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RESUMO

O artigo teve por objetivo evidenciar por meio de estudos realizadas o impacto da tecnologia
na  mobilidade  urbana,  com  a  finalidade  de  elencar  os  variados  meios  de  transporte,  a
evolução, sua difusão no âmbito urbano e as tecnologias envolvidas. Para a elaboração deste
estudo, o escopo foi procurar evidencias da importância do emprego das tecnologias e o seu
crescimento e bem estar na sociedade. Para tanto, foi utilizado as metodologias:  pesquisa
quantitativa, qualitativa e o levantamento bibliográfico, trazendo dados históricos e números
do  crescimento  da  mobilidade  urbana  e  do  transporte  de  pessoas.  Identificou-se  alguns
problemas  ambientais:  como o  aumento  de  poluentes  emitidos  pelos  meios  de  transporte
motorizados,  sendo  um  dos  grandes  desafios  das  políticas  públicas  de  realizar  um
planejamento  estratégico  para  organizar,  planejar  e  implantar  a  mobilidade  urbana  das
cidades,  o  crescimento  do  uso  de  aplicativos  de  mobilidade  e  a  sua  evolução  no  Brasil.
Observou-se também as tecnologias que envolvem todo o sistema de aplicativos utilizados na
locomoção de pessoas.  Os  questionários  evidenciaram a  situação  e  a  difusão  do uso dos
aplicativos de Mobilidade Urbana, onde evidenciou-se que a grande maioria dos participantes
da pesquisa utilizam estes modais para suas locomoções.

Palavras-Chave:  Mobilidade  urbana.  Tecnologia  no  meio  de  transporte.  Aplicativos  de
mobilidade. Facilidade de locomoção. Evolução na mobilidade.

1 INTRODUÇÃO

A  mobilidade  urbana  ajunta  valores  na  inovação  no  mundo  atual  com  suas

modernidades, investimentos em tecnologias, agilidade e aprendizado no uso de aplicativos.

O avanço  dos  recursos  vem proporcionando  melhorias  constantes  no  setor  de  transporte,

trazendo agilidade e bem estar na mobilidade urbana. 

Entretanto vale destacar que o planejamento das cidades representa um dos principais

fatores do desenvolvimento e da orientação do crescimento de uma região, e, por conseguinte,

da localização dos assentamentos habitacionais. (DUARTE; LIBARDI, 2007, p.13).



Todavia,  necessita-se observar  os  aplicativos  que não param de  inovar,  fortemente

utilizados  na  mobilidade  revolucionando  as  possibilidades  e  os  meios  de  locomoção das

pessoas. Dentro deste cenário, levantou-se pesquisas referente o tema uso da tecnologia na

mobilidade urbana e buscou-se identificar fontes sustentáveis já existentes para a mobilidade,

levando  em consideração  o  nível  de  poluição  que  atualmente  vivencia-se.  Outro  assunto

recorrente  é  a  segurança  dos  aplicativos,  onde  o  avanço  das  novas  tecnologias  vem

proporcionando melhorias a cada dia. 

Em estudos efetuado por Lopes, (2016), o crescimento das cidades no Brasil e no mundo

nos últimos cinquenta anos é visível, com a urbanização atingindo 85% no país (LOPES, 2016).

O estilo de vida urbano traz vantagens no acesso a emprego, educação, saúde e lazer, porém essas

oportunidades não estão colocadas de forma igualitária para a população.

A ênfase no rodoviarismo adotada no Brasil transformou as cidades em simples locais

onde o grande objetivo foi já em 2009 atender o transporte por veículo individual, chegando, nos

grandes centros a ocupar 70% do espaço público e transportando entre 20% a 40% da população

(INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE, 2009).

A qualidade de vida dos indivíduos está diretamente relacionada com o ambiente, que em

sua maioria recebe impactos das ações humanas, gerando problemas ambientais que influenciam

a  saúde,  afirma  Alencar  et  al.,  (2020).  O  incentivo  ao  uso  da  bicicleta  e  outros  meios  de

deslocamento  (veículo  não  motorizado)  como  meio  de  transporte  é  uma  das  saídas.  Como

comparação  cita-se  de  exemplo  que  dez  minutos  caminhando atinge-se  um percurso  de  800

metros.  Utilizando  bicicleta  a  distância  pode  chegar  até  3,2  quilômetros,  (INSTITUTO  DE

ENERGIA E MEIO AMBIENTE, 2009).

Na Europa, o desenvolvimento de um sistema de ciclovias começou na Holanda, a partir

da década de 1970, com o impacto causado pela crise do petróleo e o valor da terra no país

europeu. O número de ciclovias no País aumentou e,  nos últimos anos, a rede cicloviária foi

interligada  à  rede  de  transporte  público,  aumentando  a  possibilidade  de  uso  por  parte  da

população (SASSO, et al., 2020).

Os  autores  Sasso  et  al.,  (2020)  mencionam  em  seus  estudos  que  na  Alemanha,  a

dificuldade financeira pós Segunda Guerra Mundial foi o que levou ao incremento da utilização

da bicicleta. Como todo o país foi praticamente destruído pós Segunda Guerra Mundial e não

tinha condições de construir uma rede de transporte público, o apoio à utilização das bicicletas foi

a maneira que o país encontrou para que sua população pudesse trabalhar. A partir da década de



1970, inspirada no modelo holandês,  iniciou-se o processo de realização de planejamento da

infraestrutura cicloviária (SILVA, 2014).

Diante deste contexto surge o problema da pesquisa:  qual o impacto da tecnologia na

mobilidade urbana, com a finalidade de elencar os variados meios de transporte, a evolução,

sua difusão no âmbito urbano e as tecnologias envolvidas? 

O artigo teve por objetivo evidenciar por meio de estudos realizadas o impacto

da  tecnologia  na  mobilidade  urbana,  com a  finalidade  de  elencar  os  variados  meios  de

transporte, a evolução, sua difusão no âmbito urbano e as tecnologias envolvidas.

Justifica-se  o  estudo  pois  conforme  estudos  de  Lopes  (2016),  o  crescimento  das

cidades  no  mundo  é  manifesto.  Cita-se  neste  contexto  informações  disponibilizadas  na

plataforma MobiliDADOS, em cálculos realizados pelo Instituto de Políticas de Transporte e

Desenvolvimento - ITDP, em 2020 a taxa de motorização na cidade do Recife marcou 315

veículos  a  cada  1000 pessoas.  Ainda no ano de 2020, a  taxa de mortes  por  acidentes  de

trânsito beirou 28,8 pessoas a cada 100 mil habitantes. Por meio de fontes coletadas pelo

Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA e cálculos do ITDP, estima-se que

cada habitante da cidade gerou em torno de 579 quilogramas de CO2 e 50 gramas de material

particulado no ano de 2018. Em contrapartida, o percentual da população que reside em até

300 metros  de  infraestrutura  cicloviária  é  de  24%,  de  acordo  com cruzamento  de  dados

referentes  à  população  por  setor  censitário,  disponibilizados  pelo  Instituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatísticas - IBGE, e infraestrutura cicloviária, disponibilizada pela prefeitura na

cidade do Recife.

O  artigo  está  estruturado  da  seguinte  forma:  Referencial  Teórico  o  qual  aborda:

Mobilidade  Urbana;  Evolução  da  Mobilidade  Urbana  no  Brasil;  Primeiras  Aplicações  de

Tecnologia no Âmbito da Mobilidade Urbana; As Tecnologias Remotas Atuais; Aplicativos

de Mobilidade;  Geolocalização  –  GPS;  Tecnologias  e  API´s  utilizadas;  Rede  Móvel;

Aplicativos  para  Mobilidade  Urbana;  Tecnologias  Utilizadas  na  Mobilidade  Urbana;  na

sequência tem-se a metodologia, resultados, considerações finais e por fim as referências.

2 REERENCIAL TEÓRICO

2.1 Mobilidade Urbana

O crescimento populacional  das  cidades,  o  êxodo rural,  traz reflexos preocupantes

para o planejamento de infraestrutura e mobilidade das áreas urbanas, este fator populacional



gera  maiores  demandas  de  deslocamento,  consequentemente  problemas  como:

congestionamentos, insatisfação no tempo de viagem percorrido, conforto, segurança, custo e

até mesmo acidentes. 

O ser humano se encontra em constante movimento, e com isso, a mobilidade urbana é

um assunto  constante  no  cotidiano  das  gestões  das  cidades,  as  formas  e  a  facilidade  de

locomoção  de  pessoas  e  bens  no  perímetro  urbano,  não  se  limitam apenas  os  meios  de

transporte motorizados, mas também aos não motorizados, sendo quaisquer meios e bens que

possam contribuir no deslocamento, integrando seus meios com as políticas urbanas, as redes

e infraestruturas dos meios de transportes, que garantem essa locomoção (SILVA, 2014).

As políticas  de mobilidade urbana  nas  grandes metrópoles  e  inclusive nas cidades

menores, é pauta de discussão. Trata de cidade brasileiras como São Paulo, Curitiba, entre

outras  com  um  grande  conglomerado  de  empresas  e  consequentemente  uma  enorme

população, necessita integrar uma logística de deslocamento, integrando diversos modais e

interesses econômicos tais como: trabalho, escola, turismo, entre outros, o que deixa o trânsito

tendendo a ser caótico no Brasil. 

Cidades com uma vida muito ativa e com um número muito grande de habitantes,

tendem a apresentar sistemas de mobilidade de baixa qualidade e alto custo, os deslocamentos

podem ser feitos com maior ou menor nível de conforto, variando das condições de recursos

financeiros, espaço, número da população, trânsito e congestionamentos. É de fundamental

importância a avaliação da qualidade de vida urbana afim de identificação das melhoras ações

de políticas públicas voltadas para redução destes problemas, para que haja a melhoria na

qualidade  geral  de  vida  e  a  eficiência  na  movimentação  das  pessoas  e  mercadorias

(VASCONCELLOS et al. 2011).

A garantia de uma mobilidade acessível e de qualidade a população envolvem uma

série de fatores, sendo necessário um grande planejamento sustentável e estruturado da cidade

e seus meios. Precisa-se englobar não somente o transporte público, mas como a manutenção

do planejamento de crescimento das cidades, a garantia de um sistema de trânsito que permita

que  veículos  motorizados  consigam promover  um deslocamento  seguro  e  fluído aos  seus

destinos,  acessibilidade  e  integração  entre  veículos  e  outros  meios  de  locomoção,  como

bicicletas e afins, referenciado pelo axioma de Vaz e Santoro (2009) referente a mobilidade

urbana a quase duas décadas passadas e contexto também atual:



Pensar na mobilidade urbana é, portanto, pensar sobre como organizar os usos e a
ocupação da cidade e a melhor forma de garantir o acesso das pessoas e bens ao que
a cidade oferece, e não apenas pensar os meios de transporte e trânsito (VAZ e
SANTORO, 2009)

Portanto na  colocação  de  Vaz e Santoro  (2009)  é  explicitado  já  a  importância  de

organizar  os  usos  e  a  ocupação  das  cidades,  por  meio da  mobilidade  urbana  e  ainda  na

atualidade encontra-se dificuldades de colocar na pratica esta importância na organização do

uso e a ocupação das cidades.

2.2 Evolução da Mobilidade Urbana no Brasil

Com o constante crescimento populacional  das cidades,  a necessidade de meios de

transportes  e  melhores  formas  de  locomoção  das  pessoas,  com  conforto,  velocidade  e

segurança, sempre foi assunto recorrente e pertinente, buscando sempre encurtar o tempo de

viagem,  aumentar  a  segurança  ou  até  mesmo,  meios  de  transporte  mais  sustentáveis

(CURADO, 2020).

Em estudos publicados por Vasconcellos et al., (2011), com o passar dos anos muitas

mudanças moldaram o cenário da mobilidade atual em que possuímos no Brasil, o avanço no

desenvolvimento de novas tecnologias, a expansão de veículos motorizados e inovações nas

áreas  urbanas,  como a substituição  de  meios de transportes  utilizando tração  animal e  os

famosos bondinhos sobre trilhos por rodas, desde o seu descobrimento por volta de seis mil

anos, surgiram diversos meios de transporte, como as carroças, bicicletas, e obviamente os

veículos  motorizados,  todo  este  processo  iniciou-se  próximo  a  década  de  1960,  com  o

desenvolvimento  intenso  da  urbanização  e  o  crescente  uso  de  veículos  automotores  no

transporte, como ilustração desta transformação, o gráfico conforme FIGURA 1 evidencia as

formas distintas de mobilidade no Rio de Janeiro entre 1950 e 2005 (VASCONCELLOS et al.

, 2011).

           FIGURA  1  Meios  de  Transporte  na  Mobilidade  no  Rio  De  Janeiro  (1950-2005)



                                       Fonte: Grupo de Estudos de Integração da Política de Transportes (Geipot, 1985) e
Associação Nacional de Transporte Pública (ANTP, 2005).

O gráfico supra citado, evidencia grandes alterações nos meios de transporte, em 1955

há o desaparecimento dos bondes como meio de transporte principal, e o crescimento do meio

de  transporte  público  e  privado  por  meio  dos  ônibus,  a  explosão  no  número  de  pessoas

possuindo veículos particulares,  evidencia a enorme diferença no uso de veículos entre os

períodos (VASCONCELLOS et al.,2011).

Neste contexto o avanço tecnológico no meio do transporte, também é preciso pontuar

o surgimento dos aplicativos  de mobilidade urbana,  é fato,  de que hoje em dia,  a  grande

maioria das pessoas possuem um smartphone, internet móvel, e sua interação com aplicativos

dos mais variados temas do cotidiano da população. Estes surgem para auxiliar a locomoção

das pessoas de forma rápida e prática, portanto, o aumento dos veículos nas cidades, levando

em conta por pontuar que os fatores das pessoas estarem trabalhando nesta modalidade de

transporte, sendo um meio de sustento para o cidadão (MARKETEAM, 2019).

Observa-se  na  FIGURA  2    que  com  a  variedade  de  meios  de  transporte  e  o

crescimento populacional, o número de viagens em nosso século atingiu números altíssimos

conforme o Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da ANTP no   Relatório de 2014 –

SIMU evidenciou  já  passado  algum tempo.  Trazendo  esta  colocação  para  a  atualidade  é

perceptível que cada vez mais este número relacionado com as viagens só tende a crescer na

atualidade e futuro próximo.

                             FIGURA 2 Viagens por Ano, Totalizando 64,1 Bilhões de Viagens/Ano

     Fonte:  Adaptado pelos Autores (Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da ANTP - Relatório 2014).

O  desenvolvimento  do  perímetro  urbano  e  também  das  empresas,  estimulam  e

ampliam a necessidade do constante movimento das pessoas, em 2014 foram registrados 64,1

bilhões de viagens, sendo cerca de 214 milhões por dia, conforme o gráfico na FIGURA 2

ilustra os números e meios de transportes mais utilizados (SIMU da ANTP - RELATÓRIO, 2014).



2.3 Primeiras Aplicações de Tecnologia no Âmbito da Mobilidade Urbana

Historicamente, houve uma série de revoluções no transporte na maioria dos países em

todo o mundo, provocadas pelas competências e habilidades dos povos e por grandes avanços

nas  tecnologias.  O  desenvolvimento  de  um sistema  de  canais  fluviais  em  muitos  países

ocidentais no século XVIII, juntamente com os avanços na tecnologia de transporte marítimo.

Da mesma forma,  o desenvolvimento de redes  ferroviárias  a  partir  do século XIX

estimulou o desenvolvimento econômico, incitando ainda mais o tráfego de desenvolvimento

da indústria aérea e sua grande influência nos movimentos internacionais de passageiros e

carga (MARIANO; DIAZ, 2014).

A escala e as formas urbanas foram muito influenciadas desde o final do século XIX

pelo  desenvolvimento  dos  sistemas  de  transporte  público  urbano,  particularmente  os

ferroviários.  Mas, desde meados do século XX, foi  o crescimento  explosivo dos veículos

motorizados nas economias mais avançadas que exerceu a maior influência em nossas cidades

(JONES, 2014).

No entanto, uma vez que surgem os sistemas de transporte público como o ônibus,

bondes, trens e metrô que usam o espaço urbano disponível de forma muito mais eficiente do

que os carros particulares podem acomodar um número muito maior de pessoas por metros

quadrados, a solução de como atender o rápido crescimento da demanda de veículos em uma

área fisicamente restrita deve transferir grande parte desse crescimento para outras formas de

transporte (JONES, 2014).

Para Jones em seus estudos deixa explicitado já em 2014 que com o surgimento dos

meios  de  transporte  sustentáveis,  como  o  ciclismo  e  da  caminhada,  se  reduziu  o

congestionamento  e  a  poluição  do  ar,  e  ao  mesmo  tempo,  obteve-se  uma  melhora  na

eficiência do transporte e na qualidade de vida urbana (JONES, 2014).

2.4 As Tecnologias Remotas Atuais

A mobilidade urbana sempre foi um problema recorrente, desde a antiguidade, várias

cidades  atuavam  com  intuito  de  desenvolver  um  meio  de  transporte  que  atingisse  as

expectativas. Ao longo dos tempos foi criado algumas tecnologias para facilitar os meios de



locomoção, como ônibus, taxis, entre outros. Mesmo com a criação desses meios, as cidades

ainda tinham e possuem na atualidade muitos desafios a vencer. Com o grande crescimento da

cidade, êxodo rural, a taxa de natalidade aumentando, as ruas começaram a ficar populosas,

assim  dificultando  a  vida  dos  motoristas  e  passageiros  que  precisavam  usar  as  vias

diariamente para suas respectivas atividades ao longo do dia (SOUZA, 2011).

Visando  melhorar  este  aspecto,  as  cidades  foram  desenvolvendo  projetos  para  a

melhoria da mobilidade. Um dos marcos na história foi a criação dos aplicativos utilizados no

transporte, como Uber, 99pop, Cabify entre outros (MARKETEAM, 2019).

Estes  apps como Uber, 99pop, Cabify facilitaram e muito a vida das pessoas. Estas

soluções e tecnologias utilizadas no trânsito agregaram valor, como por exemplo, temos os

semáforos que em alguns lugares tem a capacidade de identificar qual direção tem mais fluxo

de automóveis e assim deixando os semáforos no posicionamento verde por mais tempo, em

algumas faixas de ônibus há um sensor, quando o ônibus se aproxima faz com que o sinal

abra e assim mantendo sua velocidade e diminuindo seu tempo de viagem até o destino final

MARKETEAM, 2019).

Um aspecto que vem evoluindo bastante ao longo dos anos é a segurança no trânsito,

as vias hoje contam com várias áreas de fiscalizações eletrônicas, melhorias das calçadas,

conscientização das pessoas (MARKETEAM, 2019).

A  melhoria  nas  ruas  vem sendo  cada  vez  mais  frequentes.  Em  algumas  cidades

existem  várias  centrais  de  monitoramento  com  tecnologias  que  permitem  fazer  o  alerta

automático de veículos na contramão ou em excesso de velocidade, além do aparecimento de

animais na pista (BLOGNETION, 2019). O aviso em tempo real possibilita que equipes nas

ruas possam atuar para evitar acidentes.

2.5 Aplicativos de Mobilidade 

Para  Marketeam,  (2019),  a  maioria  dos  aplicativos  de  mobilidade  funcionam com

alguns princípios compartilhados, o seguimento e forma de transporte diferenciam-se um dos

outros, como por exemplo, os aplicativos de patinetes elétricos e aluguel de bicicletas, que

não possuem uma solicitação de um motorista, e sim, você encontra o meio de transporte pela

cidade, e o aluga para uso dentro de um perímetro/tempo pré-estabelecido (MARKETEAM,

2019).



Os aplicativos de mobilidade que envolvem automóveis e motoristas, funcionam na

perspectiva  do  cliente,  partindo  de  uma  solicitação,  onde  o  cliente  solicita  um  carro

instantaneamente  por meio de um aplicativo de uma empresa que fornece  o serviço,  essa

solicitação é enviada ao motorista mais próximo, utilizando a tecnologia de localização por

meio  do  Global  Positioning  System -  GPS  do  smartphone utilizado,  na  etapa  de

correspondência,  cabe ao motorista  que receber  a  solicitação da viagem, aceitar ou não a

realização da corrida, caso a corrida seja rejeitada, automaticamente, o sistema irá encaminhar

a solicitação a outro motorista próximo. Estas empresas  que atuam neste  tipo de serviço,

exigem  do  motorista  e  do  passageiro,  um  cadastro  prévio,  informando  todos  os  dados

pessoais, no caso do motorista,  habilitação e dados e documentos do veículo, a segurança

neste tipo de serviço é considerada de alta importância (MARKETEAM, 2019).

Com  isso,  o  cliente  ao  solicitar  uma  corrida,  consegue  por  meio  do  aplicativo

visualizar  os  dados  do  veículo  e  do  motorista  que  o  levará  ao  seu  destino,  podendo

acompanhar em tempo real, por meio do GPS e do uso da internet a aproximação do veículo.

Uma das grandes vantagens do uso deste tipo de locomoção, é o cálculo feito pelo aplicativo,

do  qual  informa  previamente  o  valor  total  da  corrida,  podendo  assim  ser  feito  um

planejamento de custos pelo usuário, diferentemente dos taxis, que o valor é dinâmico, sendo

calculado pelo tempo dentro do veículo e quilometro rodado, as formas de pagamento variam

de cada empresa, sendo a maioria nas modalidades de cartão de crédito, dinheiro e também

cartão de débito (MARKETEAM, 2019).

A maioria dos serviços também conta com serviço de avaliação, seja do cliente quanto

do  motorista,  assim  sempre  buscando  uma  melhoria  contínua  de  seus  produtos

(MARKETEAM, 2019).

2.6 Geolocalização – GPS

Ao se tratar de uso de tecnologias, como os aplicativos, sabemos que o funcionamento

ocorre  por  meio de um conjunto de várias  tecnologias,  mas se  tratando de mobilidade,  a

tecnologia  de  geolocalização  é  indispensável  para  o  funcionamento  e  viabilidade  destes

aplicativos,  visto  que,  este  recurso  permite  ao  motorista  a  identificação  e  localização  do

passageiro,  fornecendo  também  ao  cliente,  por  meio  dos  dados  mapeados,  o  cálculo  de

distância, rastreabilidade e o preço de sua corrida (PHILIPE, 2014).



O sistema de  posicionamento  global,  conhecido  como  Global  Positioning System-

GPS é um sistema que utiliza satélites espalhados pela orbita do planeta terra para determinar

e localizar onde o receptor se encontra, no caso o dispositivo, utilizando da tecnologia, um

smartphone por exemplo. 

O uso de satélites e destes sistemas não é recente, a história da criação destes sistemas

de localização iniciou-se em 1957, onde a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial

da história, a partir daí outros projetos também foram criados, tais como o projeto NAVSTAR

do Departamento de Segurança Americano, que posteriormente se tornaria o GPS. O projeto

iniciado em 1960, tornou-se totalmente funcional apenas em 1995, inicialmente o acesso e uso

desta tecnologia era de uso exclusivo militar, mas após o sucesso da tecnologia, no ano 2000,

o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, tornou as informações recolhidas pelos

satélites, de uso civil e gratuito (PHILIPE, 2014).

O termo satélite se refere a satélite artificial quando, na astronomia, um objeto é posto

em órbita ao redor de um corpo celeste, para observações científicas, telecomunicações ou

pesquisa.  Existem satélites  de  diversos  países  e  entidades  privadas  em órbita  atualmente,

como o Landsat e o MODIS da NASA (2021b) e o Spot da empresa francesa Airbus Defence

and Space (2021).

Em 2019, a empresa de sistemas aeroespaciais e de serviços de transporte espacial

SpaceX obteve autorização inicial para lançar até 30 mil satélites, a fim de levar conexão de

alta velocidade ao redor do mundo. 

O funcionamento dos receptores de GPS, ocorre por meio de um relógio interno que

consegue  marcar  as  horas  com  enormes  precisões  de  nano  segundos,  quando  ocorre  a

comunicação por meio da emissão de sinal de rádio do satélite ao receptor, o horário de saída

do sinal do satélite também é enviado, os sinais enviados viajam a uma velocidade de 300 mil

quilômetros por segundo, chegando ao receptor,  que irá realizar  o cálculo deste  tempo de

chegada  do  sinal,  assim  é  possível  localizar  e  descobrir  onde  o  receptor  está  no  globo

terrestre. 

O sinal é enviado constantemente quando deixamos por exemplo, o GPS ligado no

celular,  portanto,  o  receptor  e  o  satélite  mantem  sempre  atualizado  as  suas  localizações

(PHILIPE, 2014).



2.7 Tecnologias e API´s Utilizadas

O  funcionamento  dos  aplicativos  de  mobilidade,  dependem  também  do  uso  de

algumas API’s, uma  Application Programming Interface - API, é um conjunto de funções,

comandos e objetos que são utilizados por programadores para a criação de softwares e para

interagir com sistemas externos (MARKETEAM, 2019).

Essa interação ocorre constantemente quando os aplicativos de mobilidade urbana são

utilizados, ao digitar o endereço de destino, e por meio do GPS ser captado o endereço de

origem, o aplicativo utilizado conecta-se a internet enviando estes dados a um servidor, que

retorna os dados solicitados, no caso os endereços, neste caso, o aplicativo faz o uso de outras

tecnologias, tais como Google Maps, MapBox, Mapkit entre outros.  Outra API utilizada é

para a realização dos pagamentos, se faz necessário uma integração entre o App e os meios de

pagamentos, quando é efetuado o pagamento via cartão de crédito previamente configurado

no aplicativo de mobilidade, estes dados são encaminhados para o sistema de  gateway de

pagamento,  que os  transfere  para o banco  que o cartão  pertence,  coordenando também o

pedido de pagamento pela bandeira, como MasterCard ou Visa. Esse passo é importante, para

que por meio deste sistema bancário, seja possível descobrir se o cliente possui a quantia para

realizar a compra, no caso, a corrida a ser feita (MARKETEAM, 2019).

2.8 Rede Móvel

Um  dos  principais  recursos  de  comunicações  e  tecnologia,  que  permitem  o

funcionamento das estruturas dos aplicativos de mobilidade, é a internet móvel, este sistema

tem como característica a tecnologia de conexão sem fio, visto que o usuário pode permanecer

em movimento com o seu  smartphone e mesmo assim mantendo uma conexão com a rede

mundial de computadores (COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2009).

As comunicações móveis envolvem constantes trocas de conexões entre as estações

base das empresas de telefonia celular e o movimento dos aparelhos conectados, estas já se

desenhavam  por  volta  de  1830,  por  meio  dos  estudos  da  indução  eletromagnética  e  dos

fundamentos  teóricos  dos  campos  magnéticos  realizados  por  Michel  Faraday  e  James  C.

Maxwell. (DIAS; SADOK, 2015).

As  redes  móveis  que  conhecemos  hoje  passaram  por  constantes  mudanças  e

atualizações,  estas redes englobam sistemas complexos de roteamento,  controle, registro e

comunicação  entre  as  bases,  a  internet utilizada  nos  celulares  por  meio  de  redes  móveis



englobam estações bases, centros de comutações e diversas tecnologias para que seja possível

uma pessoa estar em movimento e possuindo uma conexão constante com a internet (DIAS;

SADOK, 2015).

2.9 Aplicativos para Mobilidade Urbana

Atualmente o número de pessoas que utilizam aplicativos de transporte vem crescendo

cada vez mais, se aproximando dos 80%. Segundo a IDC, pesquisas mostram que mais de

60% de motoristas que possuem carros preferem utilizar aplicativos para realizar o seu trajeto,

alegando que o conforto, economia de gasolina e o preço são um ponto positivo para os apps.

(TIINSIDE, 2019)

De acordo com Ibope Inteligência, o aplicativo mais utilizado atualmente é o do Uber,

com 54% de preferência  do público brasileiro,  uma das  empresas  que revolucionaram os

meios de locomoção urbana, inovando os modais de transporte com o uso de aplicativos para

a locomoção de pessoas, entrando forte no mercado e competindo com os taxistas. Além do

Uber existem vários outros aplicativos que surgiram com o tempo, como o 99pop, empresa

com funcionamento bem semelhante ao Uber, a diferença é que o usuário tem a opção de

escolher se deseja um carro particular ou um táxi. Temos o BlaBlaCar que sua finalidade é

para passageiros que buscam viajar para outras cidades, o aplicativo calcula e disponibiliza a

visualização  do  custo  da  viagem  e  o  local  do  encontro  para  pegar  uma  carona  com  o

motorista, aumentando o conforto e com certeza economizando com passagens de ônibus ou

avião, visto que o valor destas viagens pode ser compartilhado entre os passageiros que vão

para o mesmo destino (DEARO, 2017).

Um  dos  grandes  problemas  dos  aplicativos  é  a  segurança,  principalmente  para

mulheres, que sofrem com o constante medo do assédio nestes modais de transporte. Com

isso já está disponível em algumas cidades o aplicativo Lady Driver, criado para a utilização

somente de mulheres, tanto motoristas como passageiras, isso já é um grande avanço para a

segurança de ambas (GNIPPER, 2018).

Com todos esses aplicativos sendo criados e disponibilizados nos modais, intensifica

um grande problema no meio ambiente, ou seja, mais combustível sendo queimado por dia,

maior os efeitos na camada de ozônio. Desta forma já existe um aplicativo do qual seus meios

não necessitam da queima de combustíveis fosseis para seu pleno funcionamento, a empresa

Yellow utiliza patinetes  elétricos  e bicicletas  para alugar  aos seus clientes  em cidades  do



Brasil, tais como Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, assim proporcionando a facilidade na

locomoção dentro  da  cidade,  a  empresa  conta  com vários  patinetes  elétricos  e  bicicletas

espalhadas  pelo  centro  e  alguns  pontos  estratégicos,  levando  flexibilidade  ao  trânsito  e

colaborando com o meio ambiente. (SZAFRAN, 2020).

O uso de tecnologia em nossa rotina é um processo natural na atualidade, indiferente

das faixas etárias, o avanço da mesma em todos os setores é impactante, entre elas, o uso de

smartphones já é considerado um adereço ao corpo, como uma roupa por exemplo, o uso dos

celulares  apenas  para  ligação e mensagens  já não é o principal  foco de todas as  funções

disponibilizadas,  essa  variabilidade  no  uso  dos  smartphones,  com  a  nossa  constante

necessidade de movimento, seja por compromissos corporativos, pessoais, locomoção, entre

outros. Nos grandes centros urbanos já é mais popular, apesar de ainda não existir tanto em

algumas cidades,  muitos deles são criados e aperfeiçoados diariamente,  visando facilitar a

vida  das  pessoas,  sendo seu  uso e  popularidade  dimensionado pela  oferta  e  demanda do

mercado.

3. METODOLOGIA

O  estudo  em  questão,  possui  natureza  descritiva  e  exploratória,  caracterizando-se

como uma pesquisa bibliográfica documental e um estudo de caso, onde a pesquisa realizada

trata-se de um estudo quantitativo utilizando a técnica de coleta de dados por meio de um

questionário estruturado fechado, o questionário, segundo Gil (1999, p.128) define-se: 

“Como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado
de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento
de  opiniões,  crenças,  sentimentos,  interesses,  expectativas,  situações  vivenciadas
etc.”

O questionário foi realizado por meio da ferramenta da Google, o Google Formulários,

onde de forma online, foram respondidos por 166 participantes, de todos os sexos, e faixas

etárias e residentes de todas cidades do Brasil. A coleta dos dados foi realizada por meio do

questionário composto por 5 perguntas inerentes ao assunto, as perguntas são todas de caráter

objetivo e de linguagem de fácil compreensão visando a obtenção de informações importantes

para o desenvolvimento desta pesquisa. O questionário foi disponibilizado por meio de redes

sociais e difundida mediando o compartilhamento dos participantes.

4. RESULTADOS



A pesquisa realizada com 166 pessoas, demonstrado na TABELA 1, onde a principal

faixa etária dos participantes se concentrou entre 18 anos e 28 anos, totalizando 44% dos

entrevistados e  subsequente  com 21,7% a faixa etária  entre  28 anos e  38 anos,  sexo dos

participantes não foi levado em consideração para esta pesquisa, conforme tabela abaixo, é

classificado as faixas etárias dos participantes desta pesquisa.

TABELA 1 Faixa Etária Coletada na Pesquisa por meio do Questionário

Faixa etária Quantidade Frequência

Menos de 18 anos 6 3,6%

Entre 18 anos e 28 anos 73 44%

Entre 28 anos e 38 anos 36 21,7%

Entre 38 anos e 48 anos 25 15,1%

Mais de 48 anos 26 15,7%

Fonte: Autores, 2020

Foi constatado um grande crescimento do uso dos aplicativos de mobilidade, conforme

as respostas ao longo da pesquisa.  Com os questionamentos efetuados referente a frequência

em que é utilizado aplicativos de mobilidade dentro do mês, foi obtido dados consideráveis e

comprobatórios  da grande difusão e utilização  destes  meios de locomoção utilizando esta

tecnologia, onde 38,6% dos participantes, informaram utilizar até três vezes ao mês algum

aplicativo de mobilidade e 22,3% informaram utilizar entre quatro e oito vezes no mês estes

meios de transporte por meio do uso de apps. 

Observado a grande gama de empresas que estão disputando espaço nestes modais de

transporte nas cidades. Foi levantado os dados de quais os apps mais utilizados destinados a

mobilidade, onde evidencia-se na FIGURA 3, observa-se a grande predominância da empresa

Uber, pioneira no cenário nacional neste tipo de transporte.

FIGURA 3 Aplicativo de Mobilidade que o Questionado mais Utiliza 



                                   Fonte: Autores, (2020).

Com o grande aumento do uso dos aplicativos de compartilhamento de viagens,  a

utilização dos automóveis tem aumentado segundo o especialista em trânsito Bruce Schaller,

em  virtude  do  uso  constante  dos  aplicativos  de  Mobilidade,  há  a  maior  necessidade  de

motoristas no mercado. Por meio do questionamento sobre qual o principal meio de transporte

utilizado, notou-se a grande predominância no uso do automóvel, onde obteve-se o percentual

de 66,3% dos participantes escolhendo automóvel como seu principal meio de locomoção,

totalizando  105  pessoas  dos  166  participantes,  logo  atrás  fica  como  escolha  o  uso  do

transporte público com 19,9%, isso mostra que cada vez mais as pessoas optam pelo conforto

e pela individualidade durante suas locomoções. (ELLIS, 2020)

Nessa explosão de pessoas e veículos em trânsito, o uso dos aplicativos de mobilidade

ainda causa desconfiança de algumas pessoas, analisando os dados coletados, observa-se na

FIGURA 4,  que  ainda  é  muito  notório  e  se  mantem sempre  como ponto  primordial  das

pessoas, a escolha de um serviço seguro, conjuntos de custo e conforto, que é um dos pontos

que os aplicativos de mobilidade buscam trazer ao cliente.

                      FIGURA 4 Questionamento Sobre qual Item é Mais Importante Durante a Locomoção

                   Fonte: Autores, (2020).



A FIGURA 4 evidencia que 74,1% dos participantes considera a segurança o item

mais importante durante suas locomoções.

Observando,  para GIANNOTTI,  e PEDRESCHI.2008, que os dados de mobilidade

disponibilizados pelas tecnologias de comunicação sem fio e móvel; Mineração de dados - os

métodos  para  extrair  modelos  e  padrões  de  (grandes)  volumes  de  dados  (modelagem

preditiva, análise de associações/ descoberta de padrões, análises de  clusters). Para tanto a

evolução da mobilidade e sua tecnologia. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa teve por objetivo evidenciar por meio de estudos realizadas o impacto da

tecnologia na mobilidade urbana, com a finalidade de elencar os variados meios de transporte,

a evolução, sua difusão no âmbito urbano e as tecnologias envolvidas.

Infere-se que por meio de um comparativo entre as tecnologias nos primórdios de seu

surgimento,  até  os  avanços  tecnológicos  que  hoje  obtém-se,  é  notável  no  dia  a  dia,  em

qualquer local, possuir-se uma tecnologia envolvida nos modais de transporte, sendo sensores,

internet móvel, tecnologias de rastreamento tais como GPS ou aplicativos para smartphones,

sendo aplicados em veículos, ônibus públicos e táxis, entre outros meios de transporte, além

dos aplicativos de locomoção, no qual foi citado ao longo do artigo.

Os  questionários  evidenciaram  a  situação  e  a  difusão  do  uso  dos  aplicativos  de

Mobilidade  Urbana,  onde  ficou  evidenciado  que  a  grande  maioria  dos  participantes  da

pesquisa  utilizam  estes  modais  para  suas  locomoções.  Outro  ponto  levantado,  foi  a

importância  da  segurança  nos  meios  de  transporte,  onde  mais  de  70% dos  entrevistados

mostrou-se mais preocupado com este item em suas locomoções.

A expectativa nesta contextualização é que num futuro próximo, seja possível chegar a

uma situação ganha-ganha:  obter as vantagens do conhecimento de mobilidade conectiva sem

divulgar inadvertidamente qualquer conhecimento de mobilidade individual.

Atenta-se para a necessidade de ampliar o desenvolvimento de protocolos/produtos

para manter  e  aumentar  a  segurança  nos modais  de  transporte  com o uso de  aplicativos,

assegurar que continuem sendo difundidos entre a população visando a satisfação de quem os

utiliza.  A  combinação  de  recursos  da  área  de  tecnologia  aplicados  a  Mobilidade  tem

possibilitado a população  cada  vez mais,  desfrutar  de meios  mais  rápidos e  eficientes  de



locomoção, diminuindo o tempo de chegada até o destino, objetivando o custo benefício e

mantendo a segurança no trajeto.

Este estudo induz a compreender melhor as questões relativas à mobilidade urbana, os

modais e aplicativos que melhor operacionalizam seus funcionamentos. Possibilitou refletir

sobre questões a serem estudadas na atualidade e futuramente, como exemplo o uso de drones

na área logística,  seus impactos,  vantagens,  legislação e o  comportamento dos aplicativos

neste modal.
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