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<p style="text-align: justify;">27/02/2016 �o Dia: Nacional do Livro Did�ico, do Agente Fiscal
da Receita Federal, de Santa Honorina, de S� Baldomer, de S� Besas, de S� Gabriel de
Nossa Senhora das Dores, de S� Leandro, de S� Valdomiro, do Idoso.</p> <p
style="text-align: justify;">O sistema de transporte p�blico das Regi�s Metropolitanas
est�vivenciando um processo de reestrutura�o. Uma an�ise de efici�cia foi feita para
selecionar sistemas eficientes e obter indica�es que auxiliem esse processo. Os sistemas
caracterizam-se por estruturas institucionais e tarif�ias distintas, tendo os eficientes parti�o de
poder do �g� gestor bastante democr�ica entre componentes e sistema tarif�io com
m�ltiplas op�es.</p> <p style="text-align: justify;">
Entre as li�es verificadas neste artigo,
�sugerido que o sistema adote estrutura que tenha parti�o de poder distribu�a, com
participa�o dos diferentes n�eis de governo e de �g�s representativos da sociedade, e que
tenha estrutura tarif�ia flex�el, atendendo � necessidades de deslocamentos.</p> <p
style="text-align: justify;">1 A URBANIZA�O que as grandes cidades v� vivenciando nas
�ltimas d�adas tem levado ao surgimento de v�ios problemas socioecon�icos, como o
desenvolvimento urbano desestruturado, a sobrecarga da infra-estrutura existente, a falta de
acesso �terra e �moradia adequada e, em destaque, a escassez de servi�s urbanos. Esses
problemas, quando somados �baixa renda da popula�o, agravados pelo desemprego,
acabam por expulsar as camadas mais pobres para zonas perif�icas, onde os custos com
moradia s� menores. No entanto, essas �eas s� desprovidas de servi�s p�blicos,
expandindo progressivamente o aglomerado urbano para outros munic�ios, provocando o
fen�eno da dispers� urbana, que aumenta sobremaneira os custos de provimento das
infra-estruturas urbanas. Servi�s de transporte p�blico que s� pensados tecnicamente para
trabalhar em �eas onde existe determinada densidade, passam a ofertar um servi� de baixa
freq��cia e de p�simo n�el, em fun�o das longas dist�cias e de um sistema vi�io prec� rio.
A expans� urbana desordenada obriga a rede de transporte coletivo a ir-se formando tamb�
de maneira desordenada e irracional, sendo a superposi�o de linhas uma das caracter�ticas
dessa irracionalidade. Agregue-se a isso a descoordena�o das redes municipais e
intermunicipais, com mais superposi�o e irracionalidade no conjunto.</p> <p style="text-align:
justify;">2 QUALIDADE E EFICI�CIA NO TRANSPORTE P�LICO A qualidade e a efici�cia de
sistemas de transporte p�blico pode ser aferida com base em uma s�ie de fatores, sejam eles
ligados �qualidade de servi� ofertado � efici�cia em desempenho de servi� concebido em
nome da popula�o �, sejam ao desempenho das ag�cias e/ou empresas encarregadas do
servi�.</p> <p style="text-align: justify;">Principais fatores caracter�ticos da qualidade de um
sistema de transporte p�blico:<br />���� Acessibilidade ao sistema<br />���� Tempo de
viagem<br />���� Confiabilidade, fidelidade dos usu�ios ao sistema.<br />����
Freq��cia de atendimento, determinada pelo intervalo de tempo<br />���� Lota�o,
determinada pela rela�o entre o n�mero de passageiros no interior<br />do ve�ulo nos
hor�ios de pico<br />���� Caracter�ticas dos ve�ulos, como seu estado de conserva�o e
a sua tecnologia<br />���� Facilidade de utiliza�o<br />���� Mobilidade, caracterizada
pelo grau de facilidade de locomo�o</p> <p style="text-align: justify;">Cr�itos:<br />Breno
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Engenharia Civil na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e doutor pela Aachen
(Alemanha). <br />Yony Sampaio *** <br />*** Professor do Programa de P�-Gradua�o em
Economia da Universidade Federal de Pernambuco (Pimes/VFRE), Ph.D. em Economia pela
Universidade da Calif�nia.</p> <p style="text-align: justify;">www.naganuma.com.br�����
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