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Oficina Participativa de DOTS

GT 4: Árvores de Problemas

Divisão da cidade pela linha 
férrea

“CAUSAS”

“EFEITOS”

Linha férrea funciona como 
barreira que dificulta a 

circulação na cidade
Falta de passarelas, túneis e 
viadutos com acessibilidade

O sistema viário é 
interrompido pela linha 

férrea

Cruzar a linha férrea a pé é 
muito difícil, as distâncias são 

longas e existem muitos 
obstáculos

Os poucos locais de atravessamento 
tornam-se focos de criminalidade -

violência na passarela e túnel

Espaço público no entorno e de 

acesso à estação está saturado, 

dificultado principalmente pela 

ocupação do espaço público 

Saídas da passarelas e roletas da 

estação é um potencial risco de 

acidentes, por conta da saturação.

Parte da linha férrea está sem muro, próximo do 
Queimadão. Isso afeta a segurança pública e 

segurança viária
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GT 4: Árvores de Problemas

Transporte público municipal por 
ônibus possui deficiências no 

atendimento da população

“CAUSAS”

“EFEITOS”

Ausência de vias com 
prioridade para transportes 

coletivos no município
Ausência de política de 
integração tarifária no 

município

Restrição do acesso da população 
ao território municipal como um 

todo, principalmente para as 
camadas mais carentes

Percepção negativa dos usuários quanto ao 
sistema de transporte público por ônibus, 

especialmente para aqueles mais vulneráveis do 
ponto de vista de mobilidade (deficientes, idosos, 

crianças e mulheres)

Desestímulo ao sistema de 
transporte público por ônibus e 
estímulo ao uso do transporte 

individual motorizado

Apenas uma linha de ônibus 
municipal conecta as regiões ao 

norte e ao sul da linha férrea

Congestionamento viário 
nos horários de pico

Percentual elevado de pontos de 
embarque e desembarque que 
não possuem infraestrutura de 

abrigo e conforto (67%)

Nenhum ponto de embarque 
e desembarque possui 

informações sobre os serviços 
ofertados

Ausência de rodoviária e baias para 
ônibus para fazer integração entre 

diferentes linhas e sistemas de 
transportes

Falta de regularidade, 
principalmente a noite, e má 
qualidade (barulhento, sem 

ar condicionado)

Valor alto da 
tarifa

Dupla função do motorista, 
sem pagamento devido. Isso 

afeta a regularidade e o 
fluxo de veículos

Desrespeito dos motoristas com os usuários (garantia 
de gratuidade, subida e descida de pessoas com maior 

vulnerabilidade, entre outros), pedestres e ciclistas (alta 
velocidade).
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Baixa satisfação dos passageiros 
com os sistemas de trem e ônibus 

intermunicipal

“CAUSAS”

“EFEITOS”

Dimensionamento e manutenção 
insuficientes dos elementos de 
abrigo e conforto no ponto de 

embarque do ônibus 
intermunicipal

Falta de informação 
disponibilizada aos usuários no 

ponto de embarque do ponto de 
ônibus intermunicipal e na 

plataforma da estação de trem

Alta insatisfação dos usuários 
do ônibus intermunicipal 

quanto ao conforto no ponto 
de embarque (nota média 

atribuída de 3,8)

Alta insatisfação dos usuários do 
trem quanto a acessibilidade da 

estação (nota média atribuída de 
3,4)

A nota média de satisfação 
atribuída na avaliação dos 

sistemas pelo usuário foi 5,9 
para o trem e 5,4 para o 

ônibus intermunicipal

Alta concentração de atividades de 
comércio informal e inclinação 

superior aos limites recomendados 
nas rampas de acesso ao mezanino da 

estação de trem

Restrição de acesso da 
população vulnerável, do 

ponto de vista de 
mobilidade, à estes 

equipamentos

Acesso não inclusivo à 
plataforma de embarque e 

desembarque do trem, 
realizado apenas por 

escadas

Tempo curto para acesso ao 
veículo, principalmente para 
pessoas com deficiência ou 

com crianças

Ausência de banheiros na 
estação de trem, principalmente 

considerando pessoas com 
crianças de colo

Embarque com bagagem 
dificultado, por conta da 
roleta vertical (bambolê)

Alto custo da passagem

Tempo de integração 

tarifário (regra do BUI 

precisa ser revista)
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GT 4: Problemas complementares

Alto uso de mototáxi

Disputa de passageiros, saturação de 
espaço público com pontos de mototáxi

próximo à estação.

“CAUSAS”

“EFEITOS”

Flexibilidade de acesso e 
proximidade com locais de 

destino
Falta de regulamentação e 

fiscalização de muitos veículos

Riscos de atropelamentos e 
acidentes de segurança viária

Falta de treinamento dos 
motoristas

Desestímulo ao sistema de 
transporte público por ônibus e 
estímulo ao uso do transporte 

individual motorizado
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GT 4: Problemas complementares

Desconto tarifário ainda é precário 
(regra do BUI precisa ser revista). Valor 
da integração é semelhante ao valor da 

soma das tarifas para o caso da 
integração entre trem e ônibus

Tempo de integração 
tarifário (regra do BUI 

precisa ser revista)

Incentivo ao transporte 
rodoviário e ao transporte 

individual motorizado frente ao 
transporte metroviário

“CAUSAS”

“EFEITOS”

Insatisfação dos usuários com a 
integração tarifária
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GT 4: Problemas complementares

Falta de integração com modos de 
transportes ativos

Ausência de estacionamentos e 
paraciclos para bicicleta no espaço 

público

“CAUSAS”

“EFEITOS”

Acesso dificultado com bicicleta à 
estação de trem, principalmente no 

que diz respeito aos horários e a 
informação sobre quais carros utilizar

Desestímulo ao sistema de 
transporte público por ônibus e 
estímulo ao uso do transporte 

individual motorizado



Grupo de Trabalho 4:
Elaboração de Propostas 
para resolução dos 
problemas
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GT 4: Propostas de resolução
Problema #1 Divisão da cidade pela linha férrea

Proposta Longo prazo: Tornar a linha férrea subterrânea

Objetivos • Este trecho passa a ser espaço público

Principais ações

Atores envolvidos 
na implementação

● Poder público 
● Setor privado
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GT 4: Propostas de resolução
Problema #1 Divisão da cidade pela linha férrea

Proposta Desenvolver conexões entre ambos os lados da cidade que sejam acessíveis e 
seguras

Objetivos ● Facilitar o acesso entre ambos os lados da estação, tornando-o acessível;
● Diminuir o número de acidentes pelas saídas laterais da estação;

Principais ações ● Desenvolvimento de outra passarela de entrada e saída da estação, 
conectando o comércio de ambos os lados, próximo à Praça Doutor 
Rubens Lima;

● As passarelas de transposição da linha do trem devem contar cobertura e 
acesso por rampa com inclinação adequada;

● Aprimorar as calçadas e travessias nas saídas laterais da estação;

Atores envolvidos 
na implementação

● Poder público: Governo do Estado e a Prefeitura
● Setor privado:  Supervia e o comércio



Oficina Participativa de DOTS

GT 4: Propostas de resolução
Problema #2 Transporte público municipal por ônibus possui deficiências no atendimento da 

população

Proposta Rodoviária ou Terminal de integração

Objetivos ● Promover a integração
● Facilitar o acesso dentro do município

Principais ações ● Utilizar terrenos subutilizados, não edificados ou de estacionamento para 
a criação deste espaço; 

● Este espaço deve possuir infraestrutura com cobertura, proximidade com 
a estação de trem e comércios;

Atores envolvidos 
na implementação

● Poder público
● Setor privado



Oficina Participativa de DOTS

GT 4: Propostas de resolução
Problema #2 Transporte público municipal por ônibus possui deficiências no atendimento da 

população

Proposta Priorização do transporte público e ativo nas ruas adjacentes à estação de 
trem;

Objetivos • Solucionar o conflito e congestionamento que existe nas ruas adjacentes 
à estação;

• Facilitar e promover o deslocamento por bicicleta ou a pé.

Principais ações • Dar prioridade ou exclusividade ao sistema de transporte público e ativo 
nas ruas adjacentes à estação de trem;

• Alterar horários para carga e descarga;
• Utilizar sistema de bicicleta para realização de entregas;
• Definir ou limitar as áreas de estacionamento nas vias;
• Realocação de transportes complementares, mototáxis e táxis para outras 

vias.

Atores envolvidos 
na implementação

● Poder público
● Setor privado
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GT 4: Propostas de resolução
Problema #3 Baixa satisfação dos passageiros com os sistemas de trem e ônibus 

intermunicipal

Proposta Melhorar a qualidade dos pontos de ônibus e na estação de trem (sinalização, 
conforto, abrigo, informação e acessibilidade).

Objetivos ● Aumentar a satisfação dos passageiros
● Aumentar a acessibilidade 

Principais ações • Instalação de elevador e de escada rolante para acesso à plataforma de 
embarque;

• Instalação de pontos de ônibus com mobiliário completo (abrigo, bancos e 
disponibilização de informação);

• Implantação de quadros informativos sobre a regularidade na plataforma 
de acesso da estação de trem.

Atores envolvidos 
na implementação

● Poder público
● Setor privado
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GT 4: Propostas de resolução
Problema #5 Insatisfação dos usuários com a integração tarifária

Proposta Criação do Bilhete Único Municipal

Objetivos ● Facilitar o acesso à todo o município
● Diminuir o custo da população

Principais ações

Atores envolvidos 
na implementação

● Poder público
● Setor privado
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GT 4: Propostas de resolução
Problema #5 Insatisfação dos usuários com a integração tarifária

Proposta Revisão da política tarifária de integração do BUI

Objetivos ● Diminuir os custos que os usuários têm no dia a dia;
● Facilitar o acesso da população pelo território municipal e com outros 

municípios;

Abrangência Intermunicipal

Principais ações ● Estabelecer um acordo operacional entre os operadores municipais, 
governo do estado e a supervia;

● Propor ao estado uma integração da regra do BUI.

Atores envolvidos 
na implementação

● Poder público:
● Setor privado:
● Sociedade civil:
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GT 4: Propostas de resolução
Problema #6 Falta de integração com modos de transportes ativos

Proposta Aprimoramento da infraestrutura para pedestres e infraestrutura cicloviária

Objetivos

Principais ações ● Aprimoramento das calçadas e travessias no entorno imediato da estação
● Inserção de paraciclos e estacionamentos de bicicletas públicos
● Criação de locais para banho e armários para facilitar e incentivar o uso;
● Desenvolver sistema de bike compartilhada;
● Desenvolver uma rede cicloviária, conectando principalmente o conjunto 

MCMV à estação de trem e demais áreas da cidade;
● Desenvolver uma política de uso da bicicleta em locais de trabalho e 

equipamentos de serviços públicos;

Atores envolvidos 
na implementação

● Poder público
● Setor privado
● Sociedade civil


