIGRANRIO que tem, dentre seus objetivos, dar início a esse 

campo de pesquisa na cidade, com enfoque para a área mais central e para a dinâmica entre o 

centro da cidade e os bairros mais próximos do primeiro distrito de Petrópolis. O 

deslocamento entre as áreas de oferta de bens e serviços e as áreas predominantemente 

residenciais é analisado a partir de medidas como distância, tempo e declividade (SERPA, 

2018). Assim como grande parte dos estudos voltados para os problemas da mobilidade 

urbana, Serpa (2018) propõe um debate sobre a importância da polinucleação sobre o índice 

de caminhabilidade, algo que contribuiria para suavizar as desigualdades sociais presentes 
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entre os bairros, levando maior infra-estrutura para esses novos espaços e acabando com a 

forte dependência frente ao transporte motorizado.  

Por fim, resta saber se as estratégias apontadas no tópico anterior, para diminuir a atratividade 

do transporte individual, valorizar o transporte coletivo e possibilitar novas centralidades, 

poderiam ser aplicadas para o caso petropolitano. Algumas medidas de barateamento do 

transporte público através do bilhete único da RioCard e da utilização de terminais de 

integração do ônibus já existem na cidade, mas nem sempre são satisfatórias e acabam por ser 

apenas o início de uma mudança verdadeira que poderia vir a acontecer. A ampliação da 

estrutura viária e a construção de novos meios de transporte são inviáveis, tanto pela falta de 

investimento como pela falta de espaço, o que põe ainda mais em evidência a necessidade de 

estratégias de caráter político na reversão dos congestionamentos e demais problemas de 

mobilidade urbana. A modificação ou ampliação das estruturas viárias poderia ajudar a 

solucionar problemas pontuais, mas não acaba com a questão central, o uso excessivo dos 

automóveis. O estímulo às subcentralidades petropolitanas não tem acontecido com o intuito 

de melhor distribuir os serviços, bens e oportunidades para a população periférica. Esse 

processo acontece para que se criem novos espaços de consumo voltados, no caso de 

Petrópolis, para o suporte da expansão imobiliária ou das atividades turísticas, excluindo 

ainda mais as pessoas que já estão nas margens desse sistema. A via política é a única a ser 

seguida, mas depende de um comprometimento dos políticos e gestores públicos com a esfera 

social, mesmo que, para isso, as vontades das classes médias e altas sejam limitadas. 
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ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES 

O estudo da mobilidade urbana não pode ser feito de forma independente, ele precisa estar 

relacionado ao estudo do uso e ocupação das diferentes áreas da cidade, além de sua 

construção social e espacial histórica. Em Petrópolis, assim como em diversas outras cidades, 

as causas dos problemas de congestionamento nascem de uma continuidade histórica de 

políticas que estimulam o uso dos automóveis e do transporte individual numa escala 

municipal, e de políticas que estimulam a produção em massa de carros e motos numa escala 

nacional. Isso vem, é claro, acompanhado de uma construção cultural do país, na qual o carro 

é sinônimo de status e ascensão social, apoiada pela mídia e pelas mais intensas estratégias de 

marketing. Essa construção cultural é baseada nas dinâmicas históricas da economia global 

em que os países que possuem ou possuíam a maior evolução tecnológica e industrial 

precisavam ampliar seu mercado consumidor para se manter como potências globais.  

Grande parte da política de transportes e mobilidade do país se espelhou num cenário de 

ampliação do espaço dos carros em prol das necessidades de deslocamento de uma parte da 

população, causando um número cada vez maior de avenidas, viadutos e pontes, 

principalmente nas maiores cidades do país, visto que concentram capital para investimento 

nessa área. Por mais contraditório que pareça, essas políticas acabam por omitir o caráter 

central dos problemas de mobilidade urbana: a própria política. Durante a maior parte do 

século XX e ainda no século XXI, uma infinidade de propostas foi feita para o estímulo à 

produção e compra de carros e motos e para a perpetuação das ideologias rodoviarista e 

automobilística no país, causando indiretamente, a precarização dos serviços de transporte 

público coletivo e reservando o direito ao deslocamento à parcela da população com maior 

poder de consumo. 

Assim como na maioria das cidades brasileiras, Petrópolis passa por esse investimento 

rodoviarista que acabou influenciando na retirada dos trilhos das antigas estradas de ferro. A 

exclusividade do deslocamento rodoviário e a rápida expansão urbana petropolitana, durante o 

auge de sua industrialização, deixaram o município refém de ruas apertadas e com largas 

demandas diárias de deslocamento por transporte individual, fato ainda agravado pelo relevo 

acidentado da região. Esse fenômeno recai, até hoje, sobre o segundo distrito, Cascatinha, 

uma vez que o primeiro distrito impunha proibições à ocupação que, apesar de serem 

desrespeitadas, representavam limitações, o terceiro distrito foi formulado e reformulado 

segundo os planos turísticos e imobiliários do município e o quarto e quinto distritos não eram 



59 
 

 

tão densos. Desta forma, o distrito de Cascatinha sofreu com a multiplicação de residências 

sem o suporte de nenhum planejamento e sofre até hoje com o crescimento do setor 

imobiliário. Neste contexto, a Estrada União e Indústria é afetada pelos fatores de ocupação e 

pelas atividades econômicas do município, uma vez que, como visto no trabalho de campo e 

na coleta de dados, os finais de semana acabam atraindo a população que possui segundas 

residências e os turistas que vêm passar o dia nos espaços de consumo do município, 

agravando a problemática dos congestionamentos, já presentes diariamente em Petrópolis. 

Essa pesquisa despendeu esforços para a compreensão aprofundada de um trecho urbano da 

Estrada União e Indústria, o que não significa que em outras áreas próximas ou em outras 

partes do município o congestionamento não seja um grave problema para a população que 

nele vive. Ainda, esse fenômeno, embora seja diretamente influenciado pela continuação 

histórica de políticas que estimulam o uso excessivo do carro, também pode ser influenciado 

por fatores não abordados aqui, como a ocorrência de chuvas, as características do relevo e a 

época do ano, dependendo dos eventos culturais que acontecem na cidade. Como já 

mencionado anteriormente, a temática da mobilidade urbana deve ser vista em conjunto com 

os tipos de uso e ocupação da terra, algo que não pôde ser aprofundado neste trabalho, visto a 

complexidade do tema. 

Apesar disso, acredita-se que a pesquisa aqui apresentada contribua para a fomentação de 

mais produções científicas acerca do congestionamento e demais problemas urbanos e de 

mobilidade urbana presentes em todo o município de Petrópolis, uma vez que este campo 

ainda recebe pouca atenção pelos pesquisadores. Para que o cenário problemático 

petropolitano seja revertido é necessária uma enorme força política por parte dos 

administradores e gestores públicos, algo que somente reforça o papel que a pressão popular 

pode ter sobre as decisões municipais.Isso é válido para qualquer das estratégias possíveis, 

seja de desestímulo ao transporte individual, de investimento no transporte público ou de 

criação de subcentralidades multifuncionais. Num cenário ideal em que toda a população 

pudesse ter consciência política para discernir as reais causas dos problemas urbanos que as 

afetam, a força popular seria decisiva na transformação da realidade. Porém, na realidade, a 

sociedade afetada por esses problemas não tem acesso a esses saberes, fica refém de um 

sistema que a perpetua como desigual e segregada, e se torna submissa às vontades dos 

políticos. Por isso, espera-se que este trabalho possa guiar novos debates que, no futuro, 

venham a transformar a realidade em que vivemos. 
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APÊNDICE A - TRABALHO DE CAMPO 

Assim como explanado no tópico referente aos procedimentos metodológicos, o trabalho de 

campo se configura como uma das estratégias utilizadas para a obtenção de um entendimento 

mais pleno acerca da temática dos congestionamentos no recorte espacial escolhido. Desta 

forma, a perspectiva crítica frente às análises e observações feitas em campo é imprescindível, 

uma vez que o fenômeno do congestionamento na via pode seguir linhas gerais, mas também 

pode ser influenciado por eventos específicos nos dias de visita. Por isso, optou-se por uma 

visita a campo em dois dias distintos, procurando minimizar as possíveis influências das 

especificidades de cada dia, mas que observasse os dias e horários mais críticos, segundo o 

monitoramento feito através da coleta de dados prévia pelo Google Maps. Vale observar que 

se optou pelo registro em caderneta de campo e, principalmente, através da retirada de 

fotografias nos momentos da visita, para auxiliar na explanação que se pretende aqui acerca 

de cada um dos sete pontos. 

Os pontos visitados vão desde o entorno da 105ª Delegacia de Polícia até a 106ª Delegacia de 

Polícia, trecho majoritariamente localizado no segundo distrito do município de Petrópolis, 

Cascatinha. Esses pontos de parada e observação mais atenta e demorada foram selecionados 

em campo, segundo as necessidades e mudanças que o fenômeno do congestionamento sofria 

durante o trajeto, mas também foram influenciados pelas consultas ao Google Maps e a leitura 

de notícias sobre o tema, que indicavam seu agravamento em alguns pontos mais específicos. 

O mapa (Figura A-1), feito com a ferramenta do Google Earth Pro, apresenta os sete pontos 

visitados. Além disso, a tabela A-1 detalha cada um desses sete pontos escolhidos, uma 

referência para sua melhor localização, o horário de visita em cada um dos dias e sua latitude 

e longitude, lembrando que a apresentação desses horários aqui nos serve apenas como um 

registro de campo e não como meio de medir o tempo de deslocamento, uma vez que houve 

diversas paradas no decorrer de suas visitas. 
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Figura A-1: mapa dos pontos visitados nos dois dias de trabalho de campo. Feita com auxílio do Google Earth 

Pro. 

Ponto Referência Horário 

(19/02) 

Horário 

(27/02) 

Latitude Longitude 

1 105ª Delegacia de Polícia 16h57m 11h50m 22°28'43.3"S 43°10'21.7"W 

2 Liquigás 17h15m 11h55m 22°28'32.8"S 43°09'57.4"W 

3 Entrada do Carangola 17h21m 11h59m 22°28'24.8"S 43°09'30.1"W 

4 Terminal de Correas 17h35m 12h05m 22°27'12.6"S 43°08'37.1"W 

5 Ponte de Correas 17h43m 12h22m 22°26'31.8"S 43°08'25.3"W 

6 Ponte de Nogueira 18h05m 12h38m 22°25'22.4"S  43°07'59.3"W 

7 106ª Delegacia de Polícia 18h18m 13h03m 22°24'49.0"S 43°08'24.7"W 

Tabela A-1: detalhamento dos sete pontos visitados durante os trabalhos de campo. 

Algumas observações finais acerca das duas visitas de campo devem ser feitas, já que 

representam condicionantes as observações feitas e aos registros obtidos: (1) o fenômeno dos 

congestionamentos é muito mutável, ou seja, algo que é observado agora pode representar 

características bastante distintas em dez minutos, dificultando a relação direta entre as 

fotografias e as descrições feitas; (2) a estrutura da via estudada não permite paradas em 

quaisquer pontos, ou seja, a visita a campo em alguns trechos da via é praticamente 

impossível, uma vez que não há local para o estacionamento do carro ou nem mesmo calçada 

para a circulação; (3) o comportamento dos motoristas dificulta muito a visita do pesquisador, 

enquanto pedestre, circulando em cada um dos pontos de visita, uma vez que nem sempre a 
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travessia das ruas ou a caminhada no acostamento são seguras; e (4) o aparelho móvel 

utilizado para as fotografias não é profissional ou de alta qualidade, o que pode comprometer 

a interpretação de algumas imagens. 

Relatório de campo (1) 

O primeiro trabalho de campo feito durante a produção desse trabalho foi no dia 19 de 

fevereiro de 2021, com a intenção de entender o fluxo do final da tarde no trecho da via aqui 

usado como exemplo da situação da mobilidade urbana e do congestionamento em Petrópolis. 

O dia escolhido foi uma sexta-feira após o feriado do carnaval, algo relevante aqui, se 

considerarmos que os proprietários de segundas residências já estariam na cidade e não 

ocupando as vias neste dia, como pode acontecer nas demais sextas-feiras. Partindo do centro 

da cidade até o ponto 1, a movimentação estava intensa, mas com pouquíssima retenção do 

fluxo do trânsito nas vias utilizadas. A primeira retenção mais forte foi justamente no primeiro 

ponto estabelecido para visita. O primeiro ponto corresponde ao entorno da 105ª Delegacia de 

Polícia e sua retenção do trânsito era evidentemente influenciada pelo afunilamento da via, 

mas também é acentuada pela presença de pequenos estabelecimentos comerciais e pela 

entrada do bairro Retiro. Até o ponto dois o trânsito estava intenso, com algumas retenções de 

fluxo, mas nenhuma parada muito demorada, de forma que pôde se perceber que o fluxo em 

direção ao centro estava mais congestionado do que a direção da via que estava sendo tomada 

por nossa equipe, em direção a Itaipava.  

 

Figura A-2: foto retirada no ponto 2, no dia 19 de fevereiro. Apresenta o fluxo congestionado em direção ao 

centro e a pista praticamente livre em direção a Itaipava. 
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Já no ponto três o cenário é mais caótico, visto que existe o cruzamento constante da via 

daqueles carros que descem para a Estrada do Cascatinha e que entram e saem do bairro 

Carangola, mas apesar disso a contenção do trânsito não estava demorada. Desde o terceiro 

ponto até o quarto ponto o fluxo da via foi muito mais fluido, inclusive na entrada do bairro 

Roseiral e no acesso, pela “Ponte Branca”, ao bairro Cascatinha, que dá nome ao segundo 

distrito. Essa alta fluidez do trânsito no trecho entre esses dois pontos justifica a ausência de 

mais pontos, uma vez que o foco das visitas eram os pontos mais congestionados, segundo a 

análise continuada dos dados que vinham sendo obtidos diariamente pelo Google Maps. No 

ponto quatro o trânsito estava bastante livre, sendo que a única parada era causada pelos 

semáforos que auxiliam na entrada e saída dos ônibus do Terminal de Correas.  

 

Figura A-3: foto retirada no ponto 3, no dia 19 de fevereiro. Apresenta o fluxo levemente congestionado em 

ambos os sentidos, passando pela entrada do bairro Carangola, à esquerda da foto. 
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Figura A-4: foto retirada no ponto 4, no dia 19 de fevereiro. Observa-se a fachada do Terminal de Correas e o 

fluxo brando de carros. 

A partir desse trecho a presença de condomínios fechados já construídos e ainda em 

construção marca a paisagem da via, porém, no dia da visita, o fluxo estava livre, sem 

interrupções causadas pela entrada e saída de veículos nesses empreendimentos imobiliários. 

Alguns dos nomes desses condomínios deixam bem perceptível a forma como os 

empreendimentos fazem o seu marketing, sempre fazendo referência a algum elemento da 

natureza ou do campo, que reforça a imagem de descanso e distância dos problemas da 

capital, empregada por esse setor econômico na cidade. Alguns exemplos são: Bosque de 

Nogueira, Palmeiras do Prado, Cenário de Monet, La Villette, etc. No ponto cinco, 

correspondente a Ponte de Correas, a presença de retenções era comum, uma vez que a 

entrada e saída de carros, motos, etc., são constantes e causam a interrupção do fluxo na 

Estrada União e Indústria. Nesse ponto o congestionamento não se estendia por muitos 

metros, mas apresentava um problema constante. No ponto seis, o fluxo tanto de entrada para 

Nogueira, como da via principal estava bastante fluido e acabou funcionando como um ponto 

de mediação entre os pontos cinco e seis. 
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Figura A-5: foto retirada no ponto 5, no dia 19 de fevereiro. Congestionamento de carros indo em direção a 

Itaipava, parados pela constante interrupção da estrada e saída de carros na Ponte de Correas. Ao fundo da 

imagem, a fila de carros se estende. 

Por fim, o ponto sete marca o encerramento do trabalho de campo. A rotatória de Itaipava é 

responsável por articular as porções da Estrada União e Indústria que estruturam o segundo e 

o terceiro distritos e a via que liga esses trechos à BR040. O fenômeno de afunilamento do 

trânsito é múltiplas vezes mais intenso se comparado ao primeiro ponto, uma vez que atrai 

tanto o fluxo de entrada na cidade quanto o fluxo do terceiro distrito. A configuração do fluxo 

estava muito mais intensa em direção a rotatória, com muitos carros vindo de Itaipava e da 

BR040, se comparada com o baixo fluxo vindo do centro e do segundo distrito, enquanto nas 

direções opostas (para Itaipava e para a BR) o fluxo era bem menor. 

Para se ter uma ideia mais evidente acerca deste fenômeno, é válido observar que na volta ao 

centro, já após a consulta em todos os sete pontos, demoramos mais de sete minutos para 

contornar a rotatória e entrarmos na via em direção ao centro da cidade. Além desse último 

ponto, os pontos um, dois e cinco apresentavam retenções muitos mais intensas e demoradas 

no deslocamento de volta ao centro da cidade. O trajeto de volta não conteve nenhuma parada, 

mas, por causa dessas retenções de fluxo, durou um total de 31 minutos, do ponto sete até o 

ponto um (de 18h54m até 19h25m). 
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Figura A-6: foto retirada no ponto 7, no dia 19 de fevereiro. Observa-se em primeiro plano os carros que vem de 

Itaipava através da rotatória e, mais ao fundo, os carro que vem da BR040 e entram na rotatória, seja em direção 

ao centro ou em direção a Itaipava. A baixa qualidade da foto não permite que a extensão do congestionamento 

seja identificada. 

 

Figura A-7: foto retirada após o ponto 7, no dia 19 de fevereiro. Apresenta o fluxo completamente 

congestionado de carros vindo de Itaipava esperando para entrarem na rotatória, também congestionada, em 

direção a Petrópolis. 
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Relatório(2) 

O segundo trabalho de campo, efetuado no dia 27 de fevereiro, o último sábado do mês, por 

volta da hora do almoço. A visita ao primeiro ponto apresentou um cenário mais calmo se 

comparado ao da semana anterior, ainda bastante movimentado, mas com menores efeitos do 

afunilamento da via. O que chamou atenção é que o comércio que existe poucos metros após 

o primeiro ponto parecia influenciar mais na retenção do trânsito do que o próprio 

afunilamento, que marca o ponto, diminuindo a fluidez em ambos os sentidos. Já no ponto 

dois o cenário era similar ao observado do dia 19, a direção até o centro estava muito parada, 

enquanto em direção a Itaipava a via estava mais livre. Entre os pontos dois e três a retenção 

continuava intensa em direção ao centro.  

 

Figura A-8: foto retirada no ponto 2, no dia 27 de fevereiro. Pode-se observar o fluxo de carros em direção ao 

centro e a pista quase vazia em direção a Itaipava. 

No ponto três, apesar do cruzamento da via, o trânsito estava fluido. Até o ponto quatro, 

algumas obras e reparos na via principal e a construção de calçadas, antes inexistentes, foram 

observadas. O ponto quatro estava bem mais movimentado se comparado a visita anterior, 

mas, ainda assim, o principal motivo da retenção parecia ser o semáforo que auxilia na 

entrada e saída de ônibus do Terminal de Correas, sendo bastante variável conforme a 

presença ou ausência de ônibus que dependiam dessa pausa do fluxo. A partir desse ponto, o 

cenário estava totalmente discrepante se comparado a visita da semana anterior, o trânsito em 

direção a Itaipava estava totalmente congestionado, sendo constantemente interrompido pela 

entrada e saída de carros na Ponte de Correas. O congestionamento seguiu extremamente 
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lento até o ponto cinco, onde o cenário era caótico. No ponto cinco, em direção à Itaipava, o 

congestionamento se alongava até onde a vista alcançava e em direção ao centro, o trânsito 

estava mais fluido, com uma quantidade de carros evidentemente menor.  

 

Figura A-9: foto retirada entre os pontos 4 e 5, no dia 27 de fevereiro. Pode-se observar o fluxo de carros em 

direção a Itaipava que se estende até o fundo da imagem e até a Ponte de Correas, observada na imagem a seguir. 

A retenção extremamente intensa é causada pela interrupção de fluxo da Ponte de Correas, mas só acontece pela 

forte atração de carros em direção a Itaipava. 

 

Figura A-10: foto retirada no ponto 5, no dia 27 de fevereiro. Muito similar a imagem da semana anterior, 

retirada no mesmo ponto, essa imagem apresenta o congestionamento de carros em direção a Itaipava, apesar de 
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sua extensão não poder ser aferida pelas curvas da via. Apesar de similar, esta foto representa um fenômeno 

muito mais intenso se comparado a semana anterior. 

No ponto seis, assim como na semana anterior, o trânsito fluía facilmente, sem quaisquer 

retenções causadas pela entrada na ponte de Nogueira. Quase chegando ao ponto sete, uma 

nova retenção em direção a Itaipava podia ser observada, mas não chegava perto da extensão 

presenciada no ponto cinco. Já no ponto sete, o cenário era parcialmente diferente se 

comparado a visita do dia 19: o fluxo vindo de Itaipava era bem menor, assim como a fila de 

carros que se formou para entrar na rotatória, enquanto o fluxo de entrada na cidade, vindo da 

BR040, era tão intenso quanto o fluxo congestionado visto na semana anterior. Neste dia, a 

quantidade de deslocamentos era claramente muito mais intensa em direção a Itaipava do que 

em direção ao centro, algo que refletiu na área mais central do distrito de Itaipava que, apesar 

de não estar incluída no recorte espacial aqui proposto, estava totalmente congestionada. Isso 

reforça o fato de que o problema dos congestionamentos não é exclusividade do recorte 

espacial escolhido, mas está presente em várias partes do município. É válido reforçar 

novamente que essa área foi escolhida como exemplificação dos problemas de 

congestionamento e mobilidade urbana no município, pois sua ocupação ocorre num contexto 

histórico de intenso descaso com o planejamento urbano, durante sua rápida industrialização.  

 

Figura A-11: foto retirada no ponto 7, no dia 27 de fevereiro. Pode-se observar a fila de carros vindo da BR040 

em direção a rotatória, seja em direção ao centro ou a Itaipava, na parte esquerda da imagem. À direita, os carros 

vindos de Itaipava permanecem na rotatória em direção ao centro. 
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Uma última observação, que deve ser posta aqui, é relacionada à alta movimentação turística 

em pleno contexto da pandemia global do Corona Vírus. O distrito de Itaipava é conhecido 

por possuir um grande setor de comércio e serviços que supre as necessidades e vontades dos 

turistas, atraindo cada vez mais visitantes vindos das mais diferentes cidades. Porém, o 

cenário observado chega a ser espantoso, visto a quantidade de carros que se dirigia ao 

distrito, mesmo com uma série de regras de distanciamento e isolamento sociais em vigência, 

algo que põe a prova a forma como a pandemia tem sido gerida no município, sem qualquer 

medida que desestimule tamanho fluxo de turistas durante esse período. 
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APÊNDICE B – BANCO DE DADOS 

A pesquisa de dados aqui proposta tem como base o aplicativo Google Maps e se concretiza a 

partir da medição dos tempos de deslocamentos entre dois pontos da via utilizada como 

exemplo da mobilidade urbana e dos congestionamentos de Petrópolis, referente a um trecho 

da Estrada União e Indústria. Assim como apontado por Vasconcellos (2014), uma das 

principais maneiras de se estudar os congestionamentos é através do estabelecimento de um 

“tempo ideal”, porém, esta é uma estratégia um tanto subjetiva, uma vez que pode considerar 

fatores distintos em sua determinação ou prever níveis insustentáveis de fluidez do trânsito na 

realidade brasileira. O próprio aplicativo utilizado define, através da ferramenta de “Rotas”, 

uma caracterização do trânsito no momento da consulta, além do tempo de deslocamento, 

com base numa normal própria: frases como “Trajeto mais rápido, com trânsito fluindo mais 

que o normal” ou “Trajeto mais rápido, apesar de haver trânsito”, fazendo referência ao 

congestionamento, são comumente apresentadas. Vale lembrar que o objetivo deste aplicativo 

não é científico e sim prático, algo que implica em considerar que pode haver imprecisões nos 

valores obtidos, uso de termos com sentido ambíguo e poucas explicações acerca das 

metodologias utilizadas tanto para gerar esse valor de tempo como para caracterizar o trânsito. 

O objetivo do uso desse procedimento metodológico neste trabalho é voltado a contribuir com 

o entendimento e caracterização do trânsito na via e da distribuição de deslocamentos nos 

horários e dias da semana, ajudando a se montar uma imagem geral dos horários de pico e de 

maior movimento, além de auxiliar na definição dos trabalhos de campo. 

Assim, a consulta ao aplicativo foi feita diariamente, em todos os dias da semana e em três 

horários distintos: às 7:30, às 12:30 e às 17:30, com uma margem de erro de dez minutos para 

mais e para menos, no trecho de ida, entre os pontos Dib Retiro e a 106ª Delegacia de Polícia, 

e no trecho de volta, do endereço Estrada União e Indústria, número 9153, até a 105ª 

Delegacia de Polícia. Aqueles horários de consulta que foram perdidos ao longo dos dias, seja 

por falta de acesso aos computadores e celulares ou à própria rede de internet, foram 

preenchidos com a média dos valores correspondentes aos dias e horários iguais ao momento 

perdido, por exemplo: se numa sexta-feira, às 17:30, a consulta não pôde ser realizada, seu 

valor será substituído pela média de todas as outras sextas-feiras, no mesmo horário. As 

medições foram feitas durante um total de 24 semanas consecutivas, entre os dias 18 de 

setembro de 2020 e 04 de março de 2021. A organização e a análise desse banco de dados 

utilizaram da plataforma do Microsoft Office Excel 2007 e de suas ferramentas, como 

facilitadores da pesquisa. 
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Média dos tempos de deslocamento de ida e volta, em minutos. 

 7:30 12:30 17:30 

Dia da semana Ida Volta Ida Volta Ida Volta 

Segunda feira 20,3913 21,69565 21,91304 21,13043 30,13043 27,13636 

Terça feira 21,08696 23,13043 21,95 22,8 28,14286 28,47619 

Quarta feira 21,56522 24,04348 21,22727 22,31818 29,21739 29,04348 

Quinta feira 22,08696 23,6087 23,875 23,25 27,72727 28,22727 

Sexta feira 21,04167 23,20833 22,08696 22,26087 31,52174 27,68182 

Sábado 18 18,18182 33,73913 24,72727 20,69565 21,73913 

Domingo 16,625 16,45833 25,91667 22,91667 18,38095 19,71429 

Tabela B-1: média dos tempos de deslocamento de ida, entre o ponto Dib Retiro e a 106ª 

Delegacia de Polícia, e de volta, entre o endereço Estrada União e Indústria, número 9153, e a 

105ª Delegacia de Polícia, entre os dias 18 de setembro de 2020 e 04 de março de 2021. 


