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Resumo: Tendo como objetivo principal a mobilidade urbana em meio aos 

acadêmicos do campus de Itajaí – Santa Catarina, direcionamos os estudos 

aos alunos do curso cinco estrelas da UNIVALI, Comércio Exterior, do ano de 

2014. Aproveitando os fatos obtidos após realização de uma pesquisa de 

campo com 214 acadêmicos, abordamos as diferentes perspectivas sobre 

mobilidade urbana e seus impactos em meio aos acadêmicos. O estudo visa 

colaborar com informações que possam instigar os alunos a mudar e contribuir, 

de forma que o transtorno habitual da mobilidade se torne ocasional. 

 

Introdução: Um dos maiores desafios a ser enfrentado atualmente nas 

cidades e em todas as grandes metrópoles do mundo é a mobilidade urbana, 

que se define na dificuldade rotineira de um trabalhador ou estudante utilizar o 

transporte público e as vias de acesso diariamente. A qualidade, conforto, 

agilidade, segurança e a necessidade de circulação representam alguns dos 

benefícios que fizeram a sociedade render-se aos automóveis, transporte este, 

que no século XX fez-se parecer a melhor opção. Entretanto, devido aos 

grandes incentivos automobilísticos da década de 60, o elevado número da 

frota de automóveis levou a paralisia do trânsito. Este problema consegue 

interferir diretamente no acesso a diferentes pontos das cidades. Possuindo um 

grande fluxo de alunos, uma Universidade é certamente um ponto onde se 

torna visível o assunto abordado.  

Os acadêmicos são de personalidades diferentes e pensamentos 

desiguais, à vista disso coletamos informações para desmistificar e expor um 

padrão em relação aos discentes do curso de Comércio Exterior da Univali. 

Analisar as necessidades e propor soluções quanto ao seu 

deslocamento compõe este presente estudo. Considerando que os modais são 

de suma importância para o desenvolvimento da região e como consequência 

promover o crescimento da economia de um país, o estudo visa instigá-los a 

pensar em ideias sustentáveis para um futuro próximo. 

 



Objetivo: O interesse em fazer essa pesquisa surge na ideia de mostrar o perfil 

dos alunos de comércio exterior e analisar a forma de locomoção dos 

acadêmicos até a Univali, bem como a sua influência em meio à sociedade. 

Assim, citamos conceitos relacionados à mobilidade urbana e também 

analisamos os meios oferecidos para o deslocamento dentro da cidade de 

Itajaí. 

 

Metodologia: Para realização desta pesquisa de campo foram utilizados os 

métodos quantitativo, descritivo e exploratório. 

 Segundo Diehl (2004), o método quantitativo é aquele que utiliza a 

quantificação, tanto na coleta quanto no tratamento das informações, 

utilizando-se técnicas estatísticas, objetivando resultados que evitem possíveis 

distorções de análise e interpretação, possibilitando uma maior margem de 

segurança; 

 Já na definição de Boente; Braga (2004), o método descritivo é utilizado 

quando há um levantamento de dados e o motivo destes dados. Define 

também o método exploratório como aquele que investiga algum objeto de 

estudo o qual possui poucas informações. 

 

Transporte Urbano e Sua Importância 

Transporte é a denominação dada ao deslocamento de pessoas 

(transporte de passageiros) e de produtos (transporte de carga). O termo 

transporte urbano é empregado para designar os deslocamentos de pessoas e 

produtos realizados no interior das cidades.  

Paralelo ao nível de desenvolvimento econômico e social, o transporte 

urbano é indispensável à dinâmica das cidades, pois dispõe de uma facilidade 

de deslocamento nas atividades comerciais, industriais, de produtos em geral e 

de pessoas.  Devido a essa importância, deve-se investir para proporcionar 

uma adequada mobilidade para todas as classes sociais. Os custos do 

transporte urbano englobam investimentos como a manutenção e a operação 

das vias específicas de transporte público, de todos os veículos públicos e 

privados, e do sistema viário (vias, dispositivos, sinalização, estacionamentos e 

outros). 

      Os problemas no transporte, como os congestionamentos, acabam 



influenciando na economia e progresso das cidades, contribuindo para a perda 

da competitividade frente àquelas cidades dispostas a tomar decisões para 

combater a crise da mobilidade urbana.  

O contexto que envolve transporte e o dia-a-dia dos cidadãos é 

denominado Mobilidade Urbana. Segundo especialista em educação para 

pessoas com deficiência pela PUCSP, Ari Vieira, a mobilidade urbana seria: 

 
“Quando uma cidade proporciona mobilidade à 
população, oferece as condições necessárias para o 
deslocamento das pessoas. Em outras palavras, ter 
mobilidade é conseguir se locomover com facilidade de 
casa para o trabalho, do trabalho para o lazer e para 
qualquer outro lugar onde o cidadão tenha vontade ou 
necessidade de estar, independentemente do tipo de 
veículo utilizado. O conceito não deve ser confundido com 
o direito de ir e vir preconizado pela Constituição. Ter 
mobilidade urbana é pegar o ônibus com a garantia de 
que se chegará ao local e no horário desejados, salvo em 
caso de acidentes, por exemplo. É ter alternativas para 
deixar o carro na garagem e ir ao trabalho a pé, de 
bicicleta ou com o transporte coletivo. É dispor de 
ciclovias e também de calçadas que garantam 
acessibilidade aos deficientes físicos e visuais. E, até 
mesmo, utilizar o automóvel particular quando lhe convir e 
não ficar preso nos engarrafamentos” 
 

 Assim temos que a mobilidade urbana precisa ser planejada de forma 

que o deslocamento das pessoas se torne mais fácil, abrangendo a maior parte 

da cidade e acompanhando seu desenvolvimento.  

  Conforme as cidades evoluíam, as tecnologias de transporte 

adaptavam-se. Vemos hoje, no setor de infraestrutura, áreas com graves 

pontos de estrangulamento, principalmente em horários de pico. O acelerado 

processo de urbanização, aliado à falta de efetivo planejamento, responde em 

grande parte pelas deficiências dos serviços de transporte nas principais 

cidades brasileiras, os quais não só apresentam insuficiência quanto à oferta, 

como também problemas no que se refere a sua estrutura.  

Hoje, com o crescimento da população, facilidades para a aquisição de 

carros e o inchaço urbano, ter um carro não é mais sinônimo de autonomia, 

velocidade e conforto. Ficar parado num trânsito se tornou uma perda de tempo 



e de qualidade de vida. Dessa forma, tem havido uma procura por alternativas 

de transporte mais sustentáveis e econômicas, como a bicicleta, por exemplo. 

 A bicicleta, inventada na Inglaterra em 1839, foi bastante utilizada como 

meio de transporte urbano, devido a seu baixo custo, até a segunda década do 

século XX. 

Analisando a mobilidade por perspectiva da bicicleta, Fernanda Cortez 

Silva, Mestre em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade Afirma que:  

“No contexto de Mobilidade Urbana, a bicicleta assume o 
papel essencial para a qualidade de vida, onde acima de 
tudo ela é um veículo que facilita a mobilidade em 
pequenos deslocamentos e traz as pessoas às ruas para 
o usufruto dos espaços públicos urbanos, configurando-se 
como um meio de transporte sustentável, não poluente e 
saudável, pois coloca o corpo em movimento, 
possibilitando a associação de uma atividade física à 
função de transporte, assim como não ocupa muito 
espaço público urbano. ’’ 
 

Fernanda Cortez Silva destaca também que: 

“O potencial da bicicleta como modal de transporte diário 
não é explorado na maioria das cidades brasileiras. Este 
fato não pode ser explicado tecnicamente, pois a maior 
parte das viagens realizadas no país (41%) é por modos 
não motorizados de deslocamento.” 
 

Assim percebemos que apesar dos benefícios e praticidade, a bicicleta 

não alcançou o devido prestígio na maioria das cidades. Ainda são raras as 

pistas de boa qualidade em que o ciclista não precisa disputar espaço com 

skatistas, pedestres, animais de estimação, ou se arriscar em meio aos carros, 

os quais são o transporte dominante em grande parte da população. 

A intensificação do uso do automóvel ocorreu pelas seguintes razões: 

redução do preço devido ao aumento da produção (economia de escala); total 

flexibilidade de uso no tempo e no espaço; possibilidade de deslocamento de 

porta a porta; conforto, mesmo em condições atmosféricas adversas; 

privacidade; e status conferido pela posse do veículo. 

 
Cidade de Itajaí  
 

Com aproximadamente 170 mil habitantes, Itajaí é uma cidade portuária 

localizada em Santa Catarina, que se vê frente ao desafio de criar um ambiente 



cada vez mais favorável para o desenvolvimento econômico baseado nas 

atividades portuárias e da pesca. Além de possuir o complexo organizado, 

Itajaí é a sede da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, instituição 

comunitária de ensino superior com aproximadamente 30.000 alunos. Sendo 

assim, é evidente a necessidade de planejamento urbano e melhoria na 

estrutura do sistema de circulação e transporte para atender à sociedade. 

 Entre os dias 14 de maio e 02 de junho de 2014, foi realizada uma 

pesquisa de campo a qual foram aplicados questionários referentes à 

mobilidade urbana para 214 alunos do curso de Comércio Exterior da Univali – 

Itajaí. Neste caso, para a amostra utilizada (214 questionários aplicados) e a 

população de 818 alunos do curso em questão, o erro amostral é de 5,87%. 

Barbetta (2006, página 57) define erro amostral como a diferença entre a 

medida associada aos elementos da amostra e a medida que descreve certa 

característica dos elementos da população. 

 A partir dos resultados obtidos, pudemos construir gráficos e tabelas 

para facilitar as análises. 

 

 Dentro do universo escolhido - o curso de Comércio Exterior - foi obtida 

uma população de 214 alunos, sendo 53,7% mulheres e 46,3% homens. 

 Através desses dados foi contabilizado que 25% dos alunos pesquisados 

estão cursando até o segundo período. 

 Em seguida pode-se ver a distribuição de alunos de acordo com a idade. 



Tabela 1: Faixa Etária dos Alunos do Curso de Comércio Exterior – Univali 
– Primeiro Semestre de 2014 

IDADE Nº. DE ALUNOS 

17 Ⱶ 20 110 

20 Ⱶ 25 79 

25 Ⱶ 30 16 

30 Ⱶ 40 7 

40 Ⱶ 50 1 

Mais de 50 1 

TOTAL 214 

 

 Através da tabela determinou-se que a média de idade dos acadêmicos 

é de aproximadamente 21 anos, cujo desvio padrão é de 2 anos. Portanto, 68% 

dos acadêmicos do curso possuem entre 19 e 23 anos de idade. 

Foi analisado também que há grande quantidade de alunos vindos de 

outros municípios.  Com os dados obtidos, contabilizou-se que 38,8% dos 

acadêmicos residem na cidade de Itajaí, 30% em Balneário Camboriú e 5,6% 

em Navegantes. Tais cidades possuem distância média de 21km da Univali, 

campus de Itajaí. Além dessas cidades, o curso cinco estrelas da UNIVALI tem 

atraído também acadêmicos de outras cidades como Nova Trento, Piçarras e 

Botuverá, com distância média de 48,3km da faculdade. Estes acabam 

gastando, portanto, um bom tempo no percurso entre casa e faculdade todos 

os dias.  

 Uma das perguntas feitas durante a pesquisa foi referente à atuação 

profissional dos alunos. A partir dos dados da seguinte tabela foi contabilizado 

que 21,5% dos alunos não trabalham, apenas estudam; 24,77% trabalham, 

porém não na área de comércio exterior; e 53,74% dos acadêmicos já 

trabalham na área.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo - 2014 



Tabela 2: Relação Entre Tempo de Estudo – Por Semana - e Atuação 
Profissional dos Discentes do Curso de Comércio Exterior - 2014  

Horas de Estudo 
Não 

Trabalham 

Trabalham na 
área de 
COMEX 

Trabalham, mas 
não na área de 

COMEX 

Total 
Geral 

Menos de 1h 9 62 18 89 
1 a 2h 13 27 22 62 
2 a 5h 9 12 5 26 

  5 a 10h 9 5 7 21 
10 a 15h 3 2 - 5 
15 a 20h - 1 1 2 
20 a 30h - 1 - 1 
30 a 40h - 1 - 1 

Mais de 40h - 1 - 1 

Sem resposta 3 3 - 6 

TOTAL 46 115 53 214 

 

 
Interligando a atuação profissional com o período que o aluno cursa, 

obteve-se um resultado de que o 6º e 7º período possuem maior porcentagem 

de alunos que trabalham na área em relação à própria turma, com 73,91% e 

76% respectivamente. 

Outro dado possível de ser observado com a tabela é o tempo que os 

acadêmicos dedicam aos estudos. Foi verificado que o aluno estuda em média 

25 minutos por dia, além do horário de aula na faculdade. Um tempo 

considerado modesto para revisar o material passado em aula, resolver 

questões e procurar notícias relacionadas com os assuntos estudados, por 

exemplo. Também constatamos que 79% dos acadêmicos destinam boa parte 

do dia para atividades profissionais, esse fato poderia ser um dos motivos dos 

alunos dedicarem um tempo ínfimo aos estudos.  

           Por outro lado, 21% dos discentes teriam mais tempo para dedicar-se 

aos estudos. Entretanto, não é o que constatamos na tabela, visto que a 

grande maioria estuda cerca de 1 hora por semana. 

 Uma vez que 47,7% acadêmicos costumam utilizar o automóvel para vir 

à universidade e que o tempo de percurso é em média de 30 minutos, 

podemos imaginar a quantidade de poluentes emitidos diariamente, a 

exposição a possíveis acidentes, os problemas gerados em casos de 

congestionamentos. Examinando o trajeto de ida e volta, o aluno teria seu 

Fonte: Pesquisa de Campo - 2014 



tempo consumido em cerca de 5 horas por semana, o equivalente a 20 horas 

mensais. 

 A cidade de Itajaí tem apresentado um crescimento populacional 

considerável nas últimas décadas, isso se deve principalmente ao 

desenvolvimento econômico baseado nas atividades portuárias e de pesca.  

 Na tabela seguinte podemos observar o expressivo crescimento de 

veículos contabilizados no município de Itajaí.  

 

 Pode-se perceber um destaque para o rápido crescimento do número de 

automóveis ano após ano. A previsão é que em dezembro de 2014 haja mais 

de 77.000 carros no município. Por outro lado, analisando o baixo crescimento 

quanto ao número de transporte coletivo, temos um cenário preocupante, pois 

não é difícil relacionar a questão meio ambiente e um aumento considerável 

nos problemas de poluentes causadores do efeito estufa. 

O elevado número de transporte individual vem exigindo soluções para 

oferecer opções eficientes quanto às formas de deslocamento da região. 

Visando tornar mais racional o uso do automóvel, principal causador de 

congestionamentos, poluição e acidentes, deve-se priorizar o transporte não 

motorizado, tal qual andar a pé ou de bicicleta. O uso de bicicletas é comum na 

cidade, apesar da falta de rotas específicas para ciclistas. O total de 

infraestrutura cicloviária ainda é muito tímido, com cerca de 8 km de vias, 

entretanto o município pretende ampliar este raio de alcance para cerca de 80 

km nos próximos anos.  



 O ideal também seria oferecer transporte coletivo com maior integração, 

segurança e melhor circulação para atender às necessidades de deslocamento 

da população seja para ir ao médico, mercado, parque, trabalho ou 

universidade. 

Considerações Finais    

 A mobilidade, ou seja, a facilidade de locomoção continua sendo sem 

dúvida o elemento que impulsiona o desenvolvimento das populações.   

 A cidade de Itajaí apresenta grande circulação devido a suas atividades 

portuárias e à Universidade do Vale do Itajaí. Ademais, vem apresentando 

crescimento demográfico bastante considerável, assim como crescimento do 

número de veículos, destacando os automóveis. Logo o fluxo de trânsito e a 

má infraestrutura são desafios enfrentados pela cidade para poder proporcionar 

aos cidadãos uma mobilidade urbana de qualidade, de forma que o 

deslocamento das pessoas se torne mais prático. 

 Os alunos da Universidade influenciam e também são influenciados pela 

dinâmica da mobilidade urbana. Para entendê-los melhor conseguimos traçar o 

seguinte perfil:  

 Os acadêmicos do curso de Comércio Exterior têm em média 21 anos 

de idade; são do gênero feminino predominantemente; residem em Itajaí e 

moram com os pais. Estão no terceiro período, porém não seguem a matriz 

curricular do curso, fazendo matérias em diferentes períodos. Cursam 

Comércio Exterior por interesse e realização pessoal; planejam realizar 

mestrado e doutorado; já trabalham na área de Comércio Exterior executando 

a sua respectiva atividade profissional. 

 Costumam usar transporte público na maioria das vezes para 

locomoverem-se até a Universidade, demorando em média 30 minutos nesse 

percurso. Embora não tenham o hábito de usar a bicicleta no dia-a-dia, 

possuem consciência dos benefícios que o uso da mesma pode oferecer.  

  Estudam em torno de uma hora por semana; costumam ler cerca de um 

livro por mês. 

 Logo vemos a necessidade de haver uma reorganização por parte dos 

acadêmicos quanto ao tempo reservado para estudos e leitura, visando formá-



los profissionais cientes dos assuntos mundiais, em que os acontecimentos 

políticos e econômicos influenciam seu meio de trabalho. 

 Além disso, a leitura faz parte do processo de construção do senso 

crítico, desenvolve a criatividade, estimula reflexões sobre nossos princípios, 

valores, pensamentos e atitudes. Pequenas mudanças de comportamento 

como a simplicidade de revezar o carro com um colega de trabalho, dar carona, 

já diminuiria quase em 50% a quantidade de veículos nas ruas. 

 A conscientização se reflete também na questão de querer uma melhor 

qualidade de vida para si e para sua cidade ou região, com boas condições de 

saúde, segurança, educação, sustentabilidade e transporte. 
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