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RESENHA 
Os sistemas de bilhetagem eletrônica baseiam seus cartões em critérios ocupacionais/demográficos, voltados 
principalmente para o controle e fiscalização da utilização de benefícios tarifários legais. A despeito disso, os 
SBEs concentram informações capazes de fornecer contribuições valiosas à gestão dos transportes públicos 
urbanos.  
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INTRODUÇÃO 
Os sistemas de bilhetagem eletrônica (SBEs) em funcionamento nas grandes cidades brasileiras baseiam 
seus cartões de identificação em critérios ocupacionais e demográficos. Tal condição apresenta a vantagem 
de permitir o controle da utilização de benefícios tarifários regulados por lei para grupos específicos, tais como 
trabalhadores, estudantes, idosos, pessoas com necessidades especiais, entre outros. Entretanto, com 
configurações voltadas prioritariamente para o exercício da fiscalização, os sistemas de bilhetagem eletrônica 
produzem informações limitadas sobre deslocamentos, em que pese o potencial tecnológico que carregam, já 
que se inserem entre sistemas inteligentes de transportes (ITS). Assim, cabe questionar em que medida os 
perfis demográficos e ocupacionais são categorias válidas como único critério para classificar os passageiros 
do transporte público quando se busca a eficiência dos sistemas de transporte com vistas a contribuir com a 
mobilidade urbana?  
 
Os SBEs destacam-se em importância pela capilaridade devido a sua inserção nos ônibus, veículos 
responsáveis por aproximadamente 95% dos deslocamentos por transportes públicos, de acordo com 
levantamentos da ANTP (CADERNOS TÉCNICOS, 2007). Na última década, os SBEs tiveram vertiginosa 
expansão, como apontam os levantamentos realizados pela Associação Nacional de Transportes Urbanos 
(NTU): em 2010, já estavam presentes em cerca de 70% das cidades com mais de 100 mil habitantes, de 
acordo com pesquisa publicada pela associação1. Atualmente, de acordo com Martinelli e Aroucha (2012), os 
SBEs estão presentes em 77% dos municípios com mais de 50 mil habitantes. 
 
                                                                 
1
 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO. Pesquisa anual vale-transporte 2010. 

2010. Disponível em http://www.ntu.org.br/novosite/mostraPagina.asp?codServico=16&codPagina=748 acesso em 10 
ago 2011. 
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Assim, os sistemas de bilhetagem possuem o potencial de produzir informações que ampliem a compreensão 
dos padrões de mobilidade urbana, o que irá contribuir para uma gestão mais eficiente dos transportes 
públicos. Que informações relevantes poderemos obter a partir do uso de cartões de identificação dos 
sistemas de bilhetagem eletrônica? Como estas informações poderiam contribuir para a gestão da mobilidade 
urbana? 
 
Segundo Kellerman (2006), as “decisões sobre movimentos pessoais refletem o complexo pessoal, social e 
econômico da fixidez e mobilidade” (p. 48). Esta perspectiva considera que as mobilidades pessoais decorrem 
de uma teia de possibilidades advindas de circunstâncias pessoais e também características da localidade. 
Em relação a essa última, Kellerman e Paradiso (2007), apontam o papel desempenhado por políticas 
públicas, cuja intervenção no espaço pode criar oportunidades de mobilidade, tanto para cada pessoa como 
para a região como um todo. Deste modo os trajetos rotineiros são respostas a necessidades socialmente 
construídas e combinam escolhas individuais com recursos e condições mais amplos presentes no espaço 
onde ocorrem. 
 
Para a compreensão das mobilidades pessoais, Kellerman (2006) enfatiza a importância de se buscar 
padrões que emergem dos trajetos cotidianos, acentuando duas dentre suas várias dimensões: a frequência 
dos movimentos e seus destinos (KELLERMAN, 2006, 2011). O pressuposto é de que os trajetos não são 
linhas aleatórias, mas condicionadas por forças estruturadoras e disciplinadoras, que podem ser identificadas 
e interpretadas. Para tal, com base nas teorias de KELLERMAN (2006), e adaptações relacionadas às 
características de nosso estudo, chegamos a quatro categorias básicas de movimentos: o movimento 
pendular; os movimentos circulares rotineiros, os movimentos circulares ocasionais e movimentos rizomáticos. 
A seguir apontaremos as características de cada uma das classes de movimentos. 
 
Os movimentos pendulares são aqueles deslocamentos de ida e volta, repetidos diariamente, em um padrão 
geral casa-trabalho-casa/casa-escola-casa. Tais movimentos estão na base da produção e reprodução 
econômica e também da vida social, uma vez que por meio deles os trabalhadores e estudantes se dirigem 
diariamente ao seu local de trabalho ou estudo, espaços de produção e formação. Por suas dimensões e 
previsibilidade, os movimentos pendulares representam um elemento central para a compreensão da 
mobilidade dos centros urbanos. 
 
Os movimentos circulares são caracterizados pela partida e o retorno a um mesmo ponto de origem – 
geralmente, mas não somente, a própria moradia, porém sem a repetição previsível do movimento pendular. 
Sua classificação como rotineiro ou ocasional depende da frequência com que ocorre. Os circulares rotineiros 
se repetem esporadicamente e podemos prever quando essas repetições ocorrerão – como visitas a 
parentes, por exemplo – ou, têm uma probabilidade grande de se repetir, mesmo que dias ou datas 
específicas não tenham sido marcadas com antecedência – como ir ao supermercado para abastecimento do 
domicílio, realização de pagamentos. 
 
 Já os movimentos circulares que de modo geral não se repetem são denominados de ocasionais. De modo 
geral, são motivados por necessidades pontuais, tais como uma urgência em saúde ou de manutenção do 
carro. Por fim, os movimentos rizomáticos, em termos de padrão, não são movimentos circulares, mas 
deslocamentos caracterizados como desvios introduzidos nos movimentos pendulares ou circulares, na forma 
de “saídas da rota” de modo a realizar uma atividade qualquer, planejada ou não. É importante ressaltar que 
em todos os casos caracterizados os movimentos circulares, sejam rotineiros ou ocasionais, as forças sociais 
que constituem as necessidades motivadoras são diferentes, em termos de estruturação e disciplinamento, 
daquelas que motivam os movimentos pendulares. 
 
Assim, o estudo dos trajetos tem o potencial de contribuir para melhoria da mobilidade, a partir da 
possibilidade de produzir informações sobre os padrões de deslocamento dos usuários do sistema de 
transporte público. Por outro lado, a velocidade com que a tecnologia avança levanta muitas questões como é 
o caso do potencial para a vigilância apresentado não somente pela capacidade do SBE para a perfilização 
baseada nos trajetos, mas pelas suas funcionalidades como um todo. Buscamos, portanto, nesta 
comunicação técnica analisar a contribuição para a mobilidade proporcionada pela perfilização baseada em 
trajetos e refletir sobre as possíveis implicações da construção e uso desses perfis.  
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Para atingir tais objetivos, realizamos o monitoramento eletrônico dos trajetos de quinze usuários dos cartões 
VEM, nos perfis VEM Trabalhador e VEM Estudante, por serem estes perfis, dentre os disponíveis pelo SBE 
da RMR, os únicos atualmente com uso individual autônomo e identificado. Cada usuário foi monitorado por 
uma semana, ciclo mínimo capaz de captar as regularidades presentes nas rotinas relacionadas aos 
deslocamentos pessoais. Durante o período, realizamos entrevistas telefônicas diárias com os usuários, em 
geral no período da noite, com o objetivo de conhecer os locais de origem e destino dos trajetos efetuados 
naquele dia, as motivações a eles relacionadas; as decisões sobre os modais de transporte e experiências à 
vivência dos trajetos, a partir do referencial de Kellerman (2006). 
 
Pesquisamos usuários com rotinas de circulação diversas no que se refere aos anéis viários, usos de 
diferentes modais e sistemas de integração, diferentes períodos do dia. Além disso, contemplamos diferentes 
gêneros, faixas-etárias e profissões. Para registrar os movimentos, empregamos um dispositivo eletrônico de 
registro de dados geolocalizados (dispositivo portátil de GPS), sendo necessário que os usuários se 
dispusessem a portar o dispositivo em todos seus trajetos durante a semana em que foram pesquisados. 
Concluídos os trabalhos de campo, editamos os registros do equipamento portado, de modo que, para cada 
um dos observados, produzimos um mapa semanal, o que nos permitiu representar espacialmente os trajetos, 
com suas repetições e também com as linhas únicas. Abaixo apresentamos um exemplo dos mapas obtidos a 
partir dos dados coletados.  
 
 

Figura – Mapa Usuário 5 

 
 

Fonte: CORRÊA (2013). 
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Realizamos ainda uma pesquisa qualitativa, por meio de entrevistas em profundidade (MERRIAM, 2002), com 
gestores do Consórcio Grande Recife, de operadores de empresas de transporte e o do Sindicato das 
Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco (URBANA), com o objetivo de conhecer as 
configurações do sistema de bilhetagem eletrônica em uso na Região Metropolitana do Recife.  
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
Nossa pesquisa sobre trajetos evidenciou a centralidade do VEM nas decisões relacionadas aos trajetos 
diários, a partir dos quais as pessoas organizam seu cotidiano.  Tal centralidade ocorre principalmente, mas 
não apenas, nos movimentos pendulares, aqueles com raízes nos processos de produção e reprodução da 
vida social e para os quais prioritariamente os cartões se destinam. Os trajetos pendulares foram realizados 
principalmente com a utilização do VEM. Outros modais, quando disponíveis, como carro próprio, carona, taxi 
ou deslocamento a pé, aparecerem em alguns trechos, quase sempre como exceção, justificados pela 
comodidade/conforto, urgência de circunstâncias excepcionais ou ainda para driblar congestionamentos. 
 
Tendo em vista a pluralidade contemporânea no que diz respeito aos novos formatos de trabalho e ensino, 
encontramos alguns movimentos pendulares menos padronizados, ou ainda com padrões estendidos além do 
ciclo semanal. Também nestes casos, o uso do VEM se manteve central para a realização desses 
movimentos.  A diferença, nesses casos com pendularidade atípica, foi a maior presença de outros modais 
neste tipo de movimento. 
 
Além dos movimentos pendulares, observamos a utilização frequente do VEM nos movimentos circulares e 
rizomáticos. Como vimos, tais movimentos podem ser motivados por necessidades relacionadas à 
manutenção do domicílio, aos cuidados pessoais ou com a família, ou mesmo atividades sociais, tais como 
visitas a parentes, práticas religiosas ou divertimentos.  Embora tais necessidades sejam de natureza 
diferente, integram o cotidiano dos usuários e demandam deslocamentos com características próprias de 
repetição, menos estruturados e com premência negociável.  
 
De modo geral, os movimentos circulares ou rizomáticos quando de menores distâncias foram feitos a pé: 
para economizar os créditos do VEM, ou porque não havia linhas de ônibus que cobrissem o trajeto ou pela 
distância a ser percorrida não justificar a opção por outro modal.  Naqueles trajetos nesse movimento com 
maiores distância, o VEM foi o principal acesso para o grupo que não dispunha de outros modais. Os que 
dispunham de opções de carona ou carro próprio o fizeram com justificativas que apontam para as lacunas 
nos sistemas de transportes públicos: dificuldade de acesso a certas localidades, problemas de segurança, 
poucos ônibus naquele horário, necessidade de maior rapidez ou busca por mais conforto. 
 
Em que pese os cartões VEM Trabalhador e VEM Estudante serem destinados aos deslocamentos 
pendulares, relacionados ao trabalho e ao estudo, respectivamente, em nosso monitoramento, observamos 
que seu uso é relevante também para a realização dos demais movimentos dos usuários.  Assim, podemos 
apontar a centralidade do uso do VEM nas decisões diárias relacionadas a mobilidades pessoais, uma vez 
que, com suas configurações, os cartões estabelecem parâmetros a partir dos quais as pessoas organizam 
seus trajetos para trabalhar e estudar, mas também comprar, pagar, consertar, visitar, passear, rezar, 
namorar e outras atividades de sua rotina.  O uso de VEM participa da configuração dos padrões a partir dos 
quais as atividades são realizadas, pois são padrões delineados pelos recursos de que as pessoas dispõem, 
dentre aqueles que a cidade oferece, como vimos, a mobilidade é um atributo da cidade.  O VEM e os SBE, 
com suas configurações, estão entre esses recursos, são elementos-chave para o acesso ao sistema de 
transporte público de passageiros e dessa forma à mobilidade urbana. 
 
A partir dos casos observados pudemos supor que a diversidade de opções em termos de modais atua de 
forma a diminuir trajetos repetições de movimentos pendulares, estimulando sua pulverização, o que pode 
tornar-se um atenuante nos problemas de saturação das infraestruturas urbanas, já que contribui para a 
diversificação dos trajetos, diminuindo o fluxo em certos corredores congestionados. Contudo, nos casos 
observados, o acesso a outras opções modais esteve bastante restrita, relacionado ao poder aquisitivo do 
usuário, uma vez que outros modais além do ônibus urbano são oferecidos pelo sistema de transporte público 
da RMR de modo restrito. 
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Outro fator que interferiu na flexibilização das repetições dos trajetos foi o estágio em que os usuários se 
encontravam no ciclo de vida familiar. Neste caso chefes de família/donas de casa acumularam obrigações 
em relação ao domicilio e deslocaram-se motivados por compras semanais, pagamentos, cuidados com sua 
saúde ou a de parentes, entre outras situações. Já os estudantes, adolescentes ou jovens adultos, 
acumularam menos encargos daquele tipo, alguns ficaram mais tempo em casa, estudando ou não, outros 
tiveram atividades religiosas e de entretenimento. 
 
Isso porque características pessoais como valores e personalidade foram outras dimensões que favoreceram 
ou restringiram os deslocamentos, durante a semana observada. Como no caso de pessoas religiosas que 
foram diversas vezes à igreja, em uma mesma semana ou ainda estudantes que passaram o dia em casa se 
preparando para conseguir boas notas na escola. É certo que não se trata de buscar generalizações, mas sim 
de ampliar nosso espectro de hipóteses acerca das relações do SBE com a mobilidade urbana, assim como o 
modo como o VEM influencia estas mobilidades. 

 
Assim, ao configurar os cartões VEM com determinadas funcionalidades restrições de uso, ao estabelecer 
classificações na forma de benefícios legais, O SBE da RMR se constitui em uma das forças estruturadoras e 
disciplinadoras capaz de estabelecer conformidades em relação às mobilidades pessoais, no que se refere 
não apenas a definições de trajetos, mas também a capacidade do usuário mover-se no espaço urbano. 
 
CONCLUSÕES 
A análise da representação gráfica dos trajetos pesquisados nos mostrou que é possível compreender os 
padrões de circularidade e direcionalidade dos deslocamentos dos usuários do SBE, dimensionando os fluxos 
regulares e ocasionais, em termos de espaços percorridos, tempo gasto, linhas de ônibus utilizadas, entre 
outros. Os SBEs, no entanto, têm estabelecido suas configurações com base em informações demográficas, 
ocupacionais não explorando seu potencial para o monitoramento de outras informações como as geradas 
nos trajetos realizados pelos usuários em suas atividades cotidianas. Com o registro, por exemplo, dos 
momentos de entrada e saída nos ônibus, poderiam ser observadas as distâncias percorridas pelos usuários 
em determinadas linhas, apontando aos gestores os trechos das viagens com maior lotação. Seria possível 
ainda observar as integrações, não determinadas pelo sistema, feitas pelos usuários entre as linhas, 
indicando a necessidade de disponibilização de novas linhas ou ajustes na configuração já estabelecida. 
 
A introdução dessa perspectiva dinâmica de análise nos sistemas de bilhetagem eletrônica, além de ampliar a 
compreensão dos padrões de mobilidade urbana, poderá contribuir para a gestão mais eficiente dos 
transportes públicos, melhorando as rotinas diárias dos passageiros, e proporcionando uma melhor qualidade 
de vida. O acompanhamento dos deslocamentos urbanos, como os movimentos pendulares que são 
repetitivos e assim previsíveis, pode ajudar na previsão de demanda de transporte, assim como, na definição 
de novos modais. 
 
Com o peso da classificação social e a força de suas configurações de uso, os cartões dos SBEs posicionam 
sujeitos e parametrizam seus trajetos, representando uma força de ordenamento do social, que estrutura 
trajetos e influencia a forma como estes movimentos são experienciados, estabelecendo padrões com os 
quais são realizadas as atividades cotidianas e nas quais as pessoas exercem suas escolhas. O 
conhecimento de tais padrões mostra-se relevante uma vez que estes refletem um complexo de dimensões 
pessoais e sociais que dão sentido aos traços emaranhados dos deslocamentos urbanos (KELLERMAN, 
2006). Por outro lado, a ação com base no monitoramento dos trajetos deverá ser analisada em termos do 
seu potencial de vigilância, envolvendo questões relacionadas à subjetivação e privacidade, que devem ser 
enfrentadas pela sociedade em suas instâncias de representação. 
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