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RESUMO 

 
O Município de Itapeva, situado no sudeste do Estado de São Paulo, como a maioria das cidades 
brasileiras, sofreu processo de expansão desordenado e como em todo o mundo a partir da década 
de 70, privilegiou padrões de mobilidade voltados para veículos individuais motorizados. Em todas as 
dimensões analisadas, os dados apresentam uma trajetória gradual e constante de substituição do 
transporte coletivo pelo individual, principalmente entre as classes médias e baixas, especialmente 
nas cidades de médio e pequeno porte. O estudo aponta ainda como essas mudanças das condições 
de mobilidade aumentaram o tempo gasto no trânsito, afetando de maneira desigual a população, de 
acordo com nível socioeconômico. Ainda se verifica com este estudo, como a crise econômica e a 
pandemia da Covid-19 impactou na redução dos níveis de mobilidade e na intensificação da queda 
do número de passageiros do transporte público em 2020. Com isso, a crise pandêmica aprofundou o 
ciclo vicioso de perda de passageiros e a tendência histórica de individualização do transporte nas 
cidades brasileiras.  Desta forma, fez-se um estudo de caso na Avenida Mario Covas localizada no 
entorno da Estação Rodoviária de Itapeva, utilizando possíveis problemáticas com a finalidade de 
propor melhorias nas condições de mobilidade urbana, através de reformulação na arquitetura e 
infraestrutura desta área. 
 

Palavras chaves: Infraestrutura; Mobilidade urbana; Transporte Coletivo em Itapeva. 

 
 

ABSTRACT 
 

The Municipality of Itapeva, located in the southeast of the State of São Paulo, like most Brazilian 
cities, underwent a disorderly expansion process and, as in the entire world from the 70's onwards, 
privileged mobility standards aimed at individual motorized vehicles. In all the dimensions analyzed, 
the data show a gradual and constant trajectory of replacing collective transport with individual 
transport, especially among the middle and lower classes, especially in medium and small cities. The 
study also points out how these changes in mobility conditions increased the time spent in traffic, 
unequally affecting the population, according to socioeconomic level. This study also shows how the 
economic crisis and the Covid-19 pandemic impacted on the reduction of mobility levels and on the 
intensification of the fall in the number of public transport passengers in 2020. With this, the pandemic 
crisis deepened the vicious cycle loss of passengers and the historical trend of individualization of 
transport in Brazilian cities. In this way, a case study was carried out on Avenida Mario Covas located 
around the Itapeva Bus Station, using possible problems in order to propose improvements in urban 
mobility conditions, through reformulation in the architecture and infrastructure of this area. 
 
Keywords: infrastructure; Urban mobility; Public Transport in Itapeva. 
 



 

Introdução 
 

Na maioria das vezes a preocupação com soluções para a mobilidade urbana 

no Brasil é direcionada quase totalmente para as grandes cidades, nas quais há 

congestionamentos frequentes, e onde grandes distâncias são percorridas, fazendo 

com que milhares de pessoas tenham que se deslocar diariamente. Pensando que, 

é melhor planejar para evitar problemas futuros e a necessidade de novas 

intervenções.   

No entanto, cidades pequenas e médias, como é o caso da cidade de Itapeva, 

enfrentam problemas semelhantes aos das grandes cidades, tais como 

congestionamento e dificuldades relacionadas a estacionamento de veículos, 

deslocamentos longos e empecilhos para as opções não motorizadas, sendo esse 

último um problema global e que merece maior atenção.  

Aqui também vale ressaltar que o transporte coletivo muitas vezes é 

inadequado, possuindo uma rede descontínua, além de problemas de integração 

física, temporal e tarifária, sem contar a baixa frequência nas periferias, onde é mais 

demandado.  

Uma problemática recorrente nos municípios de médio porte é a concentração 

da matriz de transporte no modo motorizado individual e saturação da infraestrutura 

existente, pois contam com menos alternativas de modais de deslocamento, devido 

à falta de planejamento e investimentos em obras realizadas anteriormente. 

De acordo com estimativas do IBGE a população de Itapeva possui em 2022 

cerca de 100 mil habitantes, sendo a cidade considerada polo regional, onde é 

visitada diariamente por munícipes de outras localidades vizinhas, que vem até o 

município a trabalho ou estudo ou até mesmo pessoas que buscam atendimento 

médico e hospitalar, perfazendo uma população flutuante de aproximadamente 300 

mil habitantes.  

Como objetivos específicos, pretende-se requalificar as vias públicas onde há 

maior concentração dos problemas de tráfego; implantar melhorias na infraestrutura 

viária, implantar mobiliário público a fim de proporcionar maior conforto e bem-estar 

aos usuários, reduzir o uso de veículos particulares; dirimir os efeitos nocivos ao 



meio ambiente e às pessoas causados pela demasiada emissão de gases de efeito 

estufa (GEE). 

Este trabalho tem como objetivo geral propor melhorias nas condições de 

mobilidade urbana na cidade de Itapeva-SP, com foco na priorização do uso de 

transporte coletivo. 

 

Materiais e Métodos 

 

O presente trabalho foi realizado mediante pesquisa bibliográfica, além de 

pesquisa de campo, com o objetivo de desenvolver o tema: Mobilidade Urbana com 

foco em transporte coletivo urbano. Para elaboração desse trabalho foram 

consultados artigos e livros relacionados ao tema exposto, além de consultas online 

e registros fotográficos realizados pelos autores. 

 

Referencial Teórico 

 

Este capítulo apresenta a análise de bibliografias e autores referentes a 

mobilidade urbana, no que diz respeito ao desenho de ruas, divisão de espaços para 

pedestres, relação entre ciclistas, automóveis, pedestres e transportes coletivos, 

sendo este último o que esteia a fundamentação teórica acerca do estudo 

desenvolvido neste artigo. 

 Segundo o Plano de Mobilidade do Município de São Paulo (2015), 

transporte coletivo é um sistema de transporte de passageiros cuja característica 

principal é o deslocamento conjunto dos passageiros num único meio de locomoção. 

Normalmente o transporte coletivo funciona em horários programados e rotas 

estabelecidas dentro do perímetro urbano, são cobradas taxas de embarque por 

passageiro, podendo ser fornecidos tanto por empresas públicas como por 

empresas privadas. 

Considerado pela Constituição Federal (1988) um serviço essencial, o 

transporte coletivo ofertado aos cidadãos, garante o direito de ir e vir e sua 

interrupção pode colocar em perigo a sobrevivência, a saúde e a segurança da 



população. Por fim, entende-se como de maior importância para o processo de 

gestão das cidades, uma vez que o planejamento permite reduzir 

congestionamentos, emissão de poluentes, reduzir acidentes de trânsito, e pode 

proporcionar uma significativa melhoria na qualidade de vida de seus cidadãos 

(LIMA et al, 2019). 

Estudo de Caso 

 

A mobilidade urbana é fundamental para que haja maior fluidez no trânsito, 

mantendo a segurança para todos, a agilidade nos deslocamentos e mais qualidade 

de vida, além da organização do espaço público e da preservação do meio 

ambiente. 

O transporte coletivo público deve atender toda a população sem nenhum tipo 

de diferenciação, de modo que todas as pessoas possam se beneficiar da facilitação 

de mobilidade urbana que o transporte público pode e deve oferecer. 

Guiado por esta abordagem, este artigo atenta o olhar para as deficiências 

existentes no eixo de circulação localizado na avenida Mário Covas no trecho que 

abrange vários órgãos públicos, além do Terminal Rodoviário, o Terminal Urbano, a 

Prefeitura Municipal, o SAMU e Corpo de Bombeiros, local caraterizado por possuir 

intenso fluxo, tanto de veículos quanto de pedestres.  Esse fator pode ou faz ligação 

entre vários pontos de interesse comercial, estar próximo das vias de principais 

acesso a outros bairros de alta densidade populacional. Além de possuir pontos de 

embarque e desembarque para várias cidades e distritos vizinhos da região e 

inclusive de outros Estados.  

A área estudada está localizada em Itapeva, na região sudoeste do Estado de 

São Paulo em um trecho da Avenida Mário Covas no entorno dos Terminais 

Rodviário e Urbano de passageiros. 

 



Figura 01 - Mapa de Localização da cidade de Itapeva-SP

 
Fonte: autoria própria, 2022. 

 

 A infraestrutura e a densidade urbana estão diretamente relacionadas, 

haja vista o elevado custo para a implantação de equipamentos e de serviços 

públicos nas diversas localidades, portanto o número de pessoas beneficiadas pela 

implantação de infraestrutura deve sempre estar proporcionalmente condizente ao 

investimento realizado pelo gestor público.  

Figura 02 – Mapa de Uso específico. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Itapeva, editado pelo autores, 2019. 

 

É ainda, de elevada importância a análise urbana com relação ao fluxo e 

sentido das vias, tendo sido verificado fluxo intenso de veículos particulares e 

motocicletas na avenida Mario Covas, o que dificulta o deslocamento de pedestres e 

usuários de transporte coletivo, bem como se analisa que o planejamento do sentido 



das vias, busca, prioritariamente a atender as necessidades particulares em 

detrimento das necessidades da coletividade, conforme se observa na Figura 03.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 - Mapa de Fluxo e sentido das vias 

 

 Fonte: Prefeitura Municipal de Itapeva, editado pelo autores, 2022. 

 

Por meio de pesquisa a campo e registros fotográficos, verificou-se que as 

principais deficiências na qualidade do serviço de transporte coletivo oferecido na 

cidade são ausência de abrigos adequados para pontos de embarque e 



desembarque de ônibus urbano; bicicletário para pessoas que se utilizam de forma 

híbrida de transporte, bicicleta e ônibus, bolsões exclusivos para coletivos, mais 

horários de partida e chegada para bairros rurais mais distantes da cidade e 

terminais e ônibus munidos de acessibilidade. 

A falta de infraestrutura na Avenida não é pontual e se repete em 

praticamente todo o município, causando assim diversos transtornos para toda a 

população e consequentemente, impactando diretamente na qualidade de vida dos 

cidadãos.  

A partir das Figuras 04 e 05, nota-se pontos de parada para embarque e 

desembarque, sem nenhum item de conforto e segurança, sendo que a Figura 05 

ainda apresenta a realidade dentro do terminal, onde se observa superlotação, 

mesmo fora dos horários de pico, além de iluminação precária, e até mesmo no 

horário de maior incidência de insolação. 

              Figura 04 -Parada sem abrigo               Figura 05 - Interior do Terminal Urbano  
 

 

             Fonte: acervo próprio, 2022.                                Fonte: acervo próprio, 2022. 
 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Itapeva (2022), a cidade conta com 

23 carros grandes e 2 micro-ônibus que trafegam em 8 linhas urbanas e 14 linhas 

rurais para atender a população de Itapeva-SP, incluídos no sistema Tarifa zero, 

pelo qual o cidadão itapevense não paga pelo transporte público, bastando apenas 



expedir a carteirinha para usufruir deste benefício, aumentando assim o uso do meio 

de deslocamento na cidade. 

Entretanto, mesmo com a implantação do Tarifa Zero, outras medidas devem 

ser tomadas a fim de incentivar efetivamente o uso do transporte coletivo, mediante 

a mitigação das dificuldades citadas anteriormente, pois o evento da COVID-19 no 

início do ano 2020 agravou as consequências negativas de referidas deficiências e 

muitos passageiros deixaram de utilizá-lo, dadas as superlotações e o perigo 

eminente de contágio 

A frota e horários restritos de ônibus dentro do município causam 

superlotação, e consequente falta de qualidade na prestação de serviço público à 

população, sobretudo a mais carente conforme se verifica pela Figura 06. 

Figura 06 - horário de transporte coletivo 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Itapeva, editado pelos autores, 2022. 

 

 Outro fator muito importante com relação à infraestrutura são as condições 

dos abrigos e áreas de socialização no entorno, que são fracas e por vezes 

inexistentes, fato que anula qualquer ação de tentativa de incentivo ao maior uso do 

transporte coletivo. Em muitos casos além de serem inadequados, visto que não se 

verifica itens de conforto térmico ou ambiental, são completamente inapropriados, 

pois encontram-se posicionados no lado esquerdo da via que possui um único 

sentido de direção, inviabilizando assim, o embarque e desembarque dos 



passageiros, que precisam atravessar a via para se utilizar do serviço prestado 

Figura 07.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 - Ponto de parada de ônibus localizado do lado esquerdo da via de mão única 

 

Fonte: acervo próprio, 2022. 

 

Por meio de toda análise realizada no local e os estudos de caso, foi possível 

colher dados com fidelidade e assim definir as intervenções que podem ser 

propostas, para melhorar a vivência dos usuários que habitam ou transitam pelo 

ambiente.  

Desta forma, destaca-se o importante papel do urbanismo na transformação 

da sociedade, uma vez que a apresentação de propostas e melhorias no desenho 

arquitetônico das cidades carrega em si o poder de não só solucionar as causas 

sociais, mas também, interferir nas questões culturais, que especialmente nas 

cidades brasileiras constitui um grande entrave para o engajamento entre a 

sociedade e Estado com o intuito de mitigar os efeitos nocivos à saúde física e 

mental e os danos ao meio ambiente. 

 



Estudo de caso e possível solução para o transporte coletivo em Itapeva 

 

 A cidade de Itapeva - SP possui um intenso fluxo de carros e pedestres 

durante todo o dia, que se intensifica ainda mais nos horários de pico, pois a 

Avenida Mário covas atua como direcionamento para vários pontos da cidade. 

Diante deste fato, a avenida fica muito movimentada e os pedestres que querem 

atravessar de um lado para o outro acabam não conseguindo, pois não há uma 

travessia elevada, faixa de pedestre, semáforo ou algo que induza os carros a 

pararem ou diminuírem a velocidade como pode ser observado na figura de número 

08. 

Uma das problemáticas da área estudada, consiste na falta de ponto de 

ônibus que comportem a demanda de pessoas e que as abriguem do sol e da 

chuva. Na figura número 08, é possível visualizar a falta de infraestrutura no local. 

 

Figura 08 – Local de estudo 

 

Fonte: Google Maps, 2022. 
 

 

Com base nas figuras 09 e 10, foi proposto um parklet com mobiliário urbano 

confortável em madeira, com redesenho do paisagismo e iluminação em árvores 

fotovoltaicas, além de contar com a disponibilidade de tomadas de alimentação 

elétrica. Sua principal função será a de proporcionar momentos de descanso e 

interação social, trazendo leveza e tranquilidade em meio ao caos do dia a dia. 

Figura 09 - Abrigo de parada de ônibus com parklet ao lado 



 

Fonte: Autoria própria, 2022. 

Figura 10 – transformação da área ao lado da prefeitura em Parklet 

 

Fonte: Autoria própria, 2022. 

 

Com interesse em solucionar o problema de travessia dos pedestres na via, 

conforme a figura 11, foi proposto a criação de faixa elevada, bolsão para ônibus, 

arborização, a divisão das vias, incluindo uma ciclofaixa em rosa, vias de direção de 

veículos em cinza e finalmente, a via destinada a ônibus em vermelho. Essas 

propostas irão trazer mais segurança para os pedestres e para os motoristas, devido 

a organização estratégica a fim de facilitar o deslocamento, fazendo com que as 

devidas áreas sejam respeitadas. 

Figura 11 – Requalificação das vias. 



 

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

A partir da figura 12 apresentada a seguir, pode-se observar com clareza a 

distribuição recomendada para o espaço de estudo que expõe a intensão de 

minimizar o elevado fluxo desordenado de veículos, de modo que cada automóvel 

percorra seu caminho em sua devida faixa definida de acordo com seu porte e 

necessidade local. 

Figura 12 – Elevação Frontal da Avenida Mario Covas Requalificada 

 

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

Entretanto, com base nas informações já citadas anteriormente, a 

implantação de uma área para mobiliários urbanos seria de extrema importância no 

sentido de integrar a proposta sugerida como um todo. Diante da finalidade de 

contribuir com acessos mais humanizados e áreas de convívio em harmonia, além 

de contar com espaços de descontração equipados com bebedouros e bancos 

baseados na estética de arquibancada com paisagismo integrado em seu mobiliário 

como demonstrado na figura 13.  

Figura 13 - Mobiliários urbanos da implantação, bebedouro, travessia elevada, bicicletário e bancos 

em estilo arquibancada. 



 

Fonte: autoria própria, 2022. 

 

Além disso, a proposta propõe a necessidade de melhorias na iluminação e 

conforto ambiental na área interna do terminal urbano de passageiros, seguida da 

sugestão em alterar a cobertura de metal galvanizado pela iluminação zenital do tipo 

Shed. Essas intervenções são fundamentais para a organização do espaço, perante 

a importância de priorizar a segurança e saúde dos usuários na área de intervenção. 

Figura 14 - Modelo de cobertura zenital do tipo Shed 

 

Fonte: Web Site Viva Decora, 2022. 

 

Na presença das demais possíveis soluções aconselhadas recomenda-se a 

inserção de um ambiente complementar, baseado no propósito de resolver uma das 

deficiências do sistema de deslocamento público seguindo a ideia representada na 

figura 15, um abrigo de ponto designado para acolher pessoas na espera do 

transporte coletivo, desenvolvido com estrutura metálica coberta com vegetação, 

placas fotovoltaicas, bebedouros e pontos de tomadas de alimentação elétrica a fim 

de atender às necessidades atuais dos usuários, além da inclusão de áreas para 

propagandas com base no intuito de estabelecer parcerias através da iniciativa 

privada e assim garantir maior disponibilidade econômica para implantação e 

manutenção das melhorias.  



Figura 15 – vista aérea do bolsão, abrigo, parklet e posto policial (à esquerda). 

 

Fonte: Autoria própria, 2022. 

 

Conclusão 

 

A partir do artigo apresentado, analisou-se a área com o intuito de propor 

diretrizes que possam mitigar os problemas de mobilidade urbana com priorização 

através do transporte coletivo urbano. Logo as modificações acima detalhadas, se 

propõe a oferecer direcionamento de intervenções na infraestrutura das vias e dos 

espaços destinados aos seus usuários, com o objetivo de proporcionar 

acessibilidade, segurança, conforto e bem-estar. 

Após a apresentação das propostas para solucionar os problemas 

evidenciados perante o trânsito e a implantação de pontos de embarque e 

desembarque mais adequados, notou-se que o espaço poderia ser mais bem 

reorganizado, de forma que as mudanças incentivassem as pessoas a utilizarem 

cada vez mais os meios de transportes compartilhados e assim reduzir o fluxo de 

veículos na região central com a intenção de proporcionar qualidade à mobilidade 

dos pedestres nas vias. 

Todavia pode-se destacar que no local estudado não havia uma ciclofaixa e 

nem bicicletários, visto que este tem um papel fundamental para a sustentabilidade, 

consequentemente sua inclusão contribuirá com a eficiência dos procedimentos 

propostos. 

Por fim, conclui-se que o enfoque principal do estudo de caso, que é a 

mobilidade urbana com ênfase no transporte coletivo urbano, na cidade de Itapeva 



constitui-se exclusivamente pelo veículo do tipo ônibus, que apresenta várias 

deficiências presentes em setores responsáveis por oferecer conforto e praticidade 

com segurança no dia a dia, contudo, através das problemáticas identificadas e seus 

estudos torna-se possível reconhecer as atividades necessárias a serem executadas 

para melhorar os espaços.  
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