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unidades ou cadernos já estudados; indicar si-
tes interessantes para pesquisa; realizar expe-
riências.
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a compreensão e a avaliação da aprendizagem 
dos conteúdos discutidos na unidade ou seções 
do caderno; informar o que deve ser feito com 
o resultado da atividade, como: enviar ao tutor, 
postar no fórum de discussão, etc.. 

Utilizado para defininir uma palavra ou expres-
são do texto.
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PALAVRA DO PROFESSOR-AUTOR

Prezado Cursista, 

O compartilhamento de saberes e fazeres que motivam a travessia do conhe-
cimento constitui motivação fundamental para mais um momento importante 
de imersão e experiências reflexivas, nesta primeira etapa do quarto módulo. 
As intensas reflexões que percorrem o seu processo de sua formação técni-
ca, destacam a razão de ser do curso e, ao mesmo tempo cumpre importante 
função no intercâmbio de visões de mundo sobre as inúmeras realidades ana-
lisadas. 

A construção do pensamento crítico na formação profissional é essencial para 
o sucesso daqueles que almejam um caminho mais equilibrado na convivên-
cia com a diversidade de entendimentos vigentes mundo afora. A disposição 
empreendida por você e seus colegas na dedicação com o curso é sempre 
decisiva na assimilação do conteúdo e no exercício das práticas analisadas. 
Todas as disciplinas nas quais vocês fizeram imersões, até então, estruturam 
um conjunto de elementos, significados, dinâmicas e práticas indispensáveis 
àqueles profissionais que pretendem seguir no espaço de trabalho envolvido 
pelo Curso de Hospedagem. 

Neste quarto módulo, inauguramos as reflexões sobre os “Meios de Trans-
porte e Roteiros”. Trata-se de uma disciplina importante, por dizer de um per-
curso com resultados decisivos na história das civilizações e, a transformação 
que esse percurso imprimiu na sociedade ao longo dos tempos. 

Naturalmente, percorreremos aqui, algumas reflexões sobre os meios de 
transportes aplicados aos roteiros turísticos e, os impactos dessa relação nos 
processos e procedimentos de viagem desencadeados com os pacotes e rotei-
ros turísticos envolvidos entre as origens e destinos dos fluxos. Trata-se de 
uma temática complexa e importante que não pode e nem deve ser resumida, 
especialmente para efeito desse caderno didático. Isso implicaria em um re-
ducionismo de todo o imenso conteúdo que a temática suscita, bem como das 
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importantes questões que devem percorrer os debates sobre o assunto. Por 
isso, a conexão entre caderno didático, vídeo-aulas e ambiente virtual será 
novamente essencial na sua formação. 

O que propomos com os estudos iniciais destaca a necessidade de uma pri-
meira imersão, que reúna e conecte as variadas disciplinas para a ampliação 
do olhar sobre hospedagem, não simplesmente a partir da hospitalidade en-
volvida em um dado lugar, mas pelo viés das variadas dimensões estabe-
lecidas na rede de sistemas turísticos, na qual os componentes, transporte, 
roteiros e documentação são absolutamente essenciais.

Espero que este seja mais um momento oportuno para reflexões que contribu-
am para a sua formação em Hospedagem e, mais do que isso, siga a despertar 
um olhar sensível e crítico às questões referentes às viagens.

Que seja importante na ampliação dos olhares.

Cordialmente, 

O autor.

Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   10Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   10 01/06/2015   17:06:2501/06/2015   17:06:25



11

e-Tec Brasil

Aula 1 - Uma viagem pela origem dos meios de transporte

Objetivo

O objetivo desta aula é visitar a história de evolução dos meios de transportes 
refletindo sobre os desafios, limites e possibilidades evidenciados ao longo da 
travessia humana até os dias atuais. Ainda, uma reflexão sobre o acumulado 
que as diversas civilizações legaram à sociedade contemporânea. 

1.1 Introdução 

A evolução dos meios de transporte ajuda a contar a história da humanidade, 
e a sua relação com o espaço das viagens, traduzido pelo turismo, representa 
o quadro mais importante no estabelecimento e definição dos diversos fluxos 
de pessoas, mercadorias e serviços neste início de século. Os processos cul-
turais e interculturais editados na contemporaneidade são resultados diretos 
da história das viagens e, da história dos deslocamentos humanos em todo o 
planeta. Isso implica na evolução dos meios de transporte ao longo do tempo, 
traduzida na conexão das evoluções cognitivas e intelectuais da sociedade 
como um todo, constantemente animada por cinco questões básicas: instinto, 
curiosidade, necessidade, criatividade e evolução. Isso envolve o surgimento 
da linguagem, o domínio das técnicas, a produção de informações, o compar-
tilhamento do conhecimento, o surgimento da moeda, comércio e da ideia de 
propriedade, os alargamentos culturais, a maturação da ciência e a evolução 
tecnológica. 

Sejam pelas marcas da sobrevivência, sejam pela capacidade de produção e 
reprodução da sociedade com o domínio das técnicas, as relações humanas 
consolidaram meios e processos de deslocamento decisivos para o processo 
evolutivo e determinante na concepção dos modos de vida que hoje conhece-
mos. No caso específico dos meios de transporte, duas perspectivas ajudam a 
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dizer de situações aparentemente díspares, porém absolutamente complemen-
tares. Por um lado, se destaca a ótica daqueles que observam certos aparatos, 
técnicas e estruturas como representações do rústico, do simples, do tradicio-
nal. Meios julgados como anacrônicos, ultrapassados, obsoletos, atrasados, 
ou seja, em descompasso com a outra ótica, cujas leituras de tempo e espaço 
reconhecem o mundo a partir do que é representado pelo moderno, evoluído, 
aperfeiçoado, aprimorado, tecnológico, futurista, arrojado, vanguardista.  

Das primeiras e primitivas travessias na sola dos pés, na natação e nos pên-
dulos dos cipós, passando pela domesticação de animais para montaria até 
chegar às viagens espaciais, uma incrível jornada foi registrada na história. 
Todo o processo de evolução das civilizações está diretamente ligado aos 
deslocamentos ao redor do globo e à consequente evolução dos meios de 
transporte, que também são causa desses fenômenos. A idealização da roda, 
os primeiros remos e velas, as primeiras balsas e barcos, a concepção das 
primeiras pontes, a maturação das naus e as grandes travessias marítimas, 
a revolução da máquina a vapor, a conquista da velocidade, dos mares, da 
praticidade e dos céus por automotores, grandes embarcações, bicicletas e 
aviões, a conquista do espaço como foguetes e ônibus espaciais. A história da 
humanidade, especialmente, vista sob a ótica dos deslocamentos humanos e 
das viagens continua a causar fascínio e a motivar a conquista permanente na 
vastidão de possibilidades que se apresentam. A inquietude humana frente às 
possibilidades de deslocamento no tempo e no espaço já fugiram dos limites 
do planeta e auxiliam de modo essencial os avanços tecnológicos e o estabe-
lecimento de novos paradigmas. 

A relação da evolução dos meios de transporte com a produção de roteiros en-
volve, conforme foi apresentado ao longo do curso, o surgimento do turismo 
no contexto das viagens modernas. Ganhou destaque a figura do empresário 
inglês Thomas Cook, considerado o primeiro agente de viagens do mundo ao 
organizar em 1841 a primeira viagem para um grupo de turistas em um trem 
fretado. Tal feito constituiu um marco do turismo de massa e a transformação 
dos fluxos de viagem em uma moderna indústria mercantil. Com um salto na 
história, observamos que este início de século XXI é profundamente marcado 
por narrativas de mobilidade humana, especialmente urbana e rural-urbana, 
cujo foco se volta para a busca pelo equilíbrio das relações sociais no contex-
to da expansão das cidades e do aumento populacional. Os estudos apontam 
um salto dos atuais sete bilhões para uma projeção em 2050 de dez bilhões 
de habitantes. Diante desse cenário, como então compatibilizar o direito à 
mobilidade e as pressões diversas no contexto dos novos arranjos populacio-
nais, das novas paisagens culturais, dos novos territórios, dos novos espaços 
de democracia, das novas redes, dos novos ordenamentos espaciais? Como 
pensar meios de transporte, viagens e consumo na atual cenário? 
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No contexto da roteirização turística, a adaptação e incremento às novas de-
mandas, o aperfeiçoamento de procedimentos, processos e a valorização das 
intermodalidades tendem a reunir, cada vez mais, as diversas possibilidades 
de práticas e experiências de viagem a partir dos princípios de sustentabili-
dade, flexibilidade, participação, integração e compartilhamento de conheci-
mentos e visões de mundo. Os desafios que integram a complexidade no es-
paço das viagens se evidenciam, principalmente, pela necessidade culminante 
de superação dos quadros de desigualdades sociais e, simultaneamente, na 
consolidação nos processos de justiça socioeconômica e cultural no contexto 
da comercialização de produtos turísticos. Se considerada, conforme estuda-
mos no módulo anterior, toda a complexidade ligada à diversidade cultural 
no contexto da interculturalidade, bem como suas especificidades, pensar a 
roteirização turística se torna ainda mais desafiador.

É crescente o movimento pela ressignificação da ideia de roteiros. Tal mudan-
ça não traduz apenas proposições do mercado turístico, que trabalha com os 
desejos dos turistas, mas, principalmente, o surgimento de um novo tipo de 
viajante que induz novas posturas e motivações a um novo perfil de turista. A 
busca por viagens culturais de imersão, solidariedade produtiva de espaços de 
esperança e compartilhamento de saberes, aponta para um fluxo permanente 
de pessoas, mercadorias e serviços voltados à valorização das relações hu-
manas e menos ligada à pura satisfação imediata da viagem ou simplesmente 
reduzida às paisagens. Esse quadro se contrapõe aos modelos econômicos 
homogeneizantes que forjados no ambiente mais perverso da globalização 
continua a produzir guerras, xenofobia, ódio entre culturas, massacres, ge-
nocídio, migrações forçadas, viagens infelizes, destruição e fragilização das 
relações humanas, na tentativa de igualar as diferenças, anulando-as. Frente a 
isso, o turismo e as viagens como um todo, tendem a consolidar importantes 
ferramentas de promoção da paz entre os povos, valorização das diferentes 
culturas e integração das diversas regiões no reconhecimento de direitos às 
distintas existências. 

É nesse ambiente que mistura renovação, resgate e atualização do sentido 
das viagens no século XXI, que essas novas ferramentas surgem integrando 
novos sistemas e redes que, ao mesmo tempo buscam organizar o espaço das 
viagens a partir dos ordenamentos burocráticos e territoriais estabelecidos no 
mundo e, de variadas maneiras, procuram também reconhecer o pleno exercí-
cio das liberdades e direitos de ir e vir das pessoas em meio ao fenômeno da 
globalização. Nesse contexto, a organização de pacotes e roteiros turísticos 
tende a revitalizar não apenas os destinos turísticos, mas reposicionar nos no-
vos arranjos a real importância dos lugares onde se originam os fluxos emis-
sivos e, principalmente a reconsiderar os espaços de conexões entre origem e 
destino, especialmente levando em conta a realidade dos meios de transporte 
que estabelecem tais conexões. 
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É a partir dessas situações correntes que diversos Estados-Nações, territórios 
autônomos, instituições de diversas esferas de poder, setores variados, em-
presários, sociedade civil, bem como suas representações, buscam, historica-
mente, equilibrar as diversas relações de viagens, a partir de sistemas capazes 
de nivelar e regulamentar o trânsito de pessoas e os fluxos de mercadorias 
e serviços. Em meio a essas dinâmicas são elaborados inúmeros processos 
e procedimentos voltados às práticas de qualidade no atendimento aos dife-
rentes públicos, ao aperfeiçoamento dos meios de transporte considerando 
as demandas variadas e avanços tecnológicos, à organização dos roteiros e, 
também ao desenvolvimento de burocracias, enquanto tecnologias modernas 
de controle dos distintos fluxos. 

Nesse caso, documentos de viagem como passaportes e vistos, exigências e 
recomendações amparadas por legislações específicas, terminologias técnicas 
internacionalizadas, contratos e procedimentos administrativos diversos sur-
gem com a finalidade de aperfeiçoar e ordenar as viagens. Os diversos rigores 
estabelecidos com as normatizações ao mesmo tempo em que se apresentam 
com caráter aparentemente restritivo, também se mostram como importantes 
fatores de promoção das liberdades com foco no equilíbrio dos movimentos 
de viagens. 

No Brasil, marcos legais, instrumentos administrativos e normas regulamen-
tares como decretos, resoluções, regulamentos, regimentos, deliberações nor-
mativas, portarias, circulares, instruções normativas, dentre outros procedi-
mentos e institutos legais, merecem atenção específica quando se pretende 
avançar os estudos sobre hospedagem, hospitalidade, roteirização e meios de 
transporte. De variadas formas, os instrumentos jurídico-administrativos se 
completam para análises mais específicas no contexto das viagens e do turis-
mo. Conforme vocês observaram na aula sobre práticas de estágio, existe um 
ordenamento jurídico significativo que está ao longo dos anos sendo aprimo-
rado frente às demandas que surgem na sociedade. 

De um modo geral, o ordenamento jurídico se liga a inúmeros Pactos, De-
clarações, Convenções, Resoluções, Protocolos e Acordos firmados entre as 
nações do mundo. No país, merecem destaque a Constituição Federal, a Lei 
Geral do Turismo, a Política Nacional de Turismo, a Lei de Ação Popular e 
Ação Civil Pública, a Lei que Institui e Instrumentaliza a Embratur, o Estatuto 
do Estrangeiro, os Estatutos e o Código de Ética da Organização Mundial de 
Turismo, a Lei que regulamenta a profissão de Guia de Turismo, a Lei que 
dispõe sobre a criação de Áreas Especiais e de Locais de Interesse Turístico, 
a Lei que classifica empreendimentos turísticos em categorias, as Leis Or-
gânicas Municipais e os Planos Diretores. E, mais diretamente relacionados 
aos Meios de Transporte, o Código do Consumidor, o Código Civil, o Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), a Lei que dispõe sobre o Programa de Qualifi-
cação dos Serviços Turísticos e do Selo de Qualidade Nacional de Turismo, 
a Lei que dispõe sobre o transporte aquaviário e terrestre no país, o Código 

Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   14Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   14 01/06/2015   17:06:2501/06/2015   17:06:25



15

e-Tec Brasil

Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e o Decreto que promulgou no país a Con-
venção de Varsóvia que determina a unificação de certas regras relativas ao 
transporte aéreo internacional. 

1.2 Uma viagem na história

No impiedoso ambiente natural, onde imperava a sobrevivência frente à com-
petição e à diversidade paisagística, a adaptabilidade acumulada pelos primei-
ros ancestrais, foi possível pelo instinto de resistência às necessidades e, pela 
automática conexão dessa condição instintiva com universo de possibilidades 
dos processos cognitivos em evolução. Necessidade e curiosidade, desafios 
e criatividade conduziram os homens, ao longo dos anos, por florestas, mon-
tanhas, mares, ilhas, encostas, despenhadeiros, vulcões, geleiras, rios, lagos, 
terremotos, maremotos, tempestades, climas frios e quentes alternados no ex-
tremo de suas possibilidades. Animais selvagens, grupos adversários dispu-
tando territórios, alimentos e animais venenosos, a carência de alimentos, a 
falta de abrigos, a inexistência de ferramentas e técnicas, a desorientação sem 
perspectivas, a grande jornada rumo ao desconhecido convida a imaginação 
à aproximação de uma realidade absolutamente diferente da que vivemos na 
contemporaneidade. 

Sendo caça e caçadores, por tempos, os representantes desse período, há mi-
lhões de anos do que hoje conhecemos como sociedade, caminharam boa par-
te do mundo explorando diversos sertões em um lento e gradual processo mi-
gratório. A surpresa do fogo, as alterações na dieta alimentar, o crescimento 
do cérebro, o desenvolvimento da fala, a invenção de símbolos, a confecção 
de armas, os primeiros estoques de sementes, os primeiros rebanhos, as pri-
meiras vilas. Dos primeiros hominídeos (Sahelanthropus tchadensis, sete mi-
lhões de anos atrás) aos humanos anatomicamente modernos (Homo Sapiens, 
200 mil anos atrás) cujo comportamento moderno data de aproximadamente 
50 mil anos) uma longa jornada foi empreendida. Pioneiros, colonizadores 
da própria sorte se adaptaram reproduzindo socioculturalmente linguagens, 
percepções e habilidades de uma vida rudimentar. 

Da zona tropical africana, às margens dos lagos e rios, seguiram as flores-
tas, as montanhas, campinas, desertos, até a Ásia Menor, o sudeste asiático, 
ocuparam planícies, desafiaram mares, ocuparam ilhas. Os nômades e se-
minômades começavam a se fixarem. Vilas se formavam, dialetos e línguas 
se encontraram entre relativos isolamentos. Imagine Europa, África, Ásia e 
América em uma única porção de terra, sem mares e todos os habitantes, 
em 20000 A.C., reunidos nas regiões mais quentes, tropicais e temperadas. 
Manifestações culturais, relacionamentos e conflitos diversos, poder, tradi-
ção e selvageria desenhavam a realidade vivida. Degelo e elevação do nível 
dos mares, aumento populacional, lugares conhecidos desaparecendo sob as 
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águas, mudanças climáticas e epidemias. Imagine o Estreito de Torres, o 
Istmo do Panamá, o Estreito de Bering, o Estreito de Tsushima, as Penínsulas 
Ibérica, Itálica, Balcânica e Escandinava. Do norte da África ao sul da Amé-
rica, tribos, trilhas e rumos, pequenas fazendas, criações e cultivos. O mar 
Mediterrâneo, o mar Báltico, o mar Negro, o deserto do Saara, os rios Tigre, 
Eufrates e Nilo, pequenas cidades, monumentos religiosos, a cerâmica, a as-
tronomia, as pirâmides do Egito, picos, montes, vales, piratas, colonizadores, 
aventureiros. 

A Antiguidade define o período que se estende desde a invenção da escrita 
(de 4 000 A.C. a 3 500 a.C.) até a queda do Império Romano do Ocidente 
(476 d.C.). Se você tem interesse em conhecer mais sobre as civilizações 
antigas, pesquise sobre as seguintes Civilizações: Acádia, Árabe, Assíria, As-
teca, Babilônica, Caldeia, Cananeia, Cartaginense, Celta, Chinesa, Minoica, 
Edomita, Etíope, Etrusca, Fenícia, Germânica, Grega, Hitita, Inca, Indiana, 
Japonesa, Maia, Persa, Romana, Suméria, Turco-Otomana. Todas elas deixa-
ram importantes legados ao mundo que conhecemos. Visitar esse passado nos 
ajuda a compreender melhor o presente. E para o profissional que pretende 
trabalhar com Hospitalidade, conhecer a cultura dos povos é essencial para o 
sucesso profissional. 

Pré-história, proto-história e história. Idade da Pedra, Idade do Bronze, Idade 
do Ferro. Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna. Tecnologias do Pale-
olítico e do Mesolítico. Norte da África, Grécia Antiga, Império Romano, 
Império Bizantino, Invasões Bárbaras, Índia Antiga, Egito, Oriente Médio, 
Civilização Védica, Escandinávia, povos germânicos, vikings, pré-colombia-
nos, Incas, Maias, Astecas, povos ameríndios, Império Persa, Império Turco
-Otomano, Expansão Islâmica, Cruzadas, Grandes Navegações, fome, pes-
tes, guerras, Feudalismo, Capitalismo, Revoluções Liberais, Mercantilismo, 
Revolução Francesa, Revolução Industrial, Guerras Civis, Grandes Guerras 
Mundiais, Descolonização da África, da Ásia e da Oceania, Guerra Fria, Glo-
balização, Revolução Digital, viagens espaciais. Seria possível imaginar a 
história da humanidade sem os meios de transporte?
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Figura 1: O mapa das principais civilizações, segundo Huntington: 

Vermelho escuro: Civilização sínica; vermelho: Civilização nipônica; laranja: Civilização hindu, 
amarelo: Civilização budista; verde: Civilização islâmica; azul escuro: Civilização ocidental; 
roxo: Civilização latino-americana; azul claro: Civilização ortodoxa; marrom: Civilização 
subsaariana; cinza: antigas colônias do Reino Unido; turquesa: Turquia; azul: Israel; marrom 
claro: Etiópia; verde claro: Haiti. 

Fonte: Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Choque_de_civiliza%C3%A7%C3%B5es#/media/File:Cho-
que_de_Civiliza%C3%A7%C3%B5es.png, visitada em fev. de 2015.

 

Em oposição à opinião do filósofo e economista político nipo-estadunidense 
Francis Fukuyama, apresentada em seu livro “O Fim da História e o Último 
Homem” de 1992, o cientista norte-americano, Samuel P. Huntington propôs 
no livro “Choque de Civilizações e a Reconstrução da Ordem Mundial” de 
1996, um entendimento da história da humanidade por meio da divisão da 
mesma em nove civilizações que editam a própria história a partir de choques 
culturais. Sua teoria do “Choque das Civilizações”, propõe uma leitura a par-
tir da ideia na qual as identidades culturais e religiosas dos povos constituem 
a principal fonte de conflito no mundo pós-Guerra Fria, bem como do estabe-
lecimento da nova ordem mundial. Segundo o autor, essas nove civilizações 
são: Civilização sínica ou chinesa; a Civilização nipônica ou japonesa; a Ci-
vilização hindu; a Civilização budista; a Civilização islâmica, muçulmana ou 
árabe; a Civilização ocidental; a Civilização latino-americana; a Civilização 
ortodoxa e a Civilização subsaariana.
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A inquietude humana em vasculhar a história da humanidade e das diversas 
civilizações, mobiliza permanentemente historiadores, arqueólogos, antropó-
logos, sociólogos, espeleólogos, paleontólogos, e tantos outros cientistas e 
estudiosos, que buscam encontrar o “elo pedido”, ou seja, o último ancestral 
comum aos chimpanzés e seres humanos e, onde e quando ele teria vivido. 
Em 1974, na Etiópia, a descoberta batizada de Lucy tiveram seus fósseis da-
tados de 3,2 milhões de anos atrás. Foi classificada entre os Australopithecus 
afarensis, ocupando até 1992 a condição do registro mais antigo. Nesse ano, 
cedeu espaço à descoberta do Ardipithecus ramidus, também encontrado na 
Etiópia, com datação de 4,4 milhões de anos, sendo considerado o mais anti-
go hominídeo descoberto. 

Contudo, em 2002, arqueólogos encontraram, na República do Chade, fósseis 
datados de 7 milhões de anos, cujo nome Toumaï estabeleceu uma nova espé-
cie, Sahelanthropus tchadensis. Ainda não há consenso entre a comunidade 
científica que até pouco tempo acreditava que o último ancestral teria vivido 
entre 5 e 6 milhões de anos atrás. Para o cientista britânico, Steve Jones, 
em entrevista concedida a Eduardo Szklarz (2008)1 a lógica da evolução das 
espécies de Darwin não se aplica mais aos seres humanos porque chegamos 
ao ponto mais alto da genética. De acordo com o cientista, o mundo está se 
transformando num único continente genético.

Analise o “Quadro 1: “Árvore da dúvida” na Lista de Quadros disponível 
no AVA. 

Se você pretende aprofundar nas questões sobre a temática da evolução das 
espécies, das civilizações, e da diversidade das paisagens culturais que re-
sultaram na história, existem vários filmes e documentários interessantes so-
bre o assunto. Para o início desta incrível imersão, sugerimos alguns filmes 
significativos. São eles: “Guerra do Fogo” (1981) de Jean-Jacques An-
naud, com importantes espaços para reflexão sobre a origem da linguagem 
pelas origens da espécie humana e o desenvolvimento da razão, das técnicas 
e tecnologias. “2001: uma odisseia no espaço” (1968) de Stanley Kubrick e 
Arthur C. Clarke, que em realismo científico aborda temáticas como evolu-
ção humana, tecnologia, inteligência artificial e vida extraterrestre. “Baraka” 
(1992), um documentário experimental dirigido por Ron Fricke que diz bem 

1 SZKLARZ, Eduardo. A evolução? Acabou. Revista Super Interessante, 259, dezembro 
de 2008. Disponível em http://super.abril.com.br/ciencia/evolucao-acabou-447867.shtml , 
visitado em fev. de 2015.
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dos movimentos naturais e socioculturais correntes no mundo. “O Homem do 
Futuro” de Thomas Johnson, Discovery Science. “A Evolução da Humanida-
de - Armas, Germes e Aço” (2005), documentário da National Geographic 
traça a jornada dos seres humanos nos últimos 13.000 anos - desde o nasci-
mento da agricultura, no final da Era Glacial, até a realidade da vida no século 
XXI. Gravado em quatro continentes, mistura gravações atuais, entrevistas 
com historiadores, arqueólogos e cientistas, reconstrução histórica e anima-
ção computadorizada.

O fato é que evidências e vestígios favorecem as mais variadas teorias. Por 
outro lado, o lento movimento dos povos na breve história da humanidade e 
as inúmeras incertezas que pairam sobre a nossa existência, ainda fazem com 
que a própria ciência reconheça o tamanho desafio sobre tudo que ainda está 
escondido, indecifrado e não revelado. A partir dos diversos processos migra-
tórios, das grandes travessias e inúmeras viagens que marcam a história das 
civilizações, problematizar a história da evolução humana se torna essencial 
para compreender a evolução dos transportes e os sentidos que ganharam as 
viagens na modernidade. 

Não é possível dizer sobre a natureza dos meios de transporte ou de suas re-
lações com a organização de roteiros turísticos sem revisitar a história da hu-
manidade. É preciso pesar que a condição de lazer e recreação, quase sempre 
atribuída aos roteiros, só é possível porque, em tempos remotos, as viagens se 
efetivaram com finalidades nada prazerosas. Imerso em muitos sacrifícios na 
conquista da própria sobrevivência, humanos se aventuraram nas mais incrí-
veis travessias que registram o sofrimento humano e a glória da perpetuação 
de sua existência no planeta. 

Nomadismo, mudanças climáticas, escassez de recursos, conflitos culturais 
e religiosos, guerras de intolerância, invasões militares, disputa por territó-
rios, explorações, aventuras, colonizações, expedições científicas, revoluções 
tecnológicas, impactos de grandes projetos. Historicamente, os motivos en-
volvidos nos processos migratórios humanos se acumulam na diversidade 
das ocorrências. É justamente, em meio aos processos de adaptação às novas 
realidades que a mente humana promoveu grandes revoluções no que diz 
respeito aos meios de transporte. Interessante constatar que, muito do que foi 
pensado, confeccionado, produzido no passado para tal finalidade, constituiu 
base para o avanço das técnicas e tecnologias com as quais podemos lidar 
atualmente. 

É possível acreditar que o uso de animais no transporte anteceda o surgimento 
da agricultura. Estudos apontam o uso de lobos, gado, cavalos, burros, ove-
lhas, cabritos, lhamas, camelos, elefantes e pombos domesticados a milhares 
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de anos, desde a pré-história. O encontro da domesticação de animais com 
a invenção da roda provoca uma revolução sem precedentes na história dos 
transportes na antiguidade. É quando surgem, por exemplo, as primeiras car-
roças. Não há precisão no permanente debate científico sobre onde e quando 
a roda foi inventada. De um modo geral os estudos apontam para o quarto 
milênio a. C., na Mesopotâmia (BLAINEY, 2008, p.54), quando se registra 
o início da Idade do Bronze e da Escrita e o surgimento dos primeiros Esta-
dos e das primeiras cervejas conhecidos no mundo. Os registros mais antigos 
destacam o uso da roda entre 3500 e 3700 anos a.C., em um esboço de uma 
placa de argila encontrada na região da antiga Suméria (onde atualmente é o 
Iraque). Contudo, evidências dão conta veículos com rodas simultaneamente 
sendo utilizados no nordeste do Cáucaso (Cultura Maikop) e na Europa Cen-
tral. Ganha destaque, as representações de um destes veículos em no Pote de 
barro de Bronocice (3550 a.C.) localizado no sudeste da Polônia. 

Figura 2: Representação de veículo com rodas no Pote de Bronocice. 

Fonte: Disponível em < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Wazazbronocic.GIF>, visitado em 
fev. 2015.

Figura 3: Placa de Argila com escritos Sumérios.

Fonte: Disponível em < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Early_writing_tablet_recording_
the_allocation_of_beer.jpg>, visitado em fev. 2015.

Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   20Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   20 01/06/2015   17:06:2501/06/2015   17:06:25



21

e-Tec Brasil

Com o tempo essa “máquina simples” foi sendo aperfeiçoada. O conheci-
mento de sua possibilidade e seus resultados foi disseminado pelo território 
da Ásia Meridional no Vale do Indo, chegando também à China e a Escandi-
návia, recebendo diversas funções e formas, com destaque para as rodas de 
água que moveram moinhos, veículos de guerra como catapultas e a biga, 
além de peças variadas, influenciando adornos, desenhos, representações, e 
possibilitando o surgimento dos primeiros “protótipos” de bicicletas a apro-
ximadamente 2500, na china, segundo alguns pesquisadores e, em meio a 
muitas controvérsias. Afinal, segundo a história oficial, a primeira bicicleta 
está registrada com o invento do alemão Barão Karl von Drais em 1817.

A história da bicicleta começa através do desenvolvimento da 
“draisiana”, no começo do século XIX, uma bicicleta rudimen-
tar, idealizada como brinquedo, que permitia curvas com a ma-
nutenção do equilíbrio, com um modesto sistema de freios e 
ainda sem a propulsão através de pedais. Ainda neste século, 
Pierre Michaux, apoiando-se no desenho original da draisiana, 
desenvolve um sistema de propulsão através de pedais introdu-
zidos ligados diretamente à roda dianteira, recebendo o nome de 
Velocípede. O advento da Revolução Industrial, ao longo dos 
séculos XVIII e XIX, foi um momento de inúmeras transforma-
ções dentro da organização social até então vigente. Destaca-se 
a revolução que ocorreu no setor de transportes, com os veículos 
de impulsão humana ganhando espaço como alternativa de lazer 
e transporte barato, até o desenvolvimento dos meios de trans-
porte a motor. (ABRACICLO, 2015).

A invenção da roda alterou completamente as relações entre as civilizações 
e a natureza. O encurtamento de distâncias, a exigência percebida por novos 
terrenos compatíveis com o feito, fez surgir estradas, pontes, passarelas. A in-
tensificação das viagens e a conquista por maiores distâncias com economia 
de suprimentos e energia colocou o mundo em um movimento jamais visto, 
influenciando diretamente a história da hospedagem e de tudo mais que se a 
sociedade foi capaz de desenvolver desde então, narrativas, relatos, escritos, 
arte, arquitetura, pintura, escultura, filosofia, ciência, religião, política e co-
municação. Enfim, seria impossível refletir sobre meios de transporte sem 
visitar episódios tão marcantes. 

Figura 4: Representação da Biga Egípcia.

Fonte: Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/Chariot#/media/File:Egyptian-Chariot.png>, visitado 
em fev. 2015.

Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   21Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   21 01/06/2015   17:06:2501/06/2015   17:06:25



22

Meios de Transporte e Roteiros

O termo “máquina simples” refere-se às seis máquinas simples clássicas de-
finidas pelos precursores da engenharia, da mecânica, da hidráulica, matemá-
tica, física. Especialmente por Aristóteles (384 a.C-322 a. C.) e Arquimedes 
(287-212 a.C.), que mais tarde influenciariam os estudos de Leonardo Da 
Vinci (1452-1519), Galileu Galilei (1564-1642), Isaac Newton (1643-1727) e 
Albert Einstein (1879-1955), dentre tantos outros. As máquinas simples são: 
a Alavanca, o Parafuso, o Plano Inclinado, a Roldana, a Roda com Eixo, a 
Cunha. Dizem de mecanismos com absoluta simplicidade que estruturam a 
base das máquinas complexas. Elas apresentam como finalidade regular a 
energia aplicada, aumentar a velocidade, mudar a intensidade ou a direção de 
uma determinada força na produção de algum trabalho, a partir da transfor-
mação energética eficaz. São consideradas máquinas simples, a polia, a roda 
dentada, a mola, o martelo, o machado, a tesoura, o torno, etc. Cabe ressaltar 
que a partir delas é que foi possível o desenvolvimento das máquinas comple-
xas, os meios de transporte os quais conhecemos hoje. Da bicicleta, passando 
pelos trens e automóveis, como também pelos equipamentos de escalada e 
rapel utilizados em roteiros de turismo de aventura. 

Os primeiros momentos que registram a história dos meios de transporte são 
marcados por produção artesanal, lentidão, ausência de preocupações com a 
segurança, restrição de distâncias, limitações das mais variadas formas. O ad-
vento das tecnologias e o aperfeiçoamento das técnicas, somados aos proces-
sos de expansão econômica, trocas comerciais e industrialização permitiram 
avanços expressivos em pouco tempo. Era cada vez mais necessário ampliar 
os raios da comunicação, o encurtamento de distância, a redução de custos, a 
produção de novos espaços de trabalho e ocupação. Ampliavam-se também 
as relações sociais e com elas as relações familiares. 

É possível afirmar que a evolução dos meios de transporte acarretou em mais 
benefícios do que prejuízos à civilização. Imagine agora as viagens que você 
realizou em toda a sua vida até hoje. Agora pense na possibilidade de ter rea-
lizado todas elas caminhando. Você não estaria estudando este caderno didá-
tico, porque muito provavelmente estaria com os pés na estrada. Vale ressaltar 
que mesmo com todos os avanços tecnológicos e as possibilidades que deles 
derivaram, as máquinas simples e as técnicas simples continuam a auxiliar 
os deslocamentos humanos de maneira absolutamente eficiente. As primeiras 
formas de transportar algo estão diretamente relacionadas ao uso do corpo e 
da força física. Volumes sendo carregados nos braços, sobre as cabeças, pu-
xados ao longo das travessias. Antigamente o transporte de idosos, feridos ou 
mortos nas tribos era feito com pedaços e madeira e couro, em macas impro-
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visadas ou redes penduradas em troncos de pequenas árvores, situações que 
ainda hoje podem ser percebidas em algumas realidades. 

Essas diversas técnicas continuam a influenciar a vida moderna. Situações 
variadas surgem com a ampliação do movimento de defesa da mobilidade e 
da acessibilidade, mundo afora. Atividades de turismo em Unidades de Con-
servação como Parques Nacionais, por exemplo, na busca em se adaptarem 
às diversas demandas estão recorrendo à aproximação entre tecnologia e tra-
dição. Situações recentes apontam o desafio da acessibilidade para pessoas 
portadoras de deficiência participarem de roteiros turísticos em áreas de re-
levo acidentado, ou em práticas de esportes de aventura. Para tanto, técnicas, 
por vezes, consideradas primitivas estão permitindo a realização de roteiros 
adaptados e experiências de viagem incríveis, conforme veremos no curso 
desta disciplina.  

Figura 5: Técnica de Transporte Maori (Nova Zelândia).

Fonte: Disponível em <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Method_of_transporting_the_sick_
among_the_Maoris_Wellcome_M0012558.jpg?uselang=pt-br>, visitado em fev. 2015.

Figura 6: Homem conduz uma Jangada Antiga.

Fonte: Disponível em < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Native_raft_called_kaloa_-_NMA-
11791.jpg?uselang=pt-br>, visitado em fev. 2015.
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Figura 7: Modelo de Jangada Boliviana (Museu do Vaticano).

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Bolivia%2C_Mosetenes_raft%2C_model_in_the_
Vatican_Museums.jpg?uselang=pt-br.

Figura 8: Uso de trenó (Groelândia 1888).

Fonte: Disponível em http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/No-nb_bldsa_3b052.jpg, visitado em 
fev. 2015.

Figura 9: Cestos Cargueiros Indígenas (Memorial dos Povos Indígenas de Brasília-DF).

Fonte: Acervo do autor.

Balsas, canoas, botes, jangadas, cipós, cestos, redes, macas, ninhadas. Até a 
invenção da roda, a criatividade humana potencializada pela necessidade dos 
deslocamentos e pela sobrevivência deu ao mundo, valiosas contribuições 
que, ao longo da história, se acumularam e foram aperfeiçoadas. Novas técni-
cas surgiram, tecnologias se sobrepuseram e os desafios das civilizações em 
relação às travessias, viagens e migrações foram sendo superados. Natural-
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mente, os limites permanecem. A cada conquista uma nova fronteira se esta-
belece. E no que diz respeito aos meios de transporte, a cada nova invenção, 
um novo paradigma se inaugura. 

A sede pela conquista do espaço vivido e do espaço desconhecido continua 
como a maior motivação de nossas existências. Estar em movimento significa 
garantir a permanência da vida na terra, mas também oportuniza vislumbrar 
outras possibilidades. E sob esse princípio, sociedades continuam a pesqui-
sar, produzir, inventar e reinventar seus saberes e fazeres, construindo e des-
construindo feitos, otimizando técnicas e desenvolvendo novas tecnologias 
capazes de equilibrar as novas demandas, frente aos crescentes fluxos dos 
deslocamentos humanos, das mercadorias e dos serviços que conhecemos no 
contexto da globalização. A seguir percorreremos um pouco dos resultados 
que esses avanços produziram no contexto dos meios de transporte e, de maneira 
breve observaremos alguns aspectos importantes dos transportes no Brasil. Todo 
esse percurso é fundamental para compreendermos melhor as razões envolvidas 
nas relações possíveis entre meios de transporte e roteiros turísticos.

Resumo 

Nesta aula vimos que desde os primórdios, por necessidade de sobrevivência, 
instinto, curiosidade e pela assimilação do desejo expansionista e territorialis-
ta, as civilizações buscaram aprimorar os deslocamentos humanos no planeta. 
A criatividade e as inúmeras necessidades que se evidenciaram foram funda-
mentais para a criação das bases inventivas dos meios de transporte que hoje 
conhecemos. 

 

1. Destaque o ponto mais marcante desse histórico dos meios de transporte.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 2 – Meios de Transporte: avanços no século XX

Objetivo

O objetivo da aula é promover uma reflexão sobre os avanços dos meios de 
transporte no século XX e as consequências dos mesmos na sociedade con-
temporânea.

2.1 O desenvolvimento dos Meios de Transporte: novas rotas e os reflexos no mundo contem-

porâneo

Os avanços promovidos com a utilização da roda fizeram surgir, ao mesmo 
tempo das bigas, uma grande variedade de carros de mão, carroças, charretes. 
Nesse contexto, técnicas primitivas de transporte eram aperfeiçoadas em vá-
rias partes do mundo. Trenós, liteiras e carruagens foram se incorporando ao 
cotidiano de diversas sociedades. É interessante compreender que os meios 
de transporte, acabavam sendo absorvidos em meio à diversidade cultural 
e assimilados conforme os costumes vigentes. Deles surgiam novas adapta-
ções, novas necessidades e possibilidades. O uso de animais, como meios de 
transporte, foi intensificado também virtude as incursões militares pela dis-
puta de cidades, de territórios. Um exemplo desse uso intenso foi identificado 
durante a 1ª Grande Guerra Mundial (1914-1918). Cães, cavalos, camelos, 
renas, elefantes, mulas, até pombos com a finalidade de transportarem infor-
mações telegrafadas para os campos de batalha foram utilizados. Contudo, 
com o avanço das tecnologias, esse uso de animais em guerras, encontrou 
seus limites, sendo substituídos por máquinas potentes, tanques de guerra, 
aviões, drones e similares. 

Liteira: constitui uma cadeira, adaptada a uma maca, suportada por varas la-
terais, aberta ou fechada, usualmente carregada por humanos, mas em alguns 
casos foi utilizada com animais. Sua origem remonta a estrutura da ninhada, 
primitivamente arquitetada com um galho de árvore e o couro de um animal 
para transporte de pessoas. Na Roma Antiga, por exemplo, existia a figu-
ra dos liteireiros, que trabalhavam tanto escravizados no transporte de seus 
amos, quanto na condição de “taxistas” para pessoas que pagassem por seus 
serviços. Também conhecida como “cadeira de sedan” (Grã-Bretanha), Jiao 
(China), Palanquin (França e Índia), Tahtırevan (Turquia). De modo geral ser 
transportado em liteiras significava status de poder e privilégio. A estrutura 
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se aproxima da descrição da Arca da Aliança, descrita no livro Êxodo dos 
escritos bíblicos e da Cadeira Gestatorial Papal que foi substituída pelo Papa 
Móvel. (Wikipédia, a enciclopédia livre. CC).

Drones: Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) ou Veículo Aéreo Remota-
mente Pilotado (VARP), também chamado UAV (do inglês Unmanned Aerial 
Vehicle) e mais conhecido como drone (zangão, em inglês), é todo e qualquer 
tipo de aeronave que não necessita de pilotos embarcados para ser guiada. 
Esses aviões são controlados a distância por meios eletrônicos e computa-
cionais, sob a supervisão e governo humanos, ou sem a sua intervenção, por 
meio de Controladores Lógicos Programáveis (CLP).  (Wikipédia, a enciclo-
pédia livre. CC.)

A ressignificação dos meios de transportes ao longo dos anos abriu novos 
horizontes para a sociedade, se compararmos, por exemplo, os significados 
envolvidos entre uma viagem de navio no século XIV, pelo oceano atlântico 
e a mesma viagem sendo realizada, hoje, de avião. As distâncias permanecem 
as mesmas, contudo, o tempo de duração, os custos envolvidos e desafios são 
incrivelmente distintos. Uma questão fundamental que resulta desses avanços 
diz, de maneira importante, sobre os ganhos em termos de saúde e qualidade 
de vida, envolvidos na evolução dos transportes. 

Se na antiguidade clássica a expectativa de vida média dos homens beirava os 
30 anos, um salto significativo é visto na humanidade no início do século XX. 
Em 2014 a revista britânica The Lancet publicou um estudo envolvendo 188 
países indicando um aumento de seis anos na expectativa de vida da popula-
ção mundial nas duas últimas décadas, alterando a expectativa de vida média 
para 71,5 anos em 2013. (THE LANCET, 2013). Projeções da Organização 
das Nações Unidas (ONU) já indicam que nascidos entre 2045-2050, quando 
estimativas apontam para uma população de 9,6 bilhões de pessoas no mun-
do, viverão em média 76 anos. Os mesmos estudos apontam para nascidos 
entre 2095-2100, quando se estimam 10,9 bilhões de habitantes no mundo, 
a expectativa de vida média, variará de 82 anos a 89 anos nas regiões mais 
desenvolvidas. (ONU, 2013). 

No Brasil, conforme estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca, vivemos atualmente, em média, 17 anos a mais do que na década de 60. 
A expectativa de vida ao nascer no Brasil subiu para 74,9 anos em 2013, para 
homens e mulheres. No período de 1980 a 2013, a expectativa de vida ao nas-
cer no país, passou de 62,5 anos para 74,9 anos, um aumento de 12,4 anos no 
período. (IBGE, 2014). As projeções do Instituto, destacam que a esperança 
de vida ao nascer, deve atingir os 80,0 anos no ano 2041, chegando a 81,2 anos 
em 2060. No estado de Santa Catarina, os 80,2 anos devem ser atingidos já 
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em 2020. Segundo dados do estudo “Projeção da População do Brasil por 
Sexo e Idade para o Período 2000/2060 e Projeção da População das Unida-
des da Federação por Sexo e Idade para o período 2000/2030”, a população 
brasileira continuará crescendo até 2042, quando deverá chegar a 228,4 mi-
lhões de habitantes. No ano seguinte, terá início uma diminuição gradual até 
atingir a marca de 218,2 milhões de habitantes em 2060. (IBGE, 2013). 

Diante das projeções é preciso destacar um cenário atual em que as taxas de 
fecundidade total caem, mas sendo ainda crescente no grupo de jovens de 15 
a 19 anos, no qual a taxa de mortalidade infantil cai para 23,3%, mas ainda 
provoca preocupações e, cujo perfil demográfico é cada vez mais envelheci-
do, atingindo o ponto máximo de crescimento em 2042. Conforme o IBGE, 
em 2050, o Brasil terá 7 milhões de mulheres a mais do que os homens pas-
sando a ocupar a 8ª posição no ranking dos países mais populosos do mundo.

Obviamente, em todo o mundo, precisamos considerar os ganhos diretos 
relacionados às condições alimentares, sanitárias; em relação ao controle e 
eliminação de epidemias que dizimaram grandes populações; a ampliação 
de políticas públicas de combate à violência; a ampliação dos processos de 
pacificação de territórios conflituosos marcados por massacres e genocídios 
e o maior acesso às informações e à educação. Todos esses fatores ligados 
diretamente aos avanços das ciências e das tecnologias. Com o advento da 
internet, as pessoas passaram a se comunicar diretamente de suas casas, en-
curtando travessias e tendo maior compreensão sobre o mundo onde vive e, 
isso também contribuiu para um maior equilíbrio e bem-estar social. Vale 
pesar também que em termos reais, os avanços econômicos, a popularização 
e a acessibilidade a bens de primeira ordem para as massas, incluindo os 
meios de transporte, foram decisivos para o aumento da expectativa de vida 
na sociedade. Se antes os desgastes das longas jornadas em caminhadas por 
vários dias esgotavam as pessoas, submetendo-os à morte prematura, o aces-
so aos meios de transporte passou a garantir mais tempo para o descanso e a 
recuperação do tempo de trabalho e das viagens que se intensificaram. Con-
tudo, a longevidade não deve ser considerada, cegamente, como um produto 
da modernidade. A genética humana acumulada e adaptada à vida moderna 
constitui uma plataforma altamente elaborada pela e para a natureza. Muito 
do que se produz e se consome na contemporaneidade, tende justamente a 
desconstruir a potência que o corpo humano levou milênios para consolidar 
substancialmente. 

Nesse contexto, é fundamental refletir sobre as lutas em defesa dos direitos 
à mobilidade e acessibilidade universal nas diversas nações, pois continuam 
sendo decisivas na ampliação, oferta e desenvolvimento de benefícios à saúde 
e qualidade de vida nas cidades, regiões e inúmeras localidades mundo afora. 
Este início de século constitui um marco no direcionamento de todas as ações 
humanas em relação à conexão entre qualidade de vida e meios de transporte, 
considerando todo o histórico acumulado das diversas civilizações ao longo 
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da história, seus percalços, desafios e avanços, nos quais aqui fazemos uma 
breve imersão. Muitas dessas acumuladas lutas e narrativas sobre mobilidade, 
acessibilidade e meios de transporte que estão em intensa ebulição na socie-
dade ecoaram na Declaração do Milênio e se capilarizam intensamente, des-
de então, em diversas frentes, movimentos e ações pelo mundo. Importante 
considerar que a acessibilidade envolve um conceito ampliado para além do 
mundo material, que envolve a arquitetura e o urbanismo, como também no 
plano virtual da informática e da internet, cujas contribuições à ideia de meios 
de transporte são essenciais para os próximos tempos das tecnologias digitais. 

A adoção da Declaração do Milênio em 8 de setembro de 2000, por 189 Esta-
dos-membros da Assembleia Geral das Nações Unidas marcou um momento 
fundamental na cooperação internacional para o século XXI. A Declaração 
estabelece frente aos desafios centrais enfrentados pela humanidade neste 
início de século, diversos objetivos e metas, interrelacionados. Dizem sobre 
desenvolvimento, governabilidade, paz, segurança, meio ambiente, direitos 
humanos, combate ao racismo, questões de gênero, dentre outros. Os deno-
minados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) destacam, via 
alinhamento de agendas internacionais, nacionais e locais, uma série de com-
promissos concretos que, se cumpridos nos prazos fixados, segundo os in-
dicadores quantitativos que os acompanham, deverão melhorar o destino da 
humanidade nos próximos anos. Ao todo são oito objetivos estabelecidos por 
22 metas (24 no Brasil) e 48 indicadores previstos para serem cumpridos até 
o final de 2015. (PNUD, 2015)2

Os novos cenários socioespaciais do mundo, envolvidos no contexto dos 
meios de transporte carregam complexidades tão grandes quanto as que cor-
respondem à travessia humana que se empreendeu até a situação que se en-
contra. Observando as projeções anteriormente apresentadas e, aproximando 
da realidade brasileira, cuja população envelhece em ritmo acelerado, como 
podemos pensar a realidade dos meios de transporte para um futuro desafia-
dor tão próximo? O que é preciso refletir sobre essa questão? Estudos so-
bre fluxos de viagem, cada vez mais comprovam que as populações em fase 
de envelhecimento tendem, no mundo globalizado, a viajar como forma de 
realizar desejos prorrogados ao longo da vida de trabalho e envolvimento 
engajado com o cotidiano familiar. Apesar de uma mudança razoavelmente 
lenta, há um crescimento rigoroso percebido em relação às pessoas que cada 
vez mais se programam para a terceira idade, com foco nas viagens de expe-

2 Disponível em < http://www.pnud.org.br/ODM.aspx>, visitado em fev. de 2015.
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riência, saúde e ampliação das redes sociais. Considerando o envelhecimento 
da população brasileira em curso, conforme vimos a partir das projeções do 
IBGE, como então pensar a natureza dos roteiros para os próximos tempos? 
Será esse, um caminho prioritário, inevitável? É fundamental que profissio-
nais da Hospedagem analisem essas questões no tempo de suas formações 
e no exercício profissional pretendido. No caso específico dessa disciplina, 
essas questões constituem condições decisivas para a assimilação das multir-
relações envolvidas entre meios de transporte e roteiros. 

Figura 10: Elefante carrega munição durante a 1ª Guerra Mundial – Sheffield, Inglaterra.

Fonte: Disponível emhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Ww1-elephant.jpg, visitado em fev. 2015.

Figura 11: Ninhadas com corpos, carregadas por soldados americanos – Filipinas 1942.

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Burial_detail_at_Camp_O%27Donnell_after_Bata-
an_Death_March.jpg?uselang=pt-br.

Figura 12: Senhora carregada por escravos em liteira – São Paulo, Brasil, 1860.

Fonte: Disponível em < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Senhora_escravos_1860.jpg?uselan-
g=pt-br>, visitado em fev. 2015.
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Figura 13: Cadeira Gestatorial do Papa Pio XII (1939).

Fonte: Disponível em < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Sedia_gestatoria_pope_Pius_VII.
jpg?uselang=pt-br> , visitada em fev. 2015.

A maioria das especulações sobre o surgimento dos meios de transporte con-
duzem a uma relação muito próxima com o surgimento da agricultura. Con-
forme vimos, umas das marcas iniciais aponta o uso do corpo como meio de 
transporte. Fosse para carregar sobre as cabeças alguns animais abatidos ou 
mesmo arrastá-los sobre mantos de couro em pequenos processos migratórios. 
Posteriormente, pequenas travessias em canoas e jangadas tenha ocorreram 
simultaneamente aos primeiros prenúncios de práticas agrícolas despertadas 
no cotidiano de caçadores-coletores. Apesar da vida nômade do período ne-
olítico, os entendimentos gerais destacam permanências mínimas dos grupos 
em áreas onde havia abundância de alimentos e, no período de permanência 
nestas regiões, práticas de acúmulo produziriam sistemas rudimentares de 
transporte, como sacos de couro, macas e cestos improvisados que mais tarde 
viriam a ser aperfeiçoados na antiguidade e na idade média, já considerando o 
uso de animais, por exemplo, para transporte das pequenas produções. 

Naturalmente, a primeiras formas de transporte humano são as mãos, os joe-
lhos e os pés, identificados logo que começamos a engatinhar. Eis um marco 
do desenvolvimento humano independente de qualquer época. A ação traduz 
a nossa primeira forma de locomoção após o nascimento. Na lida com o co-
tidiano seguimos assimilando processos cognitivos e, nesse sentido, compre-
endendo o colo, a cabeça e os braços como importantes meios de transporte. 
Aprender a andar, a nadar, a carregar as primeiras coisas. Esse reconhecimen-
to do corpo como tal, independe do tempo e do espaço, porque se localiza na 
genética dos instintos humanos. Foi assim no início e permanece ainda hoje.  
Logo mais aproximaremos essa realidade do contexto dos roteiros.
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Diante do que foi apresentado até aqui, se fizermos um contraponto entre 
as técnicas rudimentares das primeiras jangadas e as modernas tecnologias 
das espaçonaves deste início de século, poderemos perceber uma longa tra-
jetória de conquistas, mas, sobretudo, de limites que permanecem a desafiar 
o homem e a motivá-lo no percurso do tempo encontrar novos caminhos, 
reinventando formas permanentemente. Nesse sentido, é que iremos deparar 
com a trajetória do mais popular e utilizado meio de transporte já conhecido 
no mundo, a bicicleta. 

Existem várias especulações sobre a invenção da bicicleta. Algumas apontam 
que tenha ocorrido na China, há 2500 anos por um chinês chamado Lu Ban. 
Outras destacam a figura do alemão Stphan Fraffler, construtor de relógios 
que projetou cadeiras de rodas tracionadas por propulsão em 1680. Uma das 
mais disseminadas e equivocadas informam sobre a invenção de um módulo 
chamado Celerífero, pela figura do conde francês Sivrac, em 1790, quem 
seria o inventor da bicicleta. 

Contudo, após várias investigações, o conde é reconhecido como invenção 
do jornalista francês Louis Baudry de Saunier (1865-1938), especialista em 
transporte, escritor de livros e textos sobre o assunto e, na época, nacionalista 
ressentido com a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana (1870-1871), que 
inventara tal feito atribuindo louros e glória à França, sob forma de revanchismo. 
Desse modo, seria o invento de Sivrac, anterior ao do Barão Von Drais. Um fac-
toide que por muito tempo se reproduziu como equívoco histórico. 

É em 1817, que o arquiteto alemão Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr 
Drais von Sauerbronn apresenta à sociedade a “Draisiana”, invento que revo-
lucionaria nossa relação com os meios de transporte. Surgiram competições, 
periódicos, jornais e revistas especializadas. As várias competições faziam 
parte desse grande projeto de aperfeiçoamento, nelas os atletas testavam no-
vos produtos e inventos. A partir de então, a bicicleta seria aperfeiçoada até se 
tornar o mais popular meio de transporte do mundo, como conhecemos hoje. 

A Europa queria novidades no século 19. O continente era um 
vulcão social que oscilava entre os ideais da Revolução Francesa 
e as propostas da transformação industrial da Grã-Bretanha. Era 
uma época de reinvenções, de recuperação moral, de renovação. 
Os ecos dos regimes absolutistas dos séculos anteriores estavam 
por todos os lados. A França se debatia entre as contradições 
da insurreição burguesa do fim do século 18 e a influência do 
período napoleônico. A Itália iniciava um doloroso processo de 
unificação. A Espanha tentava se reerguer como nação após a 
fragmentação que coincidiu com a perda das colônias da Améri-
ca. Era hora de mexer nos valores, de a sociedade se movimen-
tar. Nesse ambiente de transformação, o esporte representava os 
sinais essenciais de liberdade, um farol indicador do novo ciclo, 
com sua proposta de cultuar corpo e mente, com seus códigos 
de comportamento e disciplina, com sua filosofia acima dos po-
deres constituídos. Era, de alguma maneira, a melhor forma de 

Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   32Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   32 01/06/2015   17:06:2601/06/2015   17:06:26



33

e-Tec Brasil

mobilizar a sociedade sem necessariamente usar a política tradi-
cional, embora também representasse uma ação política, na qual 
não haveria limites para a criatividade. Não à toa, surgiram nes-
se período os esportes clássicos, vinculados primeiro às classes 
mais abastadas, mas logo adotados pela massa de trabalhadores 
que se formava nas grandes cidades, em torno dos novíssimos 
polos industriais. Muitos tiveram origem na Inglaterra, outros 
vieram do Oriente e alguns foram resultado de uma criação co-
letiva - como o ciclismo. Em um tempo no qual o homem queria 
andar mais depressa, correr, saltar e voar, o surgimento da bici-
cleta foi sintomático. Nada poderia simbolizar melhor do que a 
bicicleta a independência de movimentos do ser humano e sua 
ânsia por mudanças, associadas a um poderoso artifício tecno-
lógico que era o retrato acabado da nova era. Funcionava como 
um símbolo idealizado de liberdade. O arquiteto e inventor al-
meão Karl Friedrich Drais von Sauerbronn, Barão von Drais par 
aos círculos mais nobres, criou uma geringonça com duas rodas 
ligadas por uma barra de madeira com um guidão fixo. Tinha 
tração humana, impulsionada pelos pés em contato com o solo 
e foi apresentada ao público em junho de 1817, em um percurso 
entre Mannheim e o distrito de Rheinau, realizado pelo próprio 
Barão. Uma demonstração pública também ocorreu em Paris, 
no Parque de Luxemburgo, causando enorme curiosidade. Pou-
co depois, von Drais adaptou um guidão móvel, que tomava a 
condução mais cômoda. Chamava sua invenção de máquina de 
correr, mas aceitou de bom grado o nome draisiana, que entraria 
para história como homenagem a seu criador. O inglês Dennis 
Johnson foi o primeiro a socializar o intento e patenteá-lo em 
1818, aperfeiçoando-o com linhas mais modernas.  Na ingla-
terra, a draisiana era chamada de vários nomes - “cavalinho de 
pau”, “hobby-horse”, “cabriolé pedestre” (...) “quebra-ossos”. 
Rapidamente virando moda no país. (SESI, 2012).

Os triciclos já existiam - o próprio Karl Drais havia inventado o seu. Pela 
Inglaterra, principalmente em Londres, haviam sucedidas experiências com 
velocípedes, uma ferramenta de mobilidade que os franceses já conheciam e 
desenvolviam em diversas formas. Paris, subitamente, também foi invadida 
por essas pequenas e desengonçadas máquinas com rodas de tamanhos dife-
rentes. Pedais e correntes movendo máquinas semelhantes às bicicletas não 
são novidade entre projetos de veículos da Idade Antiga, do Egito à China, 
perpetuados em desenhos e escritos diversos. Nenhum desenvolvimento de 
aparelhos semelhantes à bicicleta, porém, é passível de comprovação, nem 
mesmo o esboço de autoria de um certo Gian Giacomo Caprotti, discípulo de 
Michelangelo, que teria elaborado o desenho com base nas invenções de seu 
mestre. Alguns historiadores afirmam que o próprio gênio italiano teria dese-
nhado o modelo. Mas nunca passou de um esboço. Nos Estados Unidos, as 
mulheres logo aderiram às bicicletas, mas na França, porém, elas mantiveram 
a opção por velocípedes por um bom tempo. (SESI, p.12-15).
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Figura 14: Barão Von Drais. Arquiteto Alemão Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr 
Drais von Sauerbronn (1785-1851).

Fonte: (SESI, 2012).

Figura 15: Draisiana (1820) – “Máquina de Correr” (“running machine”).

Fonte: Disponível em < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Draisine_or_Laufmaschine%2C_
around_1820._Archetype_of_the_Bicycle._Pic_01.jpg>, visitado em fev. de 2015.

Estima-se que existam mais de um bilhão de bicicletas no mundo. Estudos 
apontam que mais da metade delas estejam na china onde 65% é produzido3. 
Fabricantes estimam que atualmente sejam produzidas no mundo entre 100 
e 150 milhões de bicicletas por ano em todo o mundo. Para se ter uma ideia 
do que isso significa, dados da indústria automobilística apontam para uma 
produção média atual variando entre 70 a 90 milhões de veículos por ano. Os 
números de produção e consumo, em ambos os casos, são crescentes devido 
a um combinado de fatores que vão desde o aumento da população mundial 
conforme vimos anteriormente, até as condições econômicas razoáveis, em 
relação aos custos de produção, o fortalecimento de novos mercados consu-
midores, os avanços tecnológicos devido a inovações científicas, etc. 

Anualmente, são produzidas e consumidas cerca de 120 milhões 
de bicicletas no mundo. Há uma enorme disparidade na segmen-
tação dos principais produtores e os principais consumidores. 
Do lado da produção, o principal player do mercado é a China, 
com uma produção anual que oscilava em torno de 87 milhões 
de unidades anuais até a crise de 2009, quando recuou para 

3 Disponível em < http://www.worldometers.info/bicycles/>, visitado em fev. de 2015.
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76 milhões, recuperando-se paulatinamente desde então (atual-
mente, deve estar com uma produção próxima de 85 milhões de 
unidades anuais). A União Europeia, por sua vez, é considerada 
como a segunda maior região produtora de bicicletas no mundo, 
com cerca de 12 milhões de unidades produzidas anualmente no 
triênio encerrado em 2010. Em seguida, os maiores produtores 
mundiais são a Índia, com cerca de 12 milhões de unidades33, 
Taiwan34, com cerca de 4,7 milhões, e o Brasil, com cerca de 
4,2 milhões de unidades35. Quanto à produção de Taiwan, vale 
a pena destacar que é concentrada em modelos de maior tecno-
logia embarcada (de maior valor agregado). Desconsiderando a 
União Europeia, que é um conjunto de países, o Brasil seria o 
quarto maior produtor mundial de bicicletas. Note que fica no 
Brasil a maior fábrica do mundo de bicicletas fora do Sudeste 
Asiático. (ABRACICLO, 2015, p.31-32).

O ponto alto da indústria de bicicletas, em termos de vendas unitárias, o cha-
mado “boom da bicicleta”, se deu na década de 19704. Após um período de 
saturação, o consumo de bicicletas em todo o mundo se renovou por novas 
possibilidades inauguradas com a tecnologia. Um exemplo aponta para as 
e-bikes (bicicletas elétricas) que segundo o instituto americano de pesqui-
sa, Pike Research, o comércio atual gire em torno de 32 milhões de e-bikes 
no mundo. Especula-se que em 2023 o número de unidades de e-bikes seja 
aproxime de 40 milhões de unidades em uma projeção base, podendo atingir 
51 milhões de unidades5. A China se apresenta  hoje como o maior mercado 
produtor e consumidor de bicicletas elétricas, não por acaso, nove em cada 
10 e-bikes estão lá. Apesar de surgir como engenhoca na primeira década do 
século XX, desde a década de 1990 que os chineses se dedicam ao aperfei-
çoamento das tecnologias desse meio de transporte. A busca crescente por 
energias limpas, um maior investimento em infraestrutura nas cidades e ten-
dências inovadoras no mercado auxiliam as perspectivas desse cenário. 

A China, além de maior produtor, é também o principal mercado consumidor, 
com 25 milhões de unidades anuais. Apesar disso, há um diferencial expres-
sivo entre a produção local e o consumo, que coloca a China como o princi-
pal supridor mundial do produto, com suas exportações (em torno de 55-58 
milhões de unidades) sendo responsáveis pelo suprimento de cerca 60% do 
consumo de bicicletas do resto do mundo. (ABRACICLO, 2015).

4 Disponível em< http://nbda.com/>, visitado em fev. de 2015.
5 Disponível em< https://www.navigantresearch.com/research/electric-bicycles>, visitado em fev. de 2015.
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Figura 16: Segmentação de mercado produtor de bicicletas no mundo.

Fonte: (ABRACICLO, 2015).

Figura 17: Segmentação do mercado consumidor de bicicletas no mundo.

Fonte: (ABRACICLO, 2015).

No estudo da (ABRACICLO, 2015), são estimadas6 no Brasil, uma frota de bi-
cicletas de cerca de 60 a 70 milhões de unidades, ou seja, média de uma para 
cada três cidadãos. Mesmo apresentando um cenário de queda de produção 
e consumo, em 2013 destacam um total de vendas aproximado de 4,3 mi-
lhões de unidades e uma produção de 4,5 milhões, sendo 1 milhão no Polo 
Industrial de Manaus (PIM). Metade das bicicletas brasileiras é utilizada pela 

6 Ministério das Cidades (2007)
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população para ir ao trabalho. Em termos de ciclovias, o Brasil é pouco esti-
mulante para seus ciclistas se comparado a outros países. Em um giro rápido 
encontraremos Berlim com 750 km, Nova Iorque com 675 km e, Amsterdã 
com 500 km, considerando que em toda a Holanda são aproximadamente 20 mil 
quilômetros de ciclovias e trechos adaptados para bicicletas. Ainda, Paris 394 
km, Bogotá 359 km, Copenhague 350 km e Buenos Aires com 130 km de 
ciclovias. São Paulo, por exemplo, apresenta atualmente 63 km de ciclovias, 
os objetivos apontam para que a cidade chegue ao final de 2015 com 400 km, 
o que constitui significativo avanço diante do quadro atual. O Rio de Janeiro 
conta atualmente com 240 km de ciclovias e Curitiba com 118 km.

Figura 18: Ciclovia do Rio Pinheiros.

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ciclovia_do_Rio_Pinheiros.jpg?uselang=pt-br>, 
visitado em fev. de 2015.

Figura 19: Bicicleta Elétrica.

Fonte: Disponível em < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/E-Bike.JPG>, visitado em fev. de 2015.
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Os países procuram cada vez mais estimular o uso da bicicleta no contexto 
das práticas de turismo e na realização de roteiros. Nesse contexto, os dados 
da ABRACICLO permitem considerar que o uso de bicicletas para recreação 
e lazer no Brasil ainda é baixo em relação ao uso para trabalho, variando entre 
17% e 20%. Tendências variadas resignificam o uso da bicicleta neste início 
de século. Um bom exemplo desse processo aponta para o compartilhamen-
to público desse meio de transporte e, muito se deve ao turismo. Vinte anos 
atrás, Copenhague7 foi a primeira grande cidade para iniciar um programa 
de compartilhamento de bicicletas. Em 2014, implantou um novo sistema 
para modernização do compartilhamento com bicicletas elétricas Wi-Fi com 
frota inicial de 250 e-bikes e pretensões de 1800. Em Barcelona já existem 
mais de 150 quilômetros de vias com 413 estações de retirada e devolução. 
Recentemente, a cidade foi considerada pelo Instituto para o Transporte e De-
senvolvimento Político (ITDP, 2013) como o melhor programa de bicicletas 
urbanas do mundo. 

Hoje, mais de 600 cidades do mundo inteiro têm seus próprios 
sistemas de bicicletas compartilhadas, e o número desses pro-
gramas aumenta a cada ano. Os maiores sistemas se encontram 
na China, nas cidades de Hangzhou e Xangai. Em Paris, Lon-
dres e Washington, D.C., sistemas de grande sucesso ajudaram 
a promover o ciclismo como opção viável e valiosa de transpor-
te. (ITDP, 2013). 

O fato é que, em todo o mundo, as bicicletas, cada vez mais, são percebi-
das como alternativa absolutamente viável na melhora da qualidade de vida 
das cidades impactando diretamente os conflitos e dilemas urbanos ligados 
à mobilidade e acessibilidade. Entre as vantagens de seu uso pode-se citar: 
a redução de congestionamentos nas grandes metrópoles; a disposição mais 
saudável dos fluxos diversos; a relação produtiva e cumulativa ligada às ener-
gias limpas; a ampliação da sensação de segurança no trânsito; o investimento 
direto no que diz respeito à saúde pública preventiva; o combate ao sedenta-
rismo; a redução no número de acidentes; a redução nos índices de poluição 
sonora, do ar e visual; o aproveitamento e potencialização de roteiros turís-
ticos. Portanto, a bicicleta deixa de se portar apenas como uma peça de lazer 
e entretenimento e passando a ampliar sua funcionalidade para o século XXI 
como meio de transporte do passado, do presente e, principalmente, do futuro.

Analise o “Quadro 2: 10 curiosidades sobre a bicicleta” e o “Quadro três: 
Lista dos 10 países mais amigos da bicicleta” na Lista de Quadros disponível 
no AVA. 

7  Disponível em < http://www.fastcoexist.com/3036624/is-this-the-worlds-best-bike-share-bike>, visitado em fev. 
de 2015.
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Figura 20: Evolução da bicicleta nos séculos XIX e XX.

Fonte: Disponível em < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bicycle_evolution-numbers.svg>, 
visitado em fev. de 2015.

A Resolução 465/2013 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) regu-
lamenta o uso de bicicletas elétricas no Brasil, equiparando-as às bicicletas 
comuns e substituindo parte da resolução anterior (315/2009). Entretanto, 
para circular em vias públicas e ciclovias, as bicicletas deverão ter limite de 
potência máxima de 350 watts, poderão atingir velocidade de no máximo 25 
km/h, o motor só poderá funcionar quando o condutor estiver pedalando e 
não pode haver acelerador, condições para que sejam consideradas bicicletas 
e não ciclomotores. Além disso, o Contran obriga que as bikes tenham indica-
dor de velocidade, campainha, sinalização noturna dianteira, traseira e lateral, 
espelhos retrovisores em ambos os lados e pneus em condições mínimas de 
segurança. Diferente das bicicletas comuns, o uso de capacete é obrigatório. 
A medida permite que bicicletas elétricas dentro desses parâmetros circulem 
em ciclovias, ciclofaixas, acostamentos e bordos de vias urbanas e rurais. 
O texto também libera essas bicicletas elétricas de registro (emplacamento), 
tributação, habilitação para motocicletas e seguro obrigatório. As demais são 
consideradas ciclomotores e, sujeitas à legislação específica8.

8 Disponível em < http://vadebike.org/2015/01/bicicleta-eletrica-pode-usar-ciclovia-ciclofaixa-motor-regras/>, 
visitado em fev. de 2015.
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Na história evolutiva dos meios de transporte, após tanto caminhar e utilizar o 
próprio corpo, conforme vimos, ganhou força entre 6000 a.C e 4000 anos a.C, a 
ideia de utilização dos animais para tal finalidade, tiveram destaque a montaria de 
cavalos e camelos. Entre 3700 a.C e 3500 a.C é estimada a invenção da roda, que 
só irá receber os primeiros raios por volta de 2000 a.C. Com a roda e a ampliação 
das necessidades oriundas do crescimento populacional, a necessidade da con-
quista de novas terras e novos territórios para a agricultura e reprodução social, 
surgiram as estradas voltadas ao trânsito de carroças e veículos similares. 

Nesse mesmo período os egípcios inventaram o barco à vela, por volta de 
3100 a.C, o que possibilitou o caminho para a invenção dos primeiros navios 
que viriam a ser aperfeiçoados pelos romanos, cujas grandes contribuições 
aos transportes destacam também importantes redes de estradas para circu-
lação de carroças e similares. Na antiguidade chinesa, surgiram a bússola, o 
carrinho de mão, a pipa (que mais tarde permitiria a invenção da asa-delta), a 
pólvora, etc. Mas será no século XV que a China irá se tornar a maior potên-
cia naval conhecida, com destaque para as figuras do Imperador Zhong Di e 
do Almirante Zheng He. (BLAINEY, 2008); (MENZIES, 2006); (FRANCO 
JUNIOR, 2001); (GUARINELLO, 2015).

A combinação de velas e remos permitiu que os navios atingis-
sem uma velocidade que as velas sozinhas ou apenas remos não 
teriam conseguido. Assim sendo, um leve vento de popa permi-
tia que a galera, quando totalmente tripulada, aumentasse sua 
velocidade de 4 para 6 nós, tornando desnecessários os remos; 
se as velas fossem levantadas em dois mastros, o navio às vezes 
se inclinava tanto que o uso de remos se tornava impossível. (...). 
A região mediterrânea, principalmente sua margem norte, aca-
bou se tornando o centro do poder e da criatividade. [Na China] 
em metalurgia, eram imbatíveis. Na manipulação da água para 
irrigação, inventaram métodos. Na matemática e na astronomia, 
procuraram novos conhecimentos. Com teares, produziram seda 
para confeccionar belas peças de roupa. Tornaram-se hábeis em 
transportes puxados a animais e força humana, usando carrinhos 
de mão empurrados por homens, carroças e arados puxados por 
bois, e carruagens puxadas por cavalos. (BLAINEY, 2008).

As grandes navegações, que a partir do século XIV fundaram diversos postos 
comerciais no mundo, resultaram, principalmente, da necessidade de expan-
são dos territórios, reinados e dinastias do século XV e XVI. O aperfeiçoa-
mento das técnicas de navegação como: remos, velas, mapas e as importantes 
invenções do período, como a bússola permitiram que a China e outros países 
como França, Portugal, Holanda, Inglaterra e Espanha inaugurassem novos 
tempos para a humanidade com a conquista dos mares, oceanos e outros con-
tinentes. No século XVIII, a invenção da máquina a vapor no contexto da 
revolução industrial inaugurou com as ferrovias uma revolução nos meios 
de transporte. Os trens foram fundamentais nos processos de colonização e 
expansão de fronteiras em várias partes do mundo no início do século XIX. 
HOBSBAWN (1998,2007, 2009, 2011). 
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A máquina a vapor teve pouco efeito sobre o mundo do comércio 
até que sua força fosse aplicada ao transporte. (...). No transpor-
te terrestre, essa foi provavelmente a invenção mais importante 
desde a estrada romana. (...). O vapor levou mais tempo para 
transformar o transporte marítimo que o terrestre. Os primei-
ros barcos a vapor tinham rodas propulsoras feitas de madeira, 
incapazes de fazer longas viagens, a não ser que usassem velas e 
motores de combustão de carvão. Em 1840, velozes barcos a vapor 
cruzavam regularmente o Atlântico Norte, na mesma época em que 
os imigrantes europeus estavam chegando aos milhares à América. 
Nos navios a vapor, o medo de incêndios acidentais era enorme. 
As máquinas a vapor não seriam o fim das mudanças rápidas no 
transporte. (...). As facilidades das viagens na era do vapor acelerou 
a corrida de descobertas na medicina. (BLAINEY, 2008). 

O primeiro navio a vapor comercial bem sucedido é creditado a Robert Ful-
ton, nos EUA em 1807 e, em seguida surgiu uma Europa em 1812. Em 1836, o 
inglês Great Western, o maior transatlântico do século XIX, foi inaugurado com 
capacidade para 5000 passageiros.9 Ao longo de todo o século, as companhias 
britânicas de navegação Cunard e White Star Line operaram transatlânticos dis-
putando a supremacia dos navios mercantes e navios de cruzeiro no Atlântico 
nos quesitos tamanho, velocidade e conforto. Colisões com icebergs, fragilidade 
de estruturas, bombardeios aéreos, torpedos submarinos vários navios ficaram 
famosos ao longo do século XX por naufragarem ou serem afundados. 

Os receios deixados pela segunda guerra, os altos custos de manutenção das 
estruturas e a concorrência da aviação fizeram os transatlânticos perderem 
importância que não fosse voltada para a marinha de guerra, fazendo com que 
nas décadas de 1980 e 1990 ganhassem espaço os Navios de Cruzeiro e suas 
luxuosas estruturas de viagem e turismo. O rápido aperfeiçoamento envolvi-
do na navegação no século XIX levou à criação da turbina a vapor marítima 
em 1897, promovendo uma nova geração de cruzeiros de alta velocidade no 
início do século XX, quando foi introduzido o motor a diesel, em 191210, 
mesmo ano da tragédia com o transatlântico britânico Titanic da companhia 
de navios White Star Line.

Nesse contexto de encolhimento do mercado naval, os navios mercantes bri-
tânicos perdem a supremacia para a indústria naval americana que, por sua 
vez, entre as décadas de 50 e 70 irá perder a hegemonia para o Japão. A 
guerra Árabe-Israelense de 1973, a revolução islâmica no Irã de 1979 e as 
consequentes crises do petróleo delas derivadas, somadas aos altos custos de 
mão de obra fragilização da competitividade, à entrada de novos países no 
mercado da indústria naval no período com Brasil e Coréia e os investimen-
tos maciços em tecnologia como no caso da Alemanha, geraram quadros de 
falência de estaleiros em todo o mundo, especialmente na Europa Ocidental 
e Leste Europeu. Quadro que só veio a ser superado com a integração do 
mercado europeu a partir do ano 2000. (SANTOS, 2011); (GRASSI, 1998). 
9 Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Transatl%C3%A2ntico>, visitado em fev. de 2015. 
10 Disponível em < http://pt.wikipedia.org/wiki/Navio>, visitado em fev. de 2015. 
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Dentre os meios de transportes, o mais antigo é o marítimo, 
presente desde as mais remotas eras, em todos os continentes. 
De índios brasileiros aos polinésios, passando pelos fenícios e 
romanos, todos os povos souberam desenvolver diferentes mo-
dos de navegar. No entanto, o incremento da tecnologia naval 
aconteceu efetivamente após o fim da Primeira Guerra Mundial. 
Dentre as mudanças, o aumento da capacidade de carga trans-
portada nos navios, além da criação de embarcações específicas, 
especializadas no transporte de um determinado tipo de produto. 
No mundo, cerca de 70% de todas as mercadorias que circu-
lam são transportadas por meio de transporte marítimo. Tal fato 
é resultado da gigantesca capacidade de transporte dos navios. 
Os portos de maior movimento possuem uma grande e moderna 
infraestrutura, que envolve maquinários e centros de armazena-
gem. A cidade de Roterdã, na Holanda, abriga o porto de maior 
fluxo de mercadorias no mundo. É por ele que as produções dos 
países que integram a União Europeia são escoadas, servindo 
também como porta de entrada para produtos oriundos de outros 
continentes. (FERREIRA; BASSI, 2011, p.76).

Atualmente, se destacam no cenário internacional, as indústrias navais da 
Coréia do Sul consolidada a mais de 50 anos, Japão consolidada a mais de 
60 anos, China consolidada a mais de 20 anos, Europa (Reino Unido, Fran-
ça, Alemanha, Itália e Rússia, Holanda, Noruega, Dinamarca e a Suécia) e 
EUA.  Já o Brasil, além de recuperar e consolidar sua indústria nos últimos 
10 anos possui, atualmente, a quarta maior carteira de encomenda da indústria 
naval no mundo, a terceira maior de encomenda de petroleiros constituindo 
o terceiro maior mercado em produção. Cabe ressaltar que a indústria naval 
brasileira, cujo pioneirismo se dá com o Barão de Mauá, ganha importância 
estratégica em 1958 como o Plano de Metas de Juscelino Kubitscheck. Atra-
vessa a década de 60 de maneira modesta. 

Com o desenvolvimento da indústria automobilística e da avia-
ção, a importância do transporte marítimo de passageiros dimi-
nui. No entanto, ele ainda é utilizado em viagens curtas ou de 
lazer, como as realizadas pelos transatlânticos. Já no âmbito da 
movimentação de cargas, o transporte marítimo evoluiu tanto 
que foram criadas embarcações especiais para acondicionar os 
diversos tipos de carga. A chamada carga geral é transportada em 
caixas, paletes, barris, contentores, entre outros. O uso de contento-
res, também chamados de contêineres, o empacotamento de carga 
mais utilizado atualmente, foi desenvolvido para o transporte 
marítimo na década de 1960. (FERREIRA; BASSI, 2011,p.76).

Diante do que foi observado com a crise internacional do petróleo, o país 
assumiu a segunda posição de liderança na década de 70 e, atingindo inver-
samente um quadro de total decadência nas décadas de 80 e 90 devido à má 
gestão do projeto produtivo nacional, escândalos financeiros, interrupção de 
linhas de crédito, perda de eficiência, desnacionalização e desregulamenta-
ção do transporte marítimo brasileiro e a baixa intervenção estatal, somada a 
emergência de novos produtores navais como a China, colocaram a indústria 
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naval brasileira em colapso. (SANTOS, 2011). A indústria naval brasileira 
está em intensa expansão e consolidação. E, considerando os objetivos do 
Curso Técnico em Hospedagem expressos em sua ementa, é fundamental 
destacar que os reflexos dessa expansão impactam diretamente o espaço de 
trabalho em Hospedagem, enquanto mercado de ampla absorção de variados 
fluxos de viagem. 

A frota brasileira contabiliza atualmente 397 embarcações (navios de longo 
curso, de cabotagem e de navegação interior), mas a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq) estima demanda para mil embarcações até 
2020. Atualmente o setor gera mais de 80 mil empregos diretos. O Programa 
de Modernização e Expansão da Frota (Promef) integra o Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC) do Governo Federal e é responsável por renovar 
a frota da Transpetro. O Promef encomendou a estaleiros nacionais 49 navios 
e 20 comboios hidroviários com um índice de nacionalização superior a 65%. 
Um investimento de longo prazo no valor de R$ 11,2 bilhões. Seis novos na-
vios já integram a frota da Transpetro.11

Figura 21: MS Allure of the Seas (2010) – Maior Navio de Cruzeiro do mundo em atividade até 2015.

Fonte: Disponível em < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Allure_of_the_seas_sideview.
JPG?uselang=pt-br>, visitado em fev. de 2015.

Figura 22: Navios Petroleiros Suezmax Dragrão do Mar e João Cândido (2010) - Brasil.

Fonte: Disponível em < http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/promef-ja-conta-com-8-novos-petroleiros-em
-operacao.htm >, visitado em fev. de 2015.

11 Disponível em < http://www.transpetro.com.br/>, visitado em fev. de 2015. 
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É crescente o número de turistas que investem em Cruzeiros Marítimos como 
opções de lazer e entretenimento. Trata-se de um tipo de roteiro que, na maio-
ria dos casos, mescla dois modelos de turismo. O modelo aberto, também co-
nhecido como modelo catalão, baseado na ideia dos caminhos peregrinos de 
Santiago de Compostela, onde o turista usufrui de programas livres, pelo qual 
conhece diversos lugares por conta própria, em uma cidade ou várias cidades 
em um mesmo roteiro, por exemplo. E, o modelo fechado, apresentado como 
modelo americano, assim definido por estar ligado à ideia de confinamento 
empreendida em parques temáticos, resorts ou mesmo cruzeiros. Nesse caso, 
o turista fica condicionado às estruturas e possibilidades de um lugar planeja-
do para deslocamentos previamente estabelecidos, controlados, monitorados. 

No Brasil um bom exemplo de roteiro aberto é a Estrada Real. Conheça essa 
importante rede de turismo no site http://www.institutoestradareal.com.br/.

Atualmente, o MS Allure of the Seas, inaugurado em 2010, é o maior Navio 
de Cruzeiro do mundo em atividade. Conforme as informações da companhia 
norte-americana Royal Caribbean International12, o Navio “Fascínio dos Ma-
res” tem 362 metros de comprimento, 66 de manga e uma altura de 65 metros 
do nível do mar, dispõe de sete bairros distintos, 25 bares e restaurantes, 
2.700 cabines distribuídas em 16 andares que são servidos por 24 elevado-
res com capacidade para 5.400 mil passageiros, suítes com 141 m² e dois 
andares com capacidade para hospedar até seis passageiros. Além de 2.384 
tripulantes a serviço dos passageiros, conta ainda com salas de espetáculos, 
cassino, cinema, boate, parque aquático, pista de patinação, academias, pa-
redões de escalada, etc. Estima-se que em 2015, viajarão 150 mil passagei-
ros no Navio. Contudo, o Allure of the Seas está com seu posto supremo 
com dias contados. Isso porque a Royal Caribbean International anunciou 
recentemente que em 2016 inaugura o maior navio de cruzeiros do mundo, o 
Harmony of the Seas, cuja capacidade é de 5.479 passageiros em 2.747 cabi-
nes, somados a mais 2300 tripulantes. O navio terá comprimento de 362,15 
metros e pesando 227 mil toneladas. 

12 Disponível em < http://www.royalcaribbean.com.br/findacruise/ships/class/ship/home.do?shipClassCode=O-
A&shipCode=AL&br=R>, visitado em fev. de 2015.
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Existem diversos tipos de navios classificados de diversas maneiras. Oficial-
mente, são classificados, mediante certificação internacional às seguradoras 
e autoridades portuárias, tipo de navegação, carga a transportar e a tripulação 
é qualificada. Dividem-se entre transportadores de passageiros, cargueiros, 
exploradores e patrulhadores.

No Brasil, os reflexos das grandes navegações, do imperialismo e as marcas 
dos processos de colonização da América registram momentos marcantes na 
história dos transportes que se desencadearam no país. Vale lembrar que a 
colonização da América se inicia com povos indígenas que por milhares de 
anos fundaram diversas civilizações como incas, maias e astecas, sem descon-
siderar os estudos que apontam navegações empreendidas pelos Vikings ao 
continente ou as especulações históricas sobre a possível descoberta das terras 
brasileiras por Fenícios na Antiguidade ou por Celtas na Idade Média. Com a 
elevação dos mares “no ano 1000, as Américas já haviam vivido mais de 12 
milênios isolados da Ásia e da Europa”. (BLAINEY, 2008). No século XVI, 
com a descoberta das rotas marítimas das índias, com destaque para Vasco da 
Gama, é que se dá início à colonização europeia da América, com destaque 
para as figuras de Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. A partir da che-
gada da “Caravela Anunciação’’ até 1854, quando a primeira locomotiva irá se 
deslocar pelo Rio de Janeiro, muitos episódios irão refletir por aqui diversos 
usos e formas de meios de transportes vigentes na Europa, África e Ásia. (HO-
LANDA, 2015); (PRADO JR, 2011); (FAUSTO, 2012); (MORAES, 2009); 
(BRAICK; MOTA, 2012); (GOMES, 2007, 2010); (GALEANO, 2010).

No decorrer do século 19 as vias férreas representaram um com-
ponente estratégico na consolidação da Revolução Industrial. 
Espalharam-se rapidamente por toda a Europa, ligando as in-
dústrias aos locais em que se encontrava a matéria-prima, faci-
litando o escoamento da produção do interior para as áreas por-
tuárias e viabilizando a circulação de mercadorias em volume 
e tempo insuperáveis para a época. As ferrovias promoveram a 
integração dos países. Permitiram que rincões esquecidos fizes-
sem contato com as cidades. Centralizaram a vida de diversas 
regiões. Estimularam o comércio e criaram oportunidades de 
emprego, trazendo consigo o desenvolvimento. Por isso, foram 
tão fundamentais na ocupação e na dinamização econômica em 
tantos lugares do mundo. A importância econômica, social e cul-
tural das ferrovias provém da incrível capacidade desse meio 
de transporte de estabelecer conexões regionais e internacionais 
e de colocar em movimento cargas e passageiros. Ao viabili-
zar a realização de elos comerciais entre territórios distantes, as 
grandes ferrovias do mundo tornaram-se referências culturais. 
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A ampliação dos limites geográficos que as estradas de ferro 
proporcionaram à humanidade disseminou a cultura e o comér-
cio favoreceu o contato interpessoal. A arquitetura das estações 
construídas até os anos 1950, desde as mais suntuosas até as 
mais simples, gerou construções bonitas, que exalam a cultura 
da época em que surgiram. (FERREIRA; BASSI, 2011, p.33).

Figura 23: Estação da Luz 1901 - São Paulo (2013).

Fonte: Disponível em < >, visitado em fev. de 2015.

Para aprofundarem sobre a Cronologia Histórica Ferroviária, visitem os 
links a seguir: 

1. (http://www.dnit.gov.br/ferrovias/historico); 

2.(http://www.antf.org.br/index.php/informacoes-do-setor/cronologia-his-
torica-ferroviaria); 3. (http://www.rffsa.gov.br/).

Apesar de os primeiros veículos a vapor datarem do século XII, é na segunda 
metade do século XIX que começaram a surgir veículos mais próximos dos 
que conhecemos hoje. É na França de 1875 que a palavra “automóvel” irá 
surgir, do grego autos, que significa “por si só”, e do latim mobilis, que quer 
dizer “móvel”. Diversas tentativas e invenções se espalharam pela França, 
Inglaterra e EUA. Mas é em 1885 que a invenção dos motores de quatro 
tempos com combustão interna permitiu o alemão Karl Benz, em Mannheim, 
construir o primeiro automóvel movido a gasolina que viria a ser produzido 
em massa em 1888. (VIEIRA, 2010). 
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Em 1885 os inventores alemães Wilhelm Maybach e Gottlieb Daimler de-
senvolveram a primeira motocicleta, em Stuttgart patenteada um ano depois. 
Em 1890, Heny Ford se destaca criando as bases, com o Ford T, da primeira 
linha de montagem para produção em série em menos tempo com menor 
custo, inaugurada em 1913. A primeira metade do século XX é marcada pelo 
aumento no número de acidentes por conta de carros cada vez mais velozes 
e o início da fabricação de veículos com itens de segurança como o cinto. 
(FERREIRA; BASSI, 2011).

Figura 24: A invenção do automóvel. Karl Benz com sua esposa, Bertha Benz, em uma Benz 
Victoria, modelo 1894.

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karl_Benz_Automobile.jpg?uselang=pt-br.>, 
visitado em fev. de 2015.

O primeiro protótipo de automóvel do Brasil chega a Salvador em 1871. Já os 
primeiros automóveis datam entre 1890 e 1901, importados pelo aeronauta e 
inventor brasileiro Aberto Santos Dumont e seu irmão Henrique. Ano em que 
o aeronauta brasileiro ficaria conhecido em todo o mundo pelo feito de con-
tornar a Torre Eiffel com seu balão dirigível nº6. As chegadas de automóveis 
no país são registradas no Rio de Janeiro em 1890, em Minas Gerais entre 
1902 e em 1905 no Maranhão. Mas é em 1908, em São Paulo que acontece a 
primeira corrida oficial. Na segunda década do século XX é que se dá início 
às bases da indústria automobilística brasileira. Das pequenas oficinas, pas-
sando pela importação e fabricação das primeiras peças até o surgimento das 
primeiras fábricas, um crescente interesse por veículos automotores surgia. 
As primeiras experiências brasileiras de construção de automóveis são regis-
tradas em 1925. No período da 2ª Guerra Mundial o número de veículos no 
país já chegava a 200 mil. Mas é a partir da década de 50, que atos gover-
namentais de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitscheck, especialmente com a 
criação do Grupo Executivo da Indústria Automobilística – GEIA, em 1956 
que se consolida a implantação da indústria automobilística nacional.

A indústria automobilística brasileira deu seus primeiros passos 
com a Fábrica Nacional de Motores (FNM). Fundada por Getú-
lio Vargas nos anos 1940, por mais de dez anos garantiu a repo-
sição dos propulsores das aeronaves do Correio Aéreo Nacional 
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e dos aviões de treinamento da FAB, a Força Aérea Brasileira. 
Passou a década seguinte produzindo veículos, e não apenas 
montando-os. A marca desapareceu, mas não é desconhecida de 
quem nasceu depois dessa época, logo associada aos enormes 
caminhões que ficaram conhecidos pelo nome “Fenemê”, ver-
dadeiros gigantes nas estradas. Até a Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918), o Brasil só importava carros montados. De 1919 
em diante, passou a importar as peças e montá-los. Nesse ano, a 
Ford inaugurou a primeira linha de montagem no país, seguida 
pela General Motors, que chegou ao Brasil em 1925. (...). Mas o 
projeto de instalação de uma indústria automobilística ganharia 
ritmo de fato no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961). 
A proposta de JK, o presidente bossa-nova, como era chamado, 
era rasgar o país com rodovias. Em seu governo foi estruturado 
o modelo baseado em estradas para carros e caminhões. Foi o 
começo do fim para os trilhos, para os trens e os bondes. Ao 
orientar a circulação no território nacional pelo sistema rodovi-
ário, Juscelino abriu as portas para que os principais fabricantes 
de automóveis na época se instalassem no Brasil. (FERREIRA; 
BASSI, 2011, p.53)

Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(ANFAVEA), mesmo com queda de 15,3% na produção em comparação com 
2013, o Brasil produziu em 2014, 3,15 milhões de veículos, quase 5% da 
produção mundial. 

Figura 25: Peugeot (1901) - Modelo do primeiro carro a chegar ao Brasil pertencente a Al-
berto Santos Dumont.

Fonte: Disponível em < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Peugeot_Type_36_02.jpg?uselan-
g=pt-br>, visitado em fev. de 2015.
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A travessia humana, que reúne o nomadismo, as grandes migrações, as nave-
gações e a conquista de vastos territórios desconhecidos, permitiu inúmeras 
descobertas e inventos definidores de nossas relações com os meios de trans-
porte que conhecemos. A facilidade, a comodidade, o conforto e, sobretudo, 
o conhecimento possibilitados pelos meios de transporte ao longo da história, 
contribuíram decisivamente para as principais transformações da humanida-
de. Foi por meio deles que tivemos a exata noção das dimensões do planeta 
em que vivemos. 

Na Birmânia, em 1900 [quando a maior parte do mundo era go-
vernada por potências coloniais] os donos de lojas ao longo do 
rio Rangum estavam a par dos acontecimentos na Europa; os 
professores das escolas nos vilarejos africanos sabiam algo da 
china, uma terá sobre a qual suas avós talvez nunca tivessem 
ouvido falar. Um esboço do conhecimento sobre essas terras 
remotas agora fazia parte dos currículos de milhares de esco-
las. Mapas coloridos do mundo tornaram-se comuns; nos dias 
de Napoleão, é provável que nem mesmo uma pequena fração 
da população europeia tivesse posto os olhos em um mapa do 
mundo, mas, um século depois, a maioria das crianças europeias 
em idade escolar havia visto, pelo menos, um desses mapas ou 
um globo, e podia até os nomes de rios e montanhas de cada 
continente. (BLAINEY, 2008).

O século XX foi marcado pelo encontro cada vez mais veloz entre tecnolo-
gias e meios de transporte. Se a natureza dos milenares processos climáticos, 
geológicos e geomorfológicos possibilitou o afastamento dos continentes, a 
evolução dos meios de transporte segue, cada vez mais, os reaproximando, 
em termos sociais, culturais e econômicos, “com uma velocidade e seguran-
ça nunca vista antes”. Blainey (2008, p.290). A evolução dos transportes no 
século XX acompanha distintos, complexos e contraditórios eventos que mar-
cam a passagem humana na história recente. 

O avião talvez seja uma das maiores provas de que o homem 
não se conforma com os seus limites naturais. Locomover-se em 
um meio que não o seu exigiu o esforço de muitos inventores. 
Na impossibilidade de citar todos, vamos pontuar alguns nomes 
e avanços técnicos fundamentais para a realização do sonho de 
voar. Nascido aqui, na época da Colônia, o padre Bartolomeu 
Lourenço de Gusmão, foi o primeiro a realizar um voo bem-su-
cedido de um balão de ar quente, em 1709, em Lisboa. Em 1783, 
os irmãos Montgolfier popularizaram o balonismo. Aproxima-
damente 100 anos depois, com a invenção do dirigível, em 1852, 
o curso do voo começou a ser controlado por meio de lemes e 
motores. (FERREIRA; BASSI, 2011, p.96).

Se por um lado o otimismo que inaugurava os novos tempos era traduzido 
nas bicicletas que ganhavam o mundo, na fabricação de automóveis que esta-
vam sendo aperfeiçoados, na realização de poder voar com balões dirigíveis, 
na experiência dos primeiros aviões (em 01 de janeiro 1903, o voo do avião 

Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   49Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   49 01/06/2015   17:06:2801/06/2015   17:06:28



50

Meios de Transporte e Roteiros

Ilya Muromets, construído por Igor Ivanovich Sikorsky, com um passageiro 
a bordo, marca o início da aviação comercial no mundo), na otimização de 
estradas, na descoberta de novas rotas marítimas e na inauguração de grandes 
obras como o Canal do Panamá em 1914. Por outro lado, o encolhimento 
desse mesmo mundo, com o pessimismo trazido pelas duas grandes guerras evi-
denciou a evolução do transporte da morte de nossas humanidades com as novas 
formas de propulsão testadas em bombas, foguetes, mísseis, dirigíveis e aviões. 

A história dos meios de transporte, especialmente do transporte aéreo, per-
passa pelas histórias e feitos que vão desde o pombo de madeira de Archytas 
de Taranto (um estudioso da Grécia Antiga em aproximadamente 400 a.C.), 
passando pelo mitológico Ícaro (o homem voador de Ovídio), as pipas chine-
sas de 300 a. C., os inventos de Leonardo Da Vinci, o planador do século XI do 
monge beneditino Oliver, o voo de Giovanni Baptista Dante pelo lago Trasímero 
em 1420, o invento do padre luso-brasileiro Bartolomeu de Gusmão, dos estudos, 
inventos, voos, saltos e contribuições de Roger Bacon (1290), Fausto Veran-
zio (1617), Emanuel Swedenborg (1716), Sebastian Lenormand (1783), Jean 
Pierre Blanchard (1785), Jean-François Pilâtre de Rozier e François Laurent 
d’Arlandes (1786), Andre-Jacques Garnerin (1797), George Cayley (1799), 
Frank Wenham e Alphonse Penaud (1871), em 1880 estudos dos gentleman 
scientists (cientistas cavalheiros), com destaque para Otto Lilienthal, Percy 
Pilcher e Octave Chanute13. Ainda, John Joseph Montgomery (1883).

William Henson (1843), John Stringfellow (1848), Thomas Baldwin (1887), 
Clément Ader (1890), Hiram Maxim (1894), Samuel Pierpont Langley 
(1896), Charles Broadwick (1901), do brasileiro Alberto Santos Dumont 
(1901) e dos irmãos norte-americanos Wilbur e Orville Wright (1903), Louis 
Breguet (1907), Paul Cornu (1907), Émile Berliner (1908), Dimitri Sensaud 
de Lavaud (1910), Grant Norton (1911), Igor Ivanovich Sikorsky (1914), 
John Alcock e Arthur Whitten Brown (1919), Juan de La Cierva y Codorniu 
(1920), Raul Panteras Pescaras (1920), Sacadura Cabral e Gago Coutinho 
(1922), Richard Byrd e Floyd Bennett (1926), Charles Lindbergh (1927), 
Jean Mermoz (1927), João Ribeiro de Barros e Newton Braga (1927), Char-
les Kingsford Smith (1928), Amy Johnson (1930), Clyde Pangborn e Hugh 
Herndon Jr. (1931), Amelia Earhart (1932), Herberts Cukurs, (1933), Anton 
Flettner (1935), Hanna Reitsch (1937)14, Igor Sikorsky (1940), Charles Yea-
ger (1947), Joseph William Kittinger (1960), Wendell Moore (1960), Harold 
Graham (1961).

 Robert White (1962), Domina Jalbert (1963), a velasa de Dave Barish (1965), 
Carl Boenish, Jean Boenish, Phil Smith, Phil Mayfield (1975), Bruce Mc-
Candless (1984), Bill Suitor e Doug Malewicki (1995), Dan Schlund (2000), 
Felix Baumgartner (2003), Yves Rossy (2004), Troy Hartman (2011), Gary 
Connery (2012), Felix Baumgartner (2012), Jeb Corliss, Luís Cani Júnior,

13 Disponível em < http://www.engbrasil.eng.br/index_arquivos/aula4.pdf>, visitado em mar. de 2015. 
14 Disponível em < http://www.engbrasil.eng.br/index_arquivos/aula4.pdf>, visitado em mar. de 2015.
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Patrick de Gayardon, Guilherme Pádua, e, tantos outros que os sucederam, 
significa omitir um dos momentos mais marcantes da história da humanidade, 
o tempo em que o homem virou passarinho e, por isso, contraditoriamente, 
quase acabou com o próprio mundo. Os avanços tecnológicos se intensificam.

Figura 26: Alberto Santos Dumont – 14 bis (1906).

Fonte:  Disponível em< http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Santos-Dumont_14-bis?uselang=pt-br#/
media/File:Santos_-_Nov12_1906_xcerpt.JPG>, visitado em fev. de 2015.

Figura 27: Boing 747 – 585 passageiros.

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/Boeing_747#/media/File:JA8187.JPG>, visitado em 
fev. de 2015.

Na considerada era de ouro da aviação (1918-1939), especialmente no perí-
odo entre guerras, vários avanços tecnológicos possibilitaram maior autono-
mia, liberdade e distâncias aos voos tripulados. As primeiras voltas ao mundo 
em aviões, travessias aéreas transatlânticas solitárias e tripuladas, os primei-
ros voos sobre os polos norte e sul e vários importantes feitos são registrados 
no período. Após a 2ª Guerra, a aviação comercial, ganha espaço junto à avia-
ção militar por conta de entusiastas e do mercado da aviação que se estrutu-
rava. Vários modelos de aeronaves ajudam a contar um pouco dessa história 
no início do século como: o Ilya Muromets, o Ford Tristar, B-18A Bolo ou 
Douglas DC-2; o Avro Lancastrian; o Vickers VC-1; o De Havilland Comet; o 
canadense Avro Jetliner, São Paulo (1911); o Jahu (1927); o Atlântico (1927), 
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o Douglas DC-3 (1930); o Douglas DC-4 (1940); o Lockheed Constellation 
(1943); o Bell X-1 (1947); o Boeing 377 Stratocruiser (1947); o Turbohélice 
Douglas DC-7 (1950); o  Havilland Comet (1952); o Turbohélice Lockheed 
Super Constellation (1958); o Boeing 707 (1958); os Jatos Douglas DC-8 
(1955); o Convair 880 (1959); Vickers Vc-10 (1962); o North American X-15 
(1962); o Boeing 727 (1963); o Boeing 737 (1964); os Supersônicos Tupo-
lev Tu-144 (1968); o Concorde (1968), estes dois começando a operar voos 
comerciais em 1976 e 1977; o Boeing 747 (2000); o Boeing 787 Dreamliner 
(2007) e, o Airbus A380 (2005), maior avião de passageiros da história, com 
capacidade para 853 passageiros., 

As primeiras especulações sobre as possibilidades de voos espaciais datam 
do início do século XX, mas a primeira viagem espacial tripulada ocorreu em 
abril de 1961 com a missão soviética Vostok 1 com destaque para a figura do 
cosmonauta soviético Yuri Gagarin, quem executou uma volta ao redor da 
Terra. Entre 1961 e 1972 a Agência Espacial Americana realizou o Programa 
Apollo que envolveu onze voos tripulados e culminou com o pouso na lua em 
1969. Em 1981, o Ônibus Espacial Columbia, veículo tripulável, lançador de 
satélites, substituiu a nave Apollo para as missões espaciais norte-americanas, 
realizando sua última viagem em 2011. Viagens tripuladas para o espaço são 
consideradas uma realidade inevitável para o século XXI, destacando a con-
solidação do denominado Turismo Espacial. 

O início dessa perspectiva de viagem teve início em 2001, com a viagem do 
milionário americano Denis Tito por meio de um projeto Russo que levou 
entre 2001 e 2009, oito turistas ao espaço na espaçonave Soyus. Recente-
mente, foi apresentado pelo governo americano à comunidade internacional 
o projeto da primeira viagem tripulada a orbita de Marte, prevista para 2030. 
Ao mesmo tempo, o mundo conheceu o projeto ‘Marte I’ que pretende levar 
quatro pessoas para morar em Marte a partir de 2023. Essa nova realidade das 
viagens espaciais celebra os avanços mais profundos das tecnologias ligadas 
aos meios de transporte que conhecemos. 

Figura 28: Bruce McCandless (1984).

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astronaut-EVA.jpg?uselang=pt-br>, visitado em 
fev. de 2015.
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Figura 29: Primeiro voo tripulado do Ônibus Espacial Columbia (1981).

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Space_Shuttle_Columbia_launching.jpg?uselan-
g=pt-br>, visitado em fev. de 2015.

O Museu RKK Energiya é um museu dedicado às primeiras conquistas do 
programa espacial soviético. Já o Robô Curiosity integra a missão “Mars 
Science Laboratory” da NASA, iniciada em 2012 ao custo de US$ 2,5 bi-
lhões. A missão tem como objetivo explorar o planeta Marte na busca por 
indícios de vida.

As grandes inovações constituem resultado do acumulado de técnicas e tec-
nologias reunidas pelas civilizações ao longo da história. A realidade das re-
des logísticas complexas que existem no mundo contemporâneo envolvendo 
rodoviárias, portos, marinas, aeroportos, rodovias, ferrovias, estradas, heli-
portos, hidrovias, cruzeiros, bases de lançamentos de foguetes para missões 
espaciais, travessias de istmos com a construção de canais como o Canal do 
Panamá e o Canal de Suez, o ordenamento espacial de fluxos em estreitos 
como o Estreito de Bass, o Canal da Mancha, o Estreito de Gibraltar, o Estrei-
to de Magalhães e o Estreito de Taiwan comprovam as multidimensões que a 
humanidade materializou no percurso dos tempos.

O processo de planejamento e de desenvolvimento favoreceu a 
evolução da infraestrutura das redes de logística, de transportes 
e de exportações como uma forma de expansão do sistema capi-
talista pelos territórios, reconfigurando o espaço geográfico por 
meio da circulação de pessoas, de informações, de capitais, de 
matérias-primas e de mercadorias, em escala regional, nacional 
e internacional. Pereira (2010, p.27).
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Para perceber tal contexto, basta um sobrevoo sobre as pontes do mundo, nas 
mais variadas formas, alturas e tamanhos como a ponte da Amizade, a Rio-
Niterói, as pontes Goden Gate, Gorge, Atchafalaya Basin, do Pântano Man-
chac e do Lago Pontchartraino nos EUA, as pontes Jintang, Donghai, Tian-
jin, Danyang-Kunshan, Qingdao Haiwan, Hangzhou, Jintang, Sidu, Nanpu e 
Runyang na China, a ponte Baluarte, no México, Millau Viaduct na França, 
Italia Viaduct na Itália, o túnel Marmaray na Turquia e o Eurotúnel que liga a 
França a Inglaterra. Ainda, os trens de alta velocidade como as linhas Estocol-
mo-Copenhagen, Alfa Pendular em Portugal, Altaria, AVE, Euromed e Alvia 
na Espanha, Eurostar atravessando Bélgica, França, e Grã-Bretanha, o ICE 
(Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Suíça, Dinamarca, França), o Le Frecce 
na Itália, o Railjet cortando Áustria, Alemanha, Suíça e Hungria, o Renfe-SNCF 
(Espanha-França), o SJ (Suécia-Dinamarca), o SuperCity na República Tcheca, 
o TGV atravessando Bélgica, Itália, Alemanha, Espanha, Suíça, Luxemburgo e 
França, o Thalys percorrendo Bélgica, Países Baixos, Alemanha e França. 

Figura 30: Trem BH-Vitória (ES).

Fonte: Acervo do autor.

Nações de todo o mundo intensificam em velocidade nunca antes vista, os 
investimentos em mobilidade em razão dos avanços tecnológicos disponí-
veis. A mobilidade nunca deixou de ser uma necessidade de primeira ordem, 
mesmo considerando dos históricos entraves e contextos históricos. Mas as 
viagens, de curta ou longa duração acompanham o ritmo acelerado de cresci-
mento das cidades e a velocidade da comunicação instaurada com a internet 
e as tecnologias digitais. O ligeiro acesso à informação, a garantia de maior 
segurança nos deslocamentos mundo afora, a institucionalização responsável 
das viagens em todo o mundo, a intensificação dos estudos e investimentos, 
segue uma tendência de encurtamento das distâncias para alargamento das 
consciências e liberdades.

Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   54Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   54 01/06/2015   17:06:2801/06/2015   17:06:28



55

e-Tec Brasil

No Brasil, vários destaques podem ser feitos como, por exemplo, os trens de 
Campinas (SP) a Jaguariúna (SP), das Montanhas Capixabas-Viana (ES) a 
Araguaia (ES), de Belo Horizonte (MG) a Vitória (ES), o Trem do Pantanal 
de Campo Grande (MS) a Miranda (MS), pela Serra do Mar de Curitiba (PR) 
a Morretes (PR), de Tiradentes (MG) a São João del Rei (MG), de Bento Gon-
çalves (RS) a Garibaldi e Carlos Barbosa (RS), de Mariana (MG) a Ouro Pre-
to (MG) e de São Lourenço (MG) até Soledade de Minas (MG). Ou mesmo 
as Hidrovias Araguaia-Tocantins pelas belezas do rio Tocantins, a Hidrovia 
São Francisco nas águas do sofrido Velho Chico de Pirapora-MG à Juazeiro - 
BA, a Hidrovia da Madeira por um dos principais afluentes do rio Amazonas, 
Hidrovia Tietê-Paraná passando pelo Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo 
e a Hidrovia Taguari-Guaíba no Rio Grande do Sul.

Tente visualizar a reunião de todas essas dinâmicas e fatos aos sistemas de 
transporte coletivo, traduzidos por ônibus, linhas de metrô, VLTs, bondes, te-
leféricos, escadas rolantes, elevadores, jangadas, barcos, veleiros, iates, vias 
de escalada, calçadas-guia, ciclovias, pistas de skate, autódromos, carrinhos 
de rolimãs, carrinhos de bebês, skates, motocicletas, bicicletas, carroças, car-
ruagens, vans, caminhões, ônibus, automóveis, karts, motohomes, balões, 
patins, patinetes, tradicionais pernas-de-pau ou os modernos skyrunners, 
pranchas de surf, kitesurf, bodyboard, wakeboard, stand up paddle, iatismo, 
wakeboard, asa-delta, paraquedas, tirolesas, botes de raffting, lanchas, jetskis, 
ski, snowboard, walk machines, ski aquático, caiaques, canoas, banana boat, 
parasail, práticas de base jumping, wingsuit flying, foguetes de propulsão 
como a Personal Jet Packs e Jet Wings, boiacross, montanhismo, escalada, 
rodas-gigantes, montanhas-russas, tobogãs, pula-pula (Pogo Stick), buggy 
rollin, Kangoo Jumps planadores, ultraleves, paramotores, drift trikes, gravity 
bikes, quadriciclos, e tantos outros. Cada vez mais se ampliam as possibilida-
des de transporte no mundo. 

Figura 31: Vapor Benjamim Guimarães – Rio São Francisco – Pirapora MG.

Fonte: Acervo do autor.
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É importante também considerar todas as inesgotáveis novidades em relação 
aos meios de transporte inteligentes e veículos leves movidos à energia elé-
trica e outras fontes, a exemplo dos mini-carros também denominados Ultra 
Small Vehicles (USV) como o EN-V da GM e os patinetes elétricos (Electric 
Scooters) ou os Veículos Inteligentes de Mobilidade Urbana (VIM) como os 
disciclos Segway PT (Personal Transporter) apresentado ao mundo em 2001 
e, outros tantos veículos similares e inovações que surgem, a todo o momento, 
como o AirBoard, o Iohawk, o Pos Modern Skateboard também chamado de 
patins anelar, o Onewheel, o Airwheel, o UNI-CUB, as Halfbikes, a Scrooser, 
a Stigo Sooter, o Hangzhou Chic, o Ropits Robot, o Hoverboard, o Spnkix, 
Skataz Electric Rollerblades, Flyboard, o Martin JetPack, o complexo Ter-
rafugia  Transition, o Winglet Personal Transporter, as Aerofex Hover Bike e 
a FBike DYD, a Yikebike, o Segway’s P.U.M.A, as pranchas elétricas como a 
PowerSki Jetboard e a Radinn Wakejet.  

Cabe ressaltar também sobre as diversas invenções e inovações em equipa-
mentos de propulsão aquática e subaquática, elétricos, mecânicos, analógico-
digitais ou movidos por energias alternativas e projetados para deslocamentos 
a exemplo das práticas de mergulho, como os casos do Seascooter VS Super-
charged, do Seabob, da Jetvoator, da Aqua Skipper Waterbird, do Seabrea-
cher, do Scubster, do AS2 underwater scooter, ski aquático (Subwing); dos 
tantos motores náuticos para todos os tamanhos e formatos de embarcações 
como modernas lanchas, pranchas elétricas de wakeboard, Hovercrafts; bi-
cicletas e motos aquáticas como a Aquabikes, da Schiller X1, do QuadSki; 
carros anfíbios, pedalinhos de variados tipos, bolas gigantes insufláveis, sub-
marinos e mini-submarinos. Outro exemplo interessante destaca novas tecno-
logias de monotrillhos, a exemplo do Projeto Shweeb Monorail Technology 
implementado na Nova Zelândia.

Figura 32: Shweeb Monorail Technology.

Fonte: Disponível em < http://shweeb.com/index.php?m=image_gallery&g=1>, visitado em fev. de 2015.
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Os transportes inteligentes personalizados do século XXI inauguram novos 
tempos da mobilidade humana no mundo. Os exemplos são vários. A mobi-
lidade envolve especialmente a adaptação, condição essa que acompanha a 
humanidade desde os primórdios. Com o aumento da população mundial, o 
crescimento das cidades e a ampliação dos fluxos se torna inevitável que a 
sociedade repense de modo cada vez mais criativo, eficiente e justo o espaço 
de viver onde se reproduzem os diversos modos de vida e cotidiano. 

Figura 33: Segway PT.

Fonte: Disponível em http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Segway_PT_(2006).jpg?uselang=pt-br, visitado em 
fev. de 2015.

Os reflexos da ciência e da tecnologia no dia a dia da sociedade atingem 
neste início de século um momento decisivo para projetos maiores de evolu-
ção e equilíbrio social na humanidade. Uma abordagem fundamental que não 
deve escapar a este conteúdo sobre meios de transporte e roteiros, diz sobre 
as Tecnologias Assistivas ou Tecnologias de Apoio. A Secretaria Nacional 
de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, órgão integrante da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República que atua na ar-
ticulação e coordenação das políticas públicas voltadas para as pessoas com 
deficiência, entende Tecnologia Assistiva como “uma área do conhecimento, 
de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodolo-
gias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalida-
de, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, inca-
pacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 
qualidade de vida e inclusão social”15. (BRASIL, 2009, p.9). O Comitê de 
Ajudas Técnicas (CAT), vinculado à Secretaria Nacional de Promoção das 
Pessoas com Deficiência (SNPD) juntamente com o Comitê Brasileiro de 
Acessibilidade (ABNT/CB-40) órgão vinculado à Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) é responsável pela elaboração das normas técnicas 
sobre a questão, incluindo acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos, além de prever requisitos de acessibilidade nos meios 
de transporte e na prestação de vários tipos de serviços.

15 Disponível em < http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/publicacoes/tecnologia-assistiva>, visitado em 
fev. de 2015.
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Figura 34: Aparelho ReWalk - EUA.

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rewalk_research.jpg?uselang=pt-br>, visitado 
em fev. de 2015.

O Cientista brasileiro Miguel Nicolelis é coordenador do Projeto “Andar de 
novo” cujo princípio se volta à interface cérebro-máquina capaz de funcionar 
um exoesqueleto acoplado ao corpo. O Projeto  ReWalk também se constitui 
em um exoesqueleto, porém trata-se de um aparelho motorizado com estru-
tura metálica que se ajusta ao corpo da pessoa movimentando articulações a 
partir de controle remoto sem fio colocado no pulso16. 

Os avanços científicos e tecnológicos ligados ao desenvolvimento de próte-
ses, neuropróteses e exoesqueletos robotizados voltados à promoção de inter-
faces cérebro-máquina que assegurem assistência e reabilitação de pessoas 
com mobilidade reduzida se reúnem às narrativas e lutas globais por designs 
universais e acessibilidade no contexto da mobilidade humana. No contexto 
do turismo e da elaboração de roteiros, também se intensificam os estudos 
e práticas relacionadas à universalidade da mobilidade e da acessibilidade. 
Unidades de Conservação estão se adequando em virtude das demandas para 
turistas com mobilidade reduzida que queiram, por exemplo, conhecer caver-
nas, florestas ou mesmo praias. Os exemplos, nesse caso, são vários e, cada 
vez mais incríveis, como o Projeto “Praia Para Todos” nas praias da Barra 
da Tijuca e de Copacabana, no Rio de Janeiro, o roteiro “Trilha do Silêncio” 
realizada no Parque Estadual do Jaraguá em São Paulo, as trilhas do Parque 
Estadual do Morro do Diabo no município de Teodoro Sampaio-SP, roteiro 
do Parque Estadual da Serra do Mar, o projeto “Praia Sem Barreiras” na Baía 
do Sueste, localizada no Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha, ini-

16 Disponível em < http://www.rewalk.com/>, visitado em fev. de 2015.
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ciativa resultado da parceria da Empetur, ICMBio (PARNAMAR/FN), Eco-
noronha, Administração do Distrito Estadual, Governo do Estado e Governo 
Federal e os trabalhos de espeleoinclusão Comissão de Espeleoinclusão da 
Sociedade Brasileira de Espeleologia – SBE. 

Figura 35: Cadeira Anfíbia desenvolvida pelo Projeto Praia para Todos – Rio de Janeiro.

Fonte: Disponível em < http://www.praiaparatodos.com.br/fotos_05.html>, visitado em fev. de 2015.

A Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
destaca que ao tratar da questão da acessibilidade é importante destacar a in-
clusão do número de pessoas portadoras de deficiência, idosos, gestantes, lac-
tantes e outras pessoas com “mobilidade reduzida”, seja ela em caráter per-
manente ou temporário. Nesse escopo, trata-se de aproximadamente 43,5% 
da população brasileira. Ao serem envolvidas as famílias e outras pessoas no 
seu cuidado e acompanhamento, a cifra pode ultrapassar 70% dos brasileiros. 
Para conhecer mais sobre o assunto, pesquise sobre a Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, tratado da Organização das Nações 
Unidas – ONU de 2008.

Figura36: Linha do tempo - História dos Transportes.

Fonte: (FERREIRA; BASSI, 2011). Adaptado pelo autor.
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Ao longo da história inúmeros episódios registraram a inquietude humana e 
seu inconformismo com a possibilidade de ser ancorado pelo tempo e pela 
própria vida em algum lugar específico na vastidão do mundo. Alguns, com o 
passar dos anos chegaram a escolher a resignação, estacionando na calmaria 
de alguns sertões toda a angústia que corrói a alma do movimento e do via-
jante na profundeza de sua genética nômade, conquistadora, expedicionária, 
visionária, aventureira, guerreira e expansionista. Dos primeiros passos de 
nossa história primitiva, passando pela revolução das velas, rodas e do vapor, 
vivendo a aceleração e a combustão sociocultural das revoluções, especial-
mente tecnológicas, até à conquista tão incipiente do desconhecido espaço, 
vivemos hoje a realidade com temores renovados. A insegurança da conquista 
espacial parece indicar muito mais para a conquista do cotidiano. A evolu-
ção dos meios de transporte e da comunicação, se por um lado nos libertou 
das incertezas das distâncias, por outro, cada vez mais nos aprisiona a uma 
tecnologia sem freios. Bem sabemos a importância dos freios em qualquer 
movimento. Por isso, conhecer a complexa história dos meios de transporte 
significa reduzir a velocidade do dia e da noite, frear e nos situar no sossego 
para refletir, à beira do abismo do futuro, sobre o que está por vir.

Se depender da criatividade humana, não haverá outro caminho. Ciente disso, 
as forças de mercado, sedentas nas maquinarias de conforto que a tecnologia 
elabora, aproveita a natureza dos desejos humanos em vasculhar e descobrir 
na experiência da vida, novos movimentos, novas possibilidades. O consumo 
ganha então a veste do fetiche e o alimento para se corporificar como regra 
fundamental. Até onde chegará o homem nesta travessia sem fim? O fato é 
que ainda não conhecemos a metade do planeta em que habitamos e só neste 
início de século a democratização dos meios de transporte sinaliza possibili-
dades de se efetivar. A viagem, enquanto estado da arte da geografia, assume 
então, a necessidade do contexto, se atualizar como pedagogia dos tempos na 
formação dos indivíduos e da coletividade expressa nas diversas sociedades. 
Assim, os meios de transporte passam a cumprir a sua principal função, apro-
ximar os povos e nações do mundo para conexões profundas e verdadeiras 
de reconhecimento, legitimação e valorização da diversidade sociocultural 
e natural do mundo. As viagens que então derivam desse novo paradigma se 
tornam desafios ao próprio homem. Se antes era preciso conquistar o mundo 
para sobreviver, com a evolução dos meios de transporte ele agora precisará 
conquistar a sua própria humanidade que, nos cenários de uma “modernidade 
líquida” (BAUMAN, 2003) avança em vulnerabilidade às incertezas do futuro. 

O que veremos nas próximas abordagens sobre a face planejadora do turismo 
que busca ordenar as viagens e estabelecer espaços de equilíbrio em suas 
dinâmicas por meio dos processos de elaboração e operação de roteiros, aper-
feiçoamento de serviços, otimização das relações interpessoais, desenvolvi-
mento de burocracias, compartilhamento de técnicas organizações e institu-
cionalização de procedimentos diz respeito ao desafio vigente no início do 
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século XXI, o despertar para o equilíbrio entre receptivo e emissor, entre 
visitante e visitado, entre chegante e receptor, entre turista e comunidade, 
entre turista e lugar visitado. 

Resumo

Vimos que a evolução dos meios de transporte se intensificou no século XX 
em virtude da descoberta e dos significativos avanços tecnológicos. Nesse 
contexto, se por um lado as novas tecnologias serviram para a produção de 
maquinarias de conforto e produção de comodidade para a mobilidade huma-
na, por outro também serviram para fazer guerras. Em meio às contradições 
diversas, ainda assim, o desenvolvimento experimentado pela sociedade for-
taleceu as relações humanas e aproximou nações de todo o mundo, bem com 
o consolidou possibilidades de evolução e aperfeiçoamento da mobilidade, 
jamais vista antes. 

Refletindo sobre todo esse percurso evolutivo de técnicas e tecnologias, con-
siderando todos os desafios que foram atravessados na longa jornada até aos 
dias atuais e, analisando os limites que a própria sociedade estabeleceu para 
suas dinâmicas, quais elementos você considera fundamentais para a aproxi-
mação entre meios de transportes e roteiros?
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Aula 3 - Meios de Transporte e Turismo

Objetivo

 É refletir sobre as interfaces entre Meios de Transporte e Turismo, analisando
 os avanços, limites e possibilidades inauguradas com o Turismo moderno,
bem como refletir sobre as contribuições dos modais rodoviário, aéreo, ferro-
.viário e aquaviário aos entendimentos que buscamos

3.1 O contexto

Os meios de transporte estão longe de ser exclusividade do turismo no com-
plexo de suas atividades. Sabemos que ao longo de sua evolução, esses meios 
foram e permanecem sendo fundamentais para o transporte de bens, mercado-
rias e serviços frente às diversas demandas da sociedade. A pequena imersão 
que aqui fazemos na complexidade dos meios de transporte possibilita uma 
melhor percepção sobre a natureza dos transportes voltados ao turismo. Sem 
eles não seria possível conhecer o estilo de vida atual e, muito menos, promo-
ver o que se tornou o sistema das viagens no mundo. 

Cabe lembrar que tal relação não se projeta apenas no fluxo de pessoas ou no 
usufruto do conforto e comodidade durante as viagens. Os transportes estão 
diretamente envolvidos nas relações entre fornecedores e serviços da hotela-
ria, da comunicação, da alimentação, do lazer e entretenimento, da segurança, 
da saúde pública, da educação e diversos setores que se ligam direta ou indi-
retamente à atividade. Algumas estimativas apontam que o turismo impacta 
diretamente aproximadamente 100 setores da prestação de serviços. Nesse 
caso, não se pode reduzir a relação entre meios de transporte e turismo obje-
tivamente à questão relacionada ao deslocamento origem-destino. 
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Figura 37: Placas de Indicação de Atrativos Turísticos – Código de Transito Brasileiro.

Fonte: Guia Brasileiro de Sinalização Turística. Disponível em < http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/
publicacoes/cadernos_publicacoes/12manual_sinalizacao.html>, visitado em fev. de 2015. 

Os meios de transporte imprimem ao turismo uma importância estratégica e 
ao mesmo tempo constitui ferramenta de fomento e desenvolvimento do setor. 
Estudos da Organização Mundial de Turismo (OMT) informam que um a cada 
dez postos de trabalho no mundo são gerados pelo turismo. Rotas aéreas e 
marítimas, hidrovias, rodovias e ferrovias determinaram e foram determinadas 
no percurso do tempo de maturação dos meios de transporte permitindo a in-
tensificação dos fluxos, o aperfeiçoamento das técnicas e tecnologias, a conso-
lidação de diversos setores econômicos e a expansão das atividades humanas. 

Dois exemplos recentes desses avanços são apresentados pelo trem japonês 
Maglev LO Series, o mais rápido do mundo, cujo recorde registra velocidade 
de 603 km/h e o navio de cruzeiro MS Anthem of the Seas, considerado um 
dos mais modernos, inovadores e futuristas desse início de século. O Maglev 
se constitui em um transporte de levitação magnética sob trilhos, se encontra 
realizando os primeiros testes, com previsão de funcionamento oficial a partir 
de 2027, unindo as cidades de Tóquio e Nagoya em uma distância de aproxima-
damente 260 quilômetros a ser percorrida em estimados, 40 minutos. Já o MS 
Anthem of the Seas apresenta com a sua imponência novidades como um simu-
lador de paraquedismo, o preparo de coquetéis por robôs, uma cápsula de mo-
vimentação panorâmica a 90 metros de altura, dentre outras inúmeras atrações. 
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Figura 38: ‘Maglev’ L0 Series – Trem mais rápido do mundo (603 km/h)- Japão. 

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JR_Central_SCMaglev_L0_Series_Shinkan-
sen_201408081006.jpg?uselang=pt-br >, visitado em fev. de 2015.

Figura 39: MS Anthem of the Seas – Navio de Cruzeiro mais futurista da atualidade.

Fonte: Disponível em <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ANTHEM_OF_THE_SEAS_0310.JPG>, visitado 
em fev. de 2015.

Contudo, ao mesmo tempo em que tais avanços permitiram à sociedade ma-
terializações singulares, também provocaram o surgimento, a ampliação e o 
agravamento de novos desafios, estabelecendo o reconhecimento de novos 
limites.

3.2 Avanços, limitações e possibilidades: velhas histórias, novos cenários

A evolução dos meios de transporte não significou o desaparecimento ou ne-
gação total dos meios rústicos e tradicionais por conta dos avanços tecnoló-
gicos alcançados. Se por um lado os trens estão cada vez mais rápidos e efi-
cientes, por outro ainda é possível encontrar carroças e canoas muito simples 
servindo a diversas populações mundo afora. São inegáveis as contribuições 
que os avanços permitiram. Contudo, a intensificação no consumo das novas 
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estruturas em virtude da expansão no consumo do espaço mundial fez com 
que, por exemplo, grandes metrópoles conhecessem o caos derivado do ex-
cesso de veículos nas ruas ou mesmo da falta de infraestrutura de rodoviárias 
e aeroportos para a demanda de passageiros, comprometendo os fluxos e a 
qualidade de vida das pessoas. Mas as sobrecargas não são exclusividade das 
modernas metrópoles, diversas pressões de outras ordens e naturezas, deriva-
das dos novos fluxos, também são sentidas nos rincões e lugarejos mundo afora. 

Nesse caso, o estilo de vida moderno, cada vez mais refém dos meios de 
transporte, deparou com uma das suas mais acentuadas contradições. O que 
se pretendia como solução, também se tornou problema aos deslocamentos 
humanos. Mas tudo está em movimento. Não são poucas as ações e intenções 
em readequar as tentativas de equilíbrio. Altos investimentos em mobilidade 
urbana por meio de intermodalidades e transportes coletivos, ou mesmo ser-
viços de compartilhamento de automóveis e, não apenas de bicicletas, altos 
investimentos em infraestrutura para ampliação de espaços de distribuição de 
fluxos, malhas viárias, portos, aeroportos, rodoviárias, dentre outros também 
se apresentam aos novos tempos. 

A tecnologia, cada vez mais, permite antecipar os desajustes estabelecidos 
com a evolução dos meios de transporte e, frente à natureza dos fatos de-
correntes das novas experiências, a busca pela eficiência é cada vez maior. 
Isso envolve economia de tempo, qualidade de vida, eficiência energética, 
prevenção de acidentes, dentre outras possibilidades. Simuladores de voos, 
por exemplo, permitem treinamento de pilotos e ajustes tecnológicos das ae-
ronaves que estão sendo fabricadas; compartilhamento de automóveis a partir 
de aplicativos de telefonia celular, como já ocorre com bicicletas, também já é 
realidade em virtude da sobrecarga imposta pelo número de veículos nas ruas. 
Somam-se ainda os carros elétricos, veículos movidos à energia solar, etc. 

Nesse contexto, é fundamental perceber que tantos avanços carregam tam-
bém exigências do ponto de vista estrutural e normativo. Não bastaria o de-
senvolvimento de tecnologias ligadas aos meios de transporte sem que fos-
sem observadas as plataformas para que pudessem ser utilizados e, servissem 
à sociedade em sua funcionalidade preestabelecida, a exemplo dos portos, 
aeroportos e rodoviárias. Do mesmo modo, não seria possível imaginar tama-
nha rede em funcionamento, sem normatizações diversas que padronizassem 
regras capazes de equilibrar a produção e a coexistência de tantas formas de 
deslocamento, condutas necessárias, procedimentos e, sobretudo, o controle 
das atividades envolvidas em tamanha complexidade. Imagine o mundo sem 
regras de transportes. Nada de habilitações, legislações aplicadas a cada sis-
tema, nada de procedimentos de embarque e desembarque, nada de controle 
tarifário, de mercadorias e serviços, nada de arrecadação de impostos sobre 
os fluxos, nada de fiscalização, especialmente por meio da segurança oferta-
da. Parece-nos uma situação difícil de ser projetada, justamente pelos tantos 
desajustes que existem, mesmo com tantas regras vigentes.
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Acidentes e tragédias registrados na história dos meios de transporte marcam 
o processo de evolução que vimos de tal maneira que, não se pode analisar 
tudo que analisamos até aqui, desconsiderando a lamentável realidade que 
acabou motivando novos experimentos, novos inventos e permanentes estu-
dos para que chegássemos ao século XXI com maior ciência sobre as possibi-
lidades e limites acerca dos meios de transportes que conhecemos. Ainda as-
sim, conforme mencionado, a tecnologia não ofuscou a resistente existência 
de meios convencionais, rústicos e tradicionais, muito em virtude do acesso 
restrito às novas tecnologias que permanecem como fontes de privilégio. Ao 
analisar o contexto das rotas e travessias marítimas do sistema escravista, 
entre os séculos XV e XIX, Anjos (2009, p.29) destaca que,

a mortalidade no curso da travessia foi um dos contextos mais 
violentos na Geografia Negreira. Em média, 15% da população 
embarcada, ou seja, algo em torno de 1,6 a 2 milhões de seres 
humanos africanos, desapareceram no Oceano Atlântico, fato 
que o torna o maior cemitério de registro na história. As referên-
cias indicam que 30% foi o percentual da mortalidade no século 
XVI; de 12% no fim do século XVIII, devido à diminuição da 
duração da travessia, da melhoria das condições de higiene e da 
alimentação dos africanos e de 15% no século XIX, no período 
do comércio ilegal [cita Dorigny, 2007].

Em abril de 2015 o mundo conheceu uma das faces mais trágicas do escra-
vagismo do século XXI, com o naufrágio de um barco pesqueiro nas águas 
do Mar Mediterrâneo, aproximadamente a 170 quilômetros da costa da Líbia, 
que tinha como destino a Itália.  O barco, com estimados 900 imigrantes, 
fugindo da pobreza, da guerra e de variados tipos de violência, naufragou em 
águas líbias provocando o afogamento de centenas de homens, mulheres e 
crianças. Ainda, no contexto dos naufrágios, outro caso recente destaca o caso 
no navio de cruzeiro Costa Concordia em janeiro de 2012, junto à costa da 
Isola del Giglio, região da Toscana, na Itália, como 32 mortes. Os dois casos, 
que simplificam tantos outros, dizem muito sob duas perspectivas diferencia-
das, de alguns limites encontrados pelo homem ainda hoje. Reflita sobre isso.

Figura 40: Barco de Refugiados Africanos. 

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rescue_operation_(off_the_canaries).jpg?uselan-
g=pt-br>, visitado em fev. de 2015. 
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Figura 41: Costa Concordia.

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vista_Concordia.jpg>, visitado em fev. de 2015.

No que diz respeito ao trânsito, o Brasil apresenta um grave quadro de aci-
dentes. As taxas de morte no trânsito no país são extremamente elevadas, 
acima de média internacional. Com sua taxa total de 23 mortes em acidentes 
de transporte por 100 mil habitantes, o Brasil ocupa a quarta posição entre os 
101 países elencados, ficando atrás apenas de China, Índia e Nigéria e a sé-
tima quando se trata de mortalidade juvenil, pela sua taxa de 29,3, de acordo 
com dados do “Mapa da violência 2014”. (WAISELFISZ, 2014, p.95). Se-
gundo o “Relatório Mundial da Segurança Rodoviária, 2013” (Global Status 
Report on Road Safety 2013)17 da Organização Mundial de Saúde (OMS)/
Organização das Nações Unidas (ONU), os acidentes de trânsito representam 
a maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no mundo, em meio a 
esse quadro os números apontam para mais de 500 crianças mortas por dia e, 
mais de 1,24 milhão de pessoas por ano. 

[No Brasil] na última década, de 2002 a 2012, o número de mor-
tes no transporte passou de 33288 para 46051, o que representa 
um aumento de 38,4%. As taxas, considerando o aumento da 
população, também cresceram 24,5% entre 2002 e 2012. A partir 
de 1996, não só os números, mas também a estrutura e a compo-
sição desses acidentes mudaram. Segundo os registros do [Sis-
tema de Informações de Mortalidade] (SIM), [do Ministério da 
Saúde], se o número de mortes de pedestres caiu 53,7%, as res-
tantes categorias aumentaram e, no caso dos motociclistas, esse 
aumento beira a tragédia: passa de 1.421 mortes no ano 1996 
para 16.223 em 2012: incríveis 1041% de crescimento, mais que 
decuplicando os números de 1996. (...). Essas três categorias, 
pedestres, motociclistas e ocupantes de automóveis, somadas 
representam, ao longo de todo o período, em torno de 90% do 
total de mortes no trânsito do País. Desta forma, se na década 
passada eram largamente preponderantes as mortes de pedestres, 
para 2012 a morte de motociclistas ultrapassou rapidamente as 
restantes categorias, representando 30% das mortes no trânsito, 
com a preocupante tendência de um contínuo crescimento. (WA-
ISELFISZ, 2014, p.85-86).

17 Disponível em <http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/en/> visitado em fev. de 2015
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O quarto maior mercado consumidor de automóveis do mundo é o quarto 
país do mundo com maior número de mortes no trânsito envolvendo moto-
ristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres. O combinado entre o 
aumento real da renda, os incentivos fiscais e a ampliação da classe média no 
país reflete diretamente na expansão do mercado consumidor de automóveis. 
Cabe salientar que tal expansão se encontra com os maiores custos de produ-
ção no mundo por conta do somatório de uma alta carga tributária (IPI, ICMS 
e PIS/COFINS), dos elevados gastos com a mão de obra, a matéria-prima e as 
redes logísticas de destruição e fornecimento, ainda, a falta de competitivida-
de da indústria, fragilidades jurídicas que até a poucos anos ainda permitiam 
a fabricação de automóveis sem Sistema de Freio Antitravamento (Anti-lock 
Braking System-ABS), air bag, direção hidráulica, controles de emissão de 
poluentes, Sistema de Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem (Eletro-
nic Brake Force Distribuition - EBD), Programa Eletrônico de Estabilidade 
(Eletronic Stability Program - ESP), Sistema de Controle de Tração e Altura 
em relação ao solo (Eletronic Actuation System-EAS) e Sistema de Auxílio de 
Frenagem em Urgência (Brake Assist System-BAS). 

Somam-se a isso, o sucateamento de frotas, as maiores margens de lucro aqui 
proporcionadas às montadoras do que no exterior e, a demanda crescente de 
consumidores dispostos a pagar por veículos, mais do que realmente deve-
riam custar. Um fato importante a ser observado é o aumento exponencial 
em relação ao consumo voltado às motocicletas e o paralelo crescimento no 
número de vítimas fatais a ele ligado. 

Podemos observar, em primeiro lugar, a crescente importância 
que vem adquirindo a motocicleta no contexto veicular do país. 
Além disso, o uso maciço da motocicleta como meio de trans-
porte é um fenômeno relativamente recente. Segundo o próprio 
Denatran, em 1970 era um item de baixa representatividade: 
num parque total de 2,6 milhões de veículos, só havia registra-
das 62.459 motocicletas: 2,4% do total. Na virada do século, no 
ano 2000, temos 4,0 milhões de motocicletas registradas, o que 
já representa 13,6% do parque veicular. Para 2012, o número 
pula para 19,9 milhões, representando 26,2% do total nacional 
de veículos registrados pelo Denatran. Concomitantemente, o 
automóvel vai perdendo participação relativa: de 70% em 1998, 
cai sistematicamente até 2012, quando representa 56,1% do to-
tal. O que realmente impressiona é o ritmo de crescimento do 
número de motocicletas. Na virada do século, esse ritmo foi em 
torno de 20% ao ano, ultrapassando bastante o propalado cresci-
mento dos automóveis. Se, entre 1998 e 2012 a frota de motoci-
cletas cresceu 614%, ou seja, cresceu acima de sete vezes, a de 
automóveis cresceu 150%, duas vezes e meia, mas com ampla 
divulgação da Associação Nacional dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea) e cobertura nacional da imprensa. 
Mantendo-se o ritmo atual, uma simples previsão linear permite 
verificar que, no ano de 2024, as motocicletas registradas ultra-
passarão os automóveis. No entanto, se a análise tendencial da 
Abraciclo – entidade que congrega os fabricantes de motocicle-
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tas e similares – estiver parcialmente correta: “O futuro deve 
ser de um mercado com produção próxima a quatro milhões de 
motocicletas ao ano”, a previsão referida se concretizará ainda 
nesta década. O rápido crescimento do número de motocicletas 
nos últimos anos e a previsão da Abraciclo até poderiam ser mo-
tivo de comemoração, não fosse um dado altamente inquietante: 
o crescimento exponencial da mortalidade nos acidentes de mo-
tocicleta (...). (WAISELFISZ, 2014, p.88-89).

Figura 42: Ranking de vítimas de acidentes de motos por habitantes.

Fonte: Disponível em < http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/upload/201204%20-%20novembro/
ed13_imgs/ed13_p21_info.jpg>, visitado em fev. de 2015. 

Compreender a realidade dos meios de transporte na atualidade exige um 
olhar histórico conforme vimos na primeira unidade deste caderno, mas prin-
cipalmente uma análise das consequências que a liberdade inaugurada por 
eles carrega. Seja no cotidiano comum ou diretamente no contexto de ati-
vidades turísticas específicas, eles também ambientam fatos lamentáveis no 
cenário dos fluxos de pessoas, mercadorias e serviços no mundo. Os números 
apresentados pela Organização Mundial da Saúde sobre acidentes no trânsito 
são estarrecedores, indicativos de uma real pandemia conforme sugerem. De 
acordo com as Nações Unidas, quase metade das vítimas de acidentes de trân-
sito no mundo são as denominadas categorias vulneráveis: pedestres, ciclistas 
e motociclistas. 

Só no ano de 2009, aconteceram perto de 1,3 milhão de mortes 
por acidentes de trânsito em 178 países do mundo. Se nada for 
feito, a OMS estima que deveremos ter 1,9 milhão de mortes no 
trânsito em 2020 e 2,4 milhões em 2030. Entre 20 e 50 milhões 
sobrevivem com traumatismos e feridas. Os acidentes de trânsi-
to representam a 3ª causa de mortes na faixa de 30-44 anos; a 2ª 
na faixa de 5-14 e a 1ª na faixa de 15-29 anos de idade. A OMS 
estima que, na atualidade, 90% dessas mortes acontecem em pa-
íses com ingressos baixos ou médios que, em conjunto, possuem 
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menos da metade dos veículos do mundo. E vai ser precisamente 
nesses países que as previsões da OMS indicam que a situação se 
agravará muito mais ainda, em função de um esperado aumento 
nos índices de motorização desses países, sem equivalentes in-
vestimentos na segurança das vias públicas. Atualmente, esses 
acidentes já representam um custo global US$ 518 bilhões/ano. 
(WAISELFISZ, 2012, p.3)

Figura 43: Mortes por acidentes de trânsito em função do tipo de usuário da via pública, por 
região da Organização Mundial de Saúde.

Fonte: Disponível em < http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/83798/1/WHO_NMH_VIP_13.01_spa.pd-
f?ua=1>, visitado em fev. de 2015.

O progressivo agravamento da violência no tráfego das vias públicas levou as 
Nações Unidas a proclamar a “Década de Ação pela Segurança no Trânsito 
2011/2020”, procurando estabilizar e, posteriormente, reduzir as cifras de ví-
timas previstas, mediante a formulação e implementação de planos nacionais, 
regionais e, mundial. Pretende-se com isso, poupar 5 milhões de vidas até 
2020. (WAISELFISZ, 2012, p.3)
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O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), por meio das resoluções 
311/200918 que implementa air bag frontal obrigatório para o condutor e para 
o passageiro dianteiro  e, 312/200919, que anuncia a obrigatoriedade do uso do 
sistema antitravamento das rodas (ABS), ratificadas em dezembro de 2013, 
definiu um cronograma escalonado de aplicação inicial e efetivação na produ-
ção total entre 2010 e 2015 para toda a frota fabricada a partir de então. Cabe 
ainda salientar que em 1986 o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CO-
NAMA) criou os Programas de Controle da Poluição do Ar por Veículos Au-
tomotores: PROCONVE (automóveis) e PROMOT (motocicletas), também 
estabelecendo, por meio de implantação gradativa conforme cronograma, 
obrigatoriedade de tecnologias com foco na redução do consumo e das emis-
sões de poluentes automotivos, igualando em 2015, na totalidade fabricada, 
veículos com emissões a níveis internacionais e padrões europeus. Antes dos 
programas, a emissão média, por exemplo, de monóxido de carbono (CO) de 
um veículo leve era de 54g/km. Na atualidade essa emissão está por volta de 
0,4 g/km. Fontes: CONTRAN e IBAMA (2013). 

Figura 44: Tipo de Vítimas em acidentes no Trânsito no Brasil (2013) – OMS.

Fonte: Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1545760-numero-de-mortes-no-transito-
tem-maior-queda-no-brasil-desde-1998.shtml>, visitado em fev. de 2015. 

Já em relação aos acidentes aéreos, de acordo com a Aviation Safety Network20, 
entidade que contabiliza dados sobre acidentes aéreos, registros desde 1919 
informam até então um total de 15486 acidentes aéreos, considerando aerona-
ves com mais de 12 passageiros, com destaque em número de vítimas para os 
anos de 1972 e 2014 em números absolutos de vítimas em relação ao número 
de acidentes/ano. Os dez maiores acidentes aéreos da história apontam para 

18 Disponível em < http://www.denatran.gov.br/download/resolucoes/resolucao_contran_311_09.pdf>, visitado 
em fev. de 2015.
19 Disponível em < http://www.denatran.gov.br/download/resolucoes/resolucao_contran_312_09.pdf>, visitado 
em fev. de 2015.
20 Disponível em < http://aviation-safety.net/database/>, visitado em fev. de 2015.
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mais de 3500 vítimas. No caso brasileiro, estão registrados na plataforma, 
3272 acidentes aéreos com vítimas. Ainda assim, as estatísticas apontam no 
ranking dos transportes mais seguros, o avião como o segundo meio mais 
seguro depois do elevador. A sequência é dada pelo metrô como terceiro meio 
mais seguro, seguido pelos helicópteros e navios. 

Segundo estimativas da Associação Internacional do Transporte Aéreo (In-
ternational Air Transport Association – IATA), dadas pelo relatório “Serviço 
de Previsão de Passageiros” (IATA Passenger Forecasting Service, 2014), o 
número de passageiros deve chegara 3,9 bilhões em 2017 e, a 7,3 bilhões em 
2034, o que representa um crescimento médio anual de 4,1%. De acordo com 
a IATA, em 2014 viajaram de avião 3,3 bilhões de pessoas em todo o mundo, 
representando um aumento de 170 milhões de pessoas em relação a 2013. Em 
voos internacionais, o número de passageiros aumentou 6,1% em todo o mun-
do. (IATA, 2014). O relatório (IATA, 2014) analisa os fluxos de passageiros 
entre 4000 pares de países para os próximos 20 anos, a previsão do número 
de passageiros por meio de três principais motores da procura: os padrões de 
vida, população e demografia e preço e disponibilidade.

Conforme vimos na disciplina Interculturalidade, por diversas razões, em 
uma década o número de imigrantes residentes no país quase dobrou, saltan-
do de 143,6 mil em 2000 para 268,5 mil imigrantes internacionais em 2010, 
86,7% a mais. Esses números se fundem aos números de turistas que visitam 
o país e aos de brasileiros que passaram a viajar mais pelo Brasil. Não por 
acaso, os números registrados de fluxos envolvendo embarques e desembar-
ques no país, domésticos e internacionais, são crescentes. Vimos também que 
vários fatores, articulados ou isoladamente, contribuem para o permanente 
crescimento da atividade turística nacional, especialmente desde a criação 
do Ministério do Turismo e do lançamento do Plano Nacional de Turismo 
em 2003. Especialmente, o aperfeiçoamento institucional das instâncias de 
gestão das políticas públicas de turismo, a realização de grandes eventos e os 
investimentos em infraestrutura.

Até 2034, os cinco mercados de passageiros com maior e mais acelerado cres-
cimento adicional por ano será a China (856 milhões de novos passageiros), 
os EUA (559 milhões), a Índia (266 milhões), a Indonésia (183 milhões) e o 
Brasil (170 milhões). Estima-se que o Brasil aumente o número de passagei-
ros para 170 milhões e suba da décima para a quinta posição. Seu mercado 
total será de 272 milhões de passageiros. (IATA, 2014). De acordo com dados 
do Ministério do Turismo, o país já é o 3º maior mercado de aviação domés-
tica do mundo, número três vezes maior do que há dez anos. O mercado de 
transporte aéreo no Brasil cresceu 5,7% em 2014. Foram 95,1 milhões de pas-
sageiros transportados nos voos domésticos e 6,4 milhões nos internacionais. 
Para uma noção aproximada do que isso significa, os brasileiros realizaram 
cerca de 206 milhões de deslocamentos pelo país em 2014, cerca de um terço 
da população, ou 62 milhões de brasileiros, visitaram algum destino nacional 
no último ano. Somente durante a Copa do Mundo, foram três milhões de tu-
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ristas locais viajando pelo país. Com isso, o número de empregos formais no 
turismo quase duplicou, alçando o país à quinta colocação no ranking mundial 
de postos de trabalho nessa indústria, com 3,1 milhões de empregos diretos 
e cerca de 8,5 milhões entre diretos, indiretos e induzidos. (MTUR, 2014)21.

A aviação civil brasileira passou por inúmeras transformações 
desde 1927, ano do voo inaugural da primeira empresa de avia-
ção civil do Brasil. De um mercado incipiente na década de 20, 
em que a constituição de empresas aéreas era livre e a regula-
ção praticamente inexistente, o País passou a ter um setor com 
empresas de porte e com marco regulatório definido, contando, 
inclusive, com uma agência reguladora dedicada (a Agência Na-
cional de Aviação Civil – ANAC, criada em 2005). (MCKIN-
SEY & COMPANY, 2010).

De acordo com sondagem mensal de intenção de viagem do consumidor, re-
alizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) para o MTur, em janeiro de 
2015, 25,6% dos brasileiros planejavam viajar até julho deste ano. A maioria, 
73,6%, pretende visitar algum destino dentro do Brasil. O avião é o meio de 
transporte escolhido por 58,5%, enquanto que 24,4% farão os deslocamentos 
de carro. (MTUR, 2015).

As projeções apontam que nos próximos 20 anos um número acima do dobro 
de passageiros que voam atualmente terão a chance de voar. Atualmente, a 
aviação responde por 58 milhões de empregos e US$ 2,4 trilhões em ativi-
dade econômica. As estimativas oficiais, (IATA, 2014), apontam que nesses 
20 anos, a aviação seja responsável por aproximadamente 105 milhões de 
empregos e US $ 6 trilhões em PIB. O relatório (IATA, 2014) destaca que até 
2034, oito dos dez mercados aéreos de mais rápido crescimento em termos 
percentuais, serão na África com a República Centro Africano, Madagáscar, Tan-
zânia, Burundi e Kuwait tornando-se os cinco mercados que mais crescem. 

O estudo aponta ainda que, em termos de países-pares, destinos asiáticos e sul
-americanos terão o crescimento mais rápido, refletindo o crescimento eco-
nômico e demográfico nesses mercados. Intra-Paquistão, Kuwait-Tailândia, 
Emirados Árabes Unidos (EAU)-Ethiopia, Colômbia-Equador e as viagens 
intra-Honduras crescerão pelo menos 9,5%, em média, para os próximos 20 
anos, enquanto o par Timor-Leste-Indonésia será o mais rápido a crescer, a 
14,9%. Segundo o relatório “Panorama 2013”22 da Associação Brasileira das 

21 Disponível em <http://www.turismo.gov.br/turismo/noticias/todas_noticias/20150422_6.html>, visitado 
em abr. de 2015.
22 Disponível em < http://www.abear.com.br/uploads/arquivos/dados_e_fatos_arquivos_ptbr/Panorama_2013.
pdf>, visitado em fev. de 2015.
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Empresas Aéreas (ABEAR) a idade média das aeronaves  no Brasil é de cerca 
de 6,4 anos versus 12,5 anos da amostra levantada. Sua utilização média diá-
ria é de cerca de 10,6 horas versus 8,3 horas da amostra considerada. 

Sendo a frota doméstica brasileira mais jovem, consome menos 
combustível e emite menos poluentes. Em comparação com a 
frota norte-americana, o consumo de combustível é 16% menor 
por assento-quilômetro oferecido e 4% menor por passageiro-
quilômetro transportado. As emissões de poluentes seguem as 
mesmas proporções. Este levantamento também permite identi-
ficar que a eficiência operacional das empresas aéreas brasilei-
ras tem sido negativamente impactada pelas limitações da infra-
estrutura aeroportuária e pelo decorrente congestionamento do 
tráfego aéreo. (ABEA, 2013, p.67).

A indústria da aviação reconhece que o transporte aéreo tem um impacto 
ambiental e, está empenhada em reduzir sua pegada de carbono. Em 2009, 
a indústria concordou em assumir três metas que assegurem que a aviação 
desempenhe o seu papel no sentido de garantir um futuro sustentável. São 
elas: 1,5% de melhoria da eficiência de combustível anual para 2020; limitar 
as emissões líquidas através de um crescimento neutro em carbono a partir 
de 2020; corte de 50% nas emissões líquidas em 2050, em comparação com 
2005. (IATA, 2014).

A pegada de carbono ou carbon footprint: é a nossa pegada ambiental no 
mundo. Serve como medida em relação à quantidade de dióxido de carbono 
que produzimos diariamente e a forma como essas emissões de gás influen-
ciam o meio ambiente. Em média, cada cidadão do mundo tem uma pegada 
de carbono de 4 toneladas por ano, ou seja, todos nós produzimos cerca de 4 
toneladas de dióxido de carbono anualmente. Curiosamente, na América do 
Norte, cada cidadão produz cinco vezes mais – até 20 toneladas de dióxido de 
carbono por ano. Na Europa, esses valores são significativamente menores: 
por exemplo, no Reino Unido a pegada de carbono de cada pessoa é, em média, 
10 toneladas por ano; e em França, esse valor baixa para as 6 toneladas anuais. 
Você pode calcular a sua pegada de carbono online através de diversos sites. 

Fonte: http://umavidaverde.com/
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Analise o “Quadro 4: Análise dos 10 maiores mercados de transporte aé-
reo”, o “Quadro 5: Destaques de crescimento regional do transporte aéreo 
mundial (2014-2034)’ e o “Quadro 6: Análise de mercados passageiros aé-
reos domésticos - (2014-2034) na Lista de Quadros disponível no AVA. 

Figura 45: Passageiros no Aeroporto de Congonhas (SP).

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Interiors_of_airports_in_Brazil?uselang=p-
t-br#/media/File:Filas_Congonhas.jpg>, visitado em fev. de 2015.

Figura 46: Dados do Setor Aéreo Nacional de Fevereiro de 2015.

Fonte: Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Disponível em < http://www.abear.com.br/>, visitado em mar. 
de 2015.

O ano 2014 foi marcado pela celebração do centenário da aviação comercial 
que se iniciou com um passageiro e é marcada pelo fluxo de 3,3 mil milhões 
de passageiros, mais de 40% da população mundial, aproximando dos 8 mi-
lhões de passageiros por dia. Nesse primeiro centenário, a IATA calcula que 
por volta de 65 bilhões de passageiros voaram em todo o mundo e, estima que 
o mesmo número seja atingido nos próximos 20 anos, por três fatores: melho-
ria nos padrões de vida, crescimento populacional e as condições de preço e 
disponibilidade em virtude da abertura de mercados. 
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Em comemoração pelo centenário da aviação comercial a Associação Inter-
nacional do Transporte Aéreo (IATA) lançou o site (http://flying100years.
com/) com inúmeras informações, curiosidades, fotos e fatos sobre passado, 
presente e futuro que ajudam a contar a história da aviação mundial. Visite 
o site e percorra a linha do tempo, observando as fotos e textos disponíveis. 
Visitar o site será fundamental para maior imersão sobre tudo que vimos até 
aqui, além de ser uma experiência incrível. Cabe salientar que é possível 
selecionar a opção de tradução para o português, clicando com o botão direi-
to do mouse e selecionando-a. 

 Atualmente, mais de 40 mil pares de cidades são conectadas pela aviação 
comercial e, 1.500 companhias aéreas conectam quase 4.000 aeroportos co-
brindo todos os países do mundo em uma indústria que gera 57 milhões de 
empregos. Em 2013, pela primeira vez a indústria aérea transportou 3 bilhões 
de passageiros. Nesse mesmo ano mais da metade dos turistas viajaram de 
avião no mundo. A cada minuto, 52 aviões decolam de algum aeroporto do 
mundo; US$12.1 milhões em carga são entregues; 5.700 passageiros entra-
ram em um avião em alguma parte do mundo; 70.000 km são percorridos pe-
las aeronaves. Fonte: Disponível em < http://flying100years.com/resources>, 
visitado em fev. de 2015. 

Falhas humanas, incêndios, fadiga estrutural de trilhos, rodas e demais estru-
turas, descarrilamento, atropelamentos, colisão em passagens de nível, edifi-
cações, automóveis e outros trens, explosão de caldeira, comprometimento de 
pontes, túneis e vias por processos naturais como tempestades, nevascas, ter-
remotos, tsunami, deslizamentos de terra e similares e, ataques terroristas. A 
história trágica dos trens pelo mundo não se resume ao passado das primeiras 
invenções ou das estruturas defasadas e obsoletas. Todos os dias vários casos 
são registrados em um número crescente de vítimas como também estão rela-
cionados às tecnologias recentes. 

Os vários acidentes ferroviários trágicos que marcam o último século, evol-
vendo trens de carga e trens de passageiros permanecem suscitando preocu-
pações e debates em todo o mundo. Mesmo o sistema ferroviário europeu, 
tido como modelo de referência passa por questionamentos variados que vão 
desde os processos de modernização em curso, passando pelas normas de 
segurança, até a qualidade dos processos trabalhistas envolvidos. Nesse ce-
nário, os debates se intensificam sobre a redução de custos orçamentários, as 
implicações acerca da implantação de sistemas de frenagem automática em 
trilhos obsoletos e, os desacordos entre investidores públicos e privados difi-
cultando a integração e unificação de um sistema mais sofisticado. 
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Analise o “Quadro 7: Alguns Acidentes Ferroviários”  na Lista de Quadros 
disponível no AVA. 

A Agência Ferroviária Europeia23, organismo da União Europeia situada na 
França, responsável por monitorar e definir as normas de segurança do setor 
nos 28 Estados-membros da EU, destaca, no relatório “Desempenho da se-
gurança ferroviária na União Europeia 2014” e no “Plano de Trabalho 
2015”, diversos outros documentos que o espaço ferroviário europeu passa 
por um momento de transição dos sistemas obsoletos para sistemas avan-
çados. Os estudos indicam que houve redução significativa no número de 
mortes de passageiros, desde 1980, mas que apesar das melhoras constata-
das, um número significativo de acidentes continua acontecendo. Apesar da 
redução nos últimos três anos de colisões de comboios, descarrilamentos de 
comboios, incêndios e material circulante, acidentes em passagens de nível, 
vítimas externas, como casos de suicídios, cresceram 97%. 

Os mais recentes dados disponíveis confirmam que ferrovias da 
União Europeia continuam sendo um dos modos de transporte 
mais seguros na Europa e no mundo. No entanto, continua a re-
tardar melhorias; em especial, o número de vítimas externos (in-
vasores, utilizadores de passagens de nível, suicídios) mostram 
pouca melhora. O desempenho de segurança dos Estados-Mem-
bros da UE varia consideravelmente, com uma diferença de 
mais de dez vezes no risco de todas as categorias de usuários de 
transporte ferroviário. Isto implica que não está claro potencial 
de melhoria em diversas áreas, como não tem havido nenhuma 
redução significativa no risco de variações ao longo dos últimos 
dez anos. Mais de 2000 acidentes significativos ocorrem a cada 
ano nas Ferrovias dos Estados-Membros da União Europeia. 
Seus custos económicos são contabilizados tão altos próximos 
a 1.7 milhões de euros. Nestes acidentes, mais de 1000 pessoas 
são mortas, e um número semelhante de pessoas estão seriamen-
te feridas a cada ano. Colisões de comboios e descarrilamen-
tos de comboios representam apenas 5% de todos os acidentes 
significativos, enquanto os acidentes com pessoas, causado por 
material circulante em movimento e os acidentes de passagens 
de nível constituem 87% dos acidentes ferroviários, excluindo 
suicídios. De acordo com os últimos indicadores comuns de 
segurança dos dados disponíveis, a segurança ferroviária con-
tinuou a melhorar em toda a UE em 2012, com 2068 acidentes 
significativos, resultando em 133 mortes e 1016 pessoas grave-
mente feridas. Isto representa uma redução de 7% no número 
de acidentes significativos e uma queda de 5% no número de 
vítimas em relação a 2011. Apesar de uma melhoria geral, não 
tem havido progresso em redução do número de vários tipos de 
acidentes. (AFE, 2014, p.7).

23 Disponível em < http://www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx>, visitado em mar. de 2015. 
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Cabe o destaque para cinco acidentes graves em 2013, envolvendo Espanha, 
França, Bélgica, Suíça e Alemanha, de um total de 233 acidentes e incidentes 
ocorridos no mesmo ano. A Agência destaca que impera a preocupação em 
assegurar que todos os países da União Europeia utilizem as investigações 
de acidentes como ferramentas de aprendizado com os acidentes do passado, 
com a finalidade de melhorar a segurança no futuro, tal como é previsto na le-
gislação da UE. Estima-se que a partir de 2015 sejam investidos acima de 30 
bilhões de euros no setor de transportes nos 28 países, com grande volume de 
recursos destinados à modernização e integração de mais de 20 redes em um 
sistema ferroviário transnacional em todo o continente, consolidando assim o 
Sistema Europeu de Controle de Trens.

A Agência Ferroviária Europeia tem como objetivo contribuir, 
no plano técnico, para a implementação da legislação comuni-
tária destinada a melhorar a posição competitiva do setor fer-
roviário através do reforço do grau de interoperabilidade dos 
sistemas ferroviários e a desenvolver uma abordagem comum 
da segurança do sistema ferroviário europeu, a fim de contribuir 
para a criação de um espaço ferroviário europeu sem fronteiras 
e garantindo um elevado nível de segurança. (AFE, 2015, p.7).

Em 2014, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Agência 
Ferroviária Europeia (European Railway Agency - ERA), assinaram em Ber-
lim, (Alemanha), um Memorando de Entendimentos com vistas a ampliar o 
diálogo entre o Brasil e a União Europeia. Os objetivos estão voltados para 
um plano de ação em que as partes se comprometeram a buscar uma coope-
ração mais estreita entre os reguladores, com vistas à obtenção de acordos 
de reconhecimento mútuo em matéria de requisitos técnicos, avaliação de 
conformidade e padrões na área ferroviária. Disponível em < http://transpor-
tes.gov.br/ultimas-noticias/1519-antt-e-agncia-europeia-firmam-parceria-pa-
ra-o-setor-ferrovirrio.html>, visitado em mar. de 2015. 

“Para efeito de ilustração, dados extraídos do Word Almanac24 destacam que 
no século XIX ocorreram seis grandes acidentes ferroviários, que deixaram 
um saldo de 428 mortos. No século XX, até fevereiro de 1996, haviam ocor-
rido 114 grandes acidentes ferroviários, que mataram perto de dez mil pesso-
as. Nos primeiros 40 anos daquele século (1900 a 1939), houve 43 grandes 
acidentes, com 2.733 mortes; nos 40 anos seguintes (1940 a 1979), houve 52 
grandes acidentes, com 5.149 mortes. Se em termos relativos não podemos 
afirmar categoricamente que tenha havido um aumento do número de aciden-
tes e de mortes, em termos absolutos os números falam por si. Muitas pessoas 

24 Disponível em < http://www.worldalmanac.com/>.
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morreram também, ou ficaram feridas, em numerosos outros acidentes ferro-
viários considerados pequenos, e que por essa razão não aparecem nas esta-
tísticas.” Fonte: Disponível em< http://www.library.com.br/Filosofia/ferrovi.
htm>, visitado em fev. de 2015. 

No Brasil, mais de 900 municípios são cortados por linhas férreas. Nesse 
contexto, o estado de São Paulo se destaca com aproximadamente 200 cida-
des nessa situação. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres 
- ANTT, os acidentes com trens no Brasil vêm diminuindo consideravelmen-
te, mas o número ainda é assustador. De acordo com a Associação Nacional 
dos Transportadores Ferroviários - ANTF, os números absolutos de acidentes 
registrados pelas ferrovias brasileiras diminuem a cada ano. Em 1997, eram 
3.703 acidentes. Em 2013, foram 864, registrando uma queda de 84% nos 
índices. (ANTF, 2014a, p.10). 

Figura 47: Índices de Acidentes no transporte de cargas (1997-2013).

Fonte: (ANTF, 2014b).

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT realiza 
diversos estudos técnicos para o estabelecimento de desvios das ferrovias nos 
núcleos das cidades. De modo a atuar com mais emergência na resolução de 
problemas relacionados a esse contexto, concessionárias investem em traba-
lhos de educação ambiental e educação no trânsito junto as comunidades que 
convivem com os trens no cotidiano, bem como na construção de passagens 
de nível, passarelas e viadutos, no sentido de minimizar os desafios vigentes. 
Em várias cidades, já existem processos autorizados de retirada dos trilhos do 
perímetro urbano. 

Os apontamentos da ANTF (2014) destacam que apesar da redução na quan-
tidade de acidentes registrados nas ferrovias entre 2012 e 2013, questões liga-
das à segurança continuam como preocupações centrais e integram agenda de 

Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   79Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   79 01/06/2015   17:06:3001/06/2015   17:06:30



80

Meios de Transporte e Roteiros

prioridades em investimentos. Isso passa pelo aprimoramento das estruturas 
de sinalização, pelos processos de fiscalização, investimentos em logística, 
educação e conscientização. Para se ter noção da complexidade dos desafios, 
o levantamento feito pelo Programa Nacional de Segurança Ferroviária em 
Áreas Urbanas (PROSEFER) aponta que, em virtude da falta de planejamen-
to, o número de passagens de nível no Brasil superam 12 mil. Na pesquisa 
foram cadastradas 3.375 passagens considerando que as urbanas totalizaram 
1.856, das quais cerca de 280 foram classificadas como críticas e prioritárias, 
estando 60% delas concentradas em áreas urbanas de grande relevância.

Como medida para alcançar os objetivos definidos foi prevista 
a eliminação de GARGALOS LOGÍSTICOS através de inter-
venções em áreas críticas de dezessete corredores de transpor-
te ferroviário no Brasil. Entre as diversas ações propostas pelo 
Programa, destacam-se a eliminação das barreiras existentes, 
através de obras como sinalização, viadutos, pontes, passagens 
de pedestres, contornos ferroviários e remoção das invasões na 
faixa de domínio ferroviária em áreas urbanas. Para atingir seus 
objetivos, o PROSEFER percorreu dezessete corredores ferro-
viários e estudou cerca de 15 mil quilômetros de ferrovias na 
malha ferroviária concedida ao transporte de carga, que corres-
ponde a 95,5% das cargas ferroviárias movimentadas no país 
em dados de 2009. A implementação do PROSEFER está possi-
bilitando à DIF/DNIT a imediata atuação sobre as áreas críticas 
dos corredores de transportes ferroviários abrangendo parte im-
portante do Brasil. O escopo contratado contempla dezesseis es-
tados, abrangendo quase 600 municípios brasileiros. A visão da 
malha por Corredor permite uma programação de intervenções 
técnicas em determinados pontos selecionados, visando a uma 
condição harmônica, eficiente e eficaz das operações conjuntas 
de cada sistema. Foram cadastradas 3.375 passagens em nível, 
ou seja, aproximadamente uma a cada 3,5 km de ferrovia. As 
passagens urbanas em nível totalizaram 1.856, das quais cerca 
de 280 foram classificadas como críticas e prioritárias, estando 
60% delas concentradas em áreas urbanas de maior relevância, 
predominantemente localizadas na região Sudeste. A abrangên-
cia dos levantamentos é de 15 mil km de ferrovias em 17 cor-
redores ferroviários; 16 estados; 596 municípios; 5.609 cruza-
mentos levantados; 355 invasões identificadas. Abrangência dos 
resultados é de 692 cruzamentos com solução de conflitos em 
186 municípios beneficiados; 217 empreendimentos com total 
de mais de 7 bilhões de reais previstos para inclusão nos próxi-
mos PPAs. (DENIT, 2015).25

Várias medidas estão sendo tomadas no processo de revitalização das ferro-
vias brasileiras, que por tanto tempo ficaram adormecidas, após sua liquida-
ção no processo de desestatização e privatização iniciado em 1992. Tal pro-
cesso impactou diretamente no desmonte não só do transporte de cargas, mas 
especialmente no transporte ferroviário de passageiros. Com as concessões 
das malhas ferroviárias em 1996 à iniciativa privada, os contratos das conces-

25 Disponível em < http://www.dnit.gov.br/ferrovias/prosefer>, visitado em fev. de 2015.
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sionárias junto ao Governo Federal tinham na previsão, apenas o transporte 
ferroviário de cargas, estando as empresas impedidas de explorarem o trans-
porte de passageiros. Entre as concessionárias privadas, oriundas dos siste-
mas operados pela RFFSA e Cia. Vale do Rio Doce, apenas as concessões 
da EFVM e EFC contemplam o transporte regular de passageiros de longa 
distância. Nesse contexto, diante da possibilidade de prestação não regular 
dos serviços de transporte ferroviário de passageiros, a ANTT emitiu a Reso-
lução nº 359, de 26/11/200326, por meio da qual estabeleceu procedimentos 
relativos à operação dos trens turísticos, histórico-culturais, e comemorati-
vos. Dessa forma, os trens turísticos e os histórico-culturais caracterizam-se 
por contribuírem para a preservação do patrimônio histórico e da memória 
das ferrovias e operam durante todo ano, enquanto os trens comemorativos 
caracterizam-se pela realização de um evento específico e isolado. 

A inclusão da Rede Ferroviária Federal S.A. no Programa Na-
cional de Desestatização através do Decreto n.º 473/92, propi-
ciou o início da transferência de suas malhas para a iniciativa 
privada, durante um período de 30 anos, prorrogáveis por mais 
30. Esse processo também resultou na liquidação da RFFSA, a 
partir de 07/12/99. As concessões das malhas ferroviárias ocor-
reram entre 1996 e 1998, concentrando-se em 1997. A ANTT 
foi criada por força da Lei n° 10.233, de 5 de junho de 2001 e 
implantada mediante edição do Decreto n° 4.130 de 13 de feve-
reiro de 2002, atuando na regulação e fiscalização de transportes 
rodoviários, ferroviários e dutoviários no Brasil. No que tange 
ao modal ferroviário, a ANTT fiscaliza 12 concessões ferroviá-
rias, dentre as quais 07 são oriundas da RFFSA. A fiscalização 
a cargo da ANTT tem como finalidade, o acompanhamento da 
prestação do serviço público de transporte ferroviário de car-
gas concedido, a conservação do patrimônio público arrendado, 
bem como aspectos econômicos financeiro das concessões. (...). 
Os investimentos em material rodante, trilhos e componentes de 
sistemas de controle de tráfego feitos pelas concessionárias têm 
mantido crescimento constante. Trilhos são adquiridos no exte-
rior. As encomendas de vagões levaram a indústria nacional a 
aumentar fortemente seu índice de ocupação. A capacidade ins-
talada de produção é da ordem de 5.616 unidades/ano, podendo 
ser facilmente ampliada. Quanto às locomotivas, algumas já es-
tão sendo fabricadas no Brasil na fabrica da GE em Contagem/
MG, que atua na área de transporte ferroviário como fabricante 
de locomotivas e equipamentos de tração. (...). (ANTT, 2014).

Nesse contexto de revitalização crescente do patrimônio ferroviário nacional, 
diversas frentes de trabalho se articulam pelas demandas, necessidades e pos-
sibilidades de aperfeiçoamento, expansão e incremento da malha ferroviária. 
Isso implica em quatro frentes de planejamento: incentivos fiscais, transporte 
de cargas, transporte de passageiros e conexões multimodais com a constru-
ção de estações, portos, aeroportos, pontes, estaleiros, dentre outros espaços e 
infraestruturas. A integração, modernização e unificação do sistema também 

26 Disponível em < http://appweb2.antt.gov.br/resolucoes/00400/resolucao359_2003.htm>, visitado em fev. de 2015. 
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constitui um desafio ao país. A realidade das ferrovias é compartilhada em 
trechos variáveis de bitolas largas, métricas e mistas. Não menos importantes, 
em escalas menores, investimentos em sinalização, fiscalização e segurança 
também se mostram fundamentais nesse processo. 

A atual malha ferroviária brasileira se configura em um total de 29.533 qui-
lômetros, onde 27.782 km constituem o total concedido à iniciativa privada. 
Trata-se de 12 concessões sob a tutela de 11 concessionárias da iniciativa 
privada, associadas da ANTF. Desses 27.782 km, 23.053 km estão em ope-
ração com densidade de tráfego e, 4.729 km se apresentam subutilizados ou 
sem tráfego de cargas. Extensão esta que, segundo a Associação Nacional 
dos Transportadores Ferroviários, permanece arrendada as concessionárias 
do total de 5.544 km da Deliberação nº 124/ANTT/1127 que, considerando o 
dever contratual das concessionárias, para exploração e desenvolvimento do 
serviço público de transporte ferroviário de cargas, de zelar pelos bens vin-
culados à concessão, conforme normas técnicas específicas, mantendo-os em 
perfeitas condições de funcionamento e conservação, até a sua transferência 
à concedente ou à nova concessionária, estabelece condições e fixa prazos 
para regularização da situação de trechos e ramais ferroviários subutilizados 
ou sem tráfego de cargas. Os estudos em curso da ANTT e da ANTF estimam 
que, frente a atual realidade das demandas do país, são necessários 52 mil 
quilômetros de ferrovias. As previsões do Governo Federal estipulam a cons-
trução de mais 10 mil quilômetros até 2025.28 

Figura 48: Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal – Malha Ferroviária.

Fonte: Disponível em < http://www.antf.org.br/index.php/informacoes-do-setor/mapa-ferroviario-brasileiro>, 
visitado em mar. de 2015.

27 Disponível em <http://www.usuport.org.br/download.php?file=arquivos/texto/1359.pdf&filename=ANTT%20-%20
Delib%20n%C2%BA.%20124,%20de%2006%20de%20julho%20de%202011.pdf>, visitado em fev. de 2015.
28 Disponível em < http://www.antf.org.br/>, < http://www.antt.gov.br/>, visitado em mar. de 2015.
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As empresas de transporte ferroviário movimentaram, em 2013, 450 milhões 
de toneladas de cargas. Os principais produtos transportados foram os miné-
rios de ferro e o carvão, seguidos pelos produtos do agronegócio. A expec-
tativa de crescimento no total da Produção Ferroviária é de 14,2% e, da mo-
vimentação de cargas, que cresceu 78,5%, comparando o realizado de 1997 
com 2013, 12,8%, até 2016. (ANTF, 2014b).

O governo federal já tem desenvolvido projetos ferroviários 
que estão previstos no Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) em 2007 e no Programa de Investimento Logístico (PIL), 
lançado em 2012. A efetivação de todas as obras previstas no 
PAC e no PIL levaria a um aumento da participação do transpor-
te ferroviário dos atuais 30% para 43% em 2031, segundo o Re-
latório Final do Projeto de Reavaliação das Estimativas e Metas 
do PNLT. Com esse resultado, o crescimento das ferrovias seria 
efetivado e o desenvolvimento da logística no Brasil sairia do 
papel. (ANTF, 2014ª).

Figura 49: Participação dos Produtos Transportados pelas Ferrovias (%).

Fonte: (ANTT, 2014b) Adaptado pelo autor.

No Brasil, as locomotivas e vagões trafegam numa velocidade média de 28 
km/h. Nos Estados Unidos, a velocidade média é de 64 km/h. 
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A realidade que se evidencia nesse momento de recuperação da potencia fer-
roviária nacional ainda deixa distante a reestruturação profunda do transporte 
de passageiros que existia no passado recente e mantém o desafio de expan-
são dessa lógica por todo país. As explicações sobre a aparente resistência 
pode ser compreendida a partir da viabilidade econômica face aos grandes 
investimentos que se alinham na ordem das prioridades nacionais. Ampliar o 
transporte ferroviário de passageiros no país a ponto de produzir potência a 
partir dos fluxos só será possível, após a resolução dos problemas primários 
de logística que emperram o país a vários anos, desde o desmonte da malha 
ferroviária nacional na década de 1990. Só quando as empresas concessioná-
rias de serviços públicos de transporte ferroviário alcançarem o desempenho 
operacional pretendido para os próximos 20 anos, é que teremos a corporificação 
de um sistema integrado de transporte ferroviário de passageiros no país. Até lá, 
ações específicas, mas, sobretudo sólidas tendem a revitalizar grande parte desse 
patrimônio que ficou por tempos enferrujando nos cantos do país. 

Um bom exemplo sobre essas possibilidades apontam para o trabalho desen-
volvido pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 
Amigos do Trem29. Fundada em 2001, a entidade Amigos do Trem trabalha 
pela preservação e reimplantação do transporte ferroviário, principalmente 
o transporte de passageiros sobre trilhos em todo território nacional tendo 
como objetivos, promover a cultura, o turismo, o desenvolvimento sustentá-
vel, defendendo o patrimônio histórico público das ferrovias nacionais além 
de incentivar a modernização do mesmo.

Atualmente, existem três linhas de trens regionais30 regulares, conforme foi 
mencionado. São eles:

Quadro 1: Linhas de trens regionais

Linhas de trens regionais

UF TRECHO EXTENSÃO OPERADORA

ES/MG

 Vitória/Belo Horizonte
– Estra da de Ferro Vi-
tória - Minas – EFVM

km 664

.VALE S.A

www.vale.com.br
PA/MA

 Parauapebas/São Luis
 – Estrada de Ferro
Carajás – EFC

km 892

PR

Curitiba/Morretes/ 
Paranaguá

Contrato de Permis- 
são

km 110
.Serra Verde Express Ltda

www.serraverdeexpress.com.br

Fonte: (ANTT, 2015). 

29 Disponível em <http://www.amigosdotrem.org/>, visitado em fev. de 2015.
30 Disponível em http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4927/Trens_Regionais.html>, visitado em fev. de 2015.
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Figura 50: Estação Santo Amaro da Linha 9 (Esmeralda) operada pela (Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos). Integração com a Linha 5 (Lilás) operada pelo (Metrô de São Paulo).

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esta%C3%A7%C3%A3o_Santo_Amaro_-_Li-

nha_9_Esmeralda.JPG>, visitado em fev. de 2015.

Figura 51: Estação Itaim Paulista (São Paulo).

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estacao_itaim_paulista.jpg>, visitado em fev. de 2015.

Conforme vimos anteriormente, a Resolução nº 359, de 26/11/2003 da ANTT 
estabelece procedimentos relativos à operação dos trens turísticos, histórico-
culturais e comemorativos no país. Entre 2004 e 2010 foram autorizados 25 
trens turísticos e culturais e, no período de 2004 a 2012, foram emitidas 53 
autorizações para trens comemorativos. 

Analise o “Quadro 8: Trens turísticos e culturais do Brasil (2004-2010)”  e 
o Quadro 9: Trens comemorativos (2004-2012)” na Lista de Quadros dis-
ponível no AVA.
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Figura 52: Total de Acidentes Ferroviários por causas (2006-2013).

Fonte: (ANTT, 2014, p.3).

A história das ferroviárias brasileiras ajuda a contar a própria história do país. 
A lembrança dos trens quase sempre é marcada com o saudosismo daqueles 
que um dia tiveram os trilhos como parte de seu cotidiano, da sua vida. Ao 
mesmo tempo, para outras pessoas, muitos de seus capítulos guardam mo-
mentos de tragédia por episódios relegados ao esquecimento. 

No gráfico da figura 52 observamos o registro oficial de acidentes ferrovi-
ários (2006-2013) da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Se com-
parado ao contexto da União Europeia, onde as atenções e preocupações se 
voltam para interferências externas no modal, ao mesmo tempo em que há 
o reconhecimento de melhorias internas, o caso brasileiro os problemas não 
estão concentrados em única causa e apesar de significativa melhoria nos ín-
dices em virtude dos inúmeros investimentos e ações promovidas no período 
mencionado.

Mesmo com todas as melhorias registradas e em curso, não fica difícil com-
preender a realidade dos tantos acidentes que ainda ocorrem, quando os nú-
meros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DENIT) 
destacam a existência superior a 12 mil passagens de nível, em mais de 900 
municípios do país cortados por malhas ferroviárias. Ou quando a Confede-
ração Nacional de Transportes (CNT) informa sobre a identificação de pelo 
menos 350 invasões de faixas de domínio em todo o país, reforçando o alerta 
sobre passagens em nível em áreas densamente povoadas. 

Os acidentes se encontram em causas muito semelhantes: atropelamentos, 
suicídios, vandalismo (onde são registrados casos de surfistas ferroviários), 
sobrecarga de sistemas, superlotação de carros, colisões com outros meios 
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de transporte em passagens de nível e com outros trens na malha, descarri-
lamento, comprometimento da malha, problemas mecânicos, falta de sinali-
zação, comunicação comprometida, falhas humanas, intempéries naturais e, 
em alguns casos, terrorismo. Nesse cenário, os desafios são muitos quando 
ainda são registrados no país, pela Associação Nacional de Transportadores 
Ferroviários (ANTF), 864 episódios no período de um ano. 

O Brasil apresenta uma baixa densidade de infraestrutura fer-
roviária e problemas de conexão, pois, do total, 22.219 km dos 
trilhos têm bitola métrica (1 m), 5.461 km são de bitola larga 
(1,60 m) e 510 km têm bitola mista. Essa falta de uniformida-
de evidencia um problema de planejamento do transporte que 
pode elevar o custo da operação e o tempo demandado no des-
locamento. Além do reduzido alcance da malha e dos problemas 
de conexão, a CNT identificou outros entraves ao desenvolvi-
mento do sistema: baixa integração com os modais, rodoviário e 
aquaviário, invasões das faixas de domínio, passagens em nível 
crítico, elevada carga tributária na operação, burocracia relacio-
nada às questões do passivo da Rede Ferroviária Federal S.A. 
(RFFSA) e a possibilidade de coexistência de dois marcos re-
gulatórios, o que poderá dificultar a operação do sistema. Em 
relação aos gargalos físicos, merecem destaque a existência de 
mais de 350 invasões de faixas de domínio, que forçam a dimi-
nuição da velocidade das composições de 40 km/h para até 5 
km/h, e as passagens em nível, que, além de reduzir a velocidade 
e dificultar as manobras em áreas densamente povoadas, elevam 
o risco de ocorrência de acidentes. Apesar das dificuldades, o 
modal apresentou significativo crescimento após as concessões 
realizadas na década de 1990. A produção de transporte em TKU 
(Toneladas-quilômetro Útil), por sua vez, foi de 297,4 bilhões 
em 2013, o que representa um aumento de 63,8% quando com-
parado ao ano de 2003. No mesmo período, o número de aciden-
tes teve uma redução de 61%. (CNT, 2014, p.11-12).

Em 1950 o país contava com uma malha ferroviária de 30 mil quilômetros.
Vinte anos mais tarde, em 1970, esse número estaria reduzido aos 6 mil qui-
lômetros (20%) em virtude das privatizações, do desmonte das ferrovias e dos 
projetos rodoviários brasileiros. Conforme vimos, a retomada dos fluxos nas 
ferrovias brasileiras, que reabilitou os quase 30 mil km sobre dormentes, trou-
xe movimento aos trilhos, mas apenas ao transporte de cargas. Os trens regio-
nais de passageiros, Belo Horizonte (MG)/Vitória (ES) (663 km, 31 paradas), 
São Luís (MA)/Paraopebas (PA), (900 km, 14 paradas), Morretes/Curitiba/
Paranaguá (PR), (110 km, 1 parada), juntamente com os trens turísticos, cul-
turais e comemorativos celebram a resistência nesse importante modal, cujas 
possibilidades ao país, ao turismo e à hospedagem são inúmeras e incríveis. 

Frente à potência das concessionárias e seus fluxos de cargas, aparentemente, 
os trens turísticos, no Brasil, poderiam significar apenas uma pequena ex-
pressão de um desejo regado à saudosismo. Especialmente, considerando que 
nas pesquisas do Ministério do Turismo sobre meios de transporte e inten-
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ção de viagem, com razão, os trens sequer são mencionados como ícones na 
opção “outros”. Nestas pesquisas, encontraremos avião, automóvel, ônibus, 
caminhões e navios. Na perspectiva da logística de cargas, as estimativas do 
Estado brasileiro apontam para o objetivo de atingir os 35% dos transportes 
no país por ferrovias.

Figura 53: Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem (Março/2015) – FGV/MTur.

Fonte: Disponível em < http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/conjuntura_econo-
mica/sondagem_consumidor_viagem/downloads_sondagem_consumidor/Sondagem_Marco_2015.pdf >, visitado 
em mar. de 2015.

Não há como desconsiderar que os trens representam 2% entre os meios de 
transporte escolhidos pelos turistas no mundo, de acordo com dados da Orga-
nização Mundial de Turismo, cujos destaques informam um crescimento de 
5% das chegadas internacionais em 2013, atingindo o recorde de 1,087 bilhão 
de chegadas em todo o mundo, com um adicional de 52 milhões de turistas 
que viajaram internacionalmente em relação aos 1,035 bilhões de 2012, ano 
que a marca de um bilhão de chegadas foi atingida pela primeira vez na his-
tória. (OMT, 2014, p.4). De acordo com a OMT, em 2013, um pouco mais da 
metade de todos os viajantes chegaram ao seu destino por via aérea (53%), 
enquanto o restante, (47%), viajou de transportes de superfície, sendo (40%) 
por via rodoviária, (2%) ferroviária (5%) hidroviária.

Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   88Meios de Transporte e Roteiros - corrigido.indd   88 01/06/2015   17:06:3101/06/2015   17:06:31



89

e-Tec Brasil

Figura 54: Turismo receptivo por modo de transporte, 2013.

Fonte: (OMT, 2014, p.4) – Adaptado pelo autor.

Figura 55: Maria Fumaça (Mariana-Ouro Preto-MG).

Fonte: Disponível em <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MariaFumacaMarianaOuroPreto.jpg,> visitado 
em fev. de 2015.

Os números de 2014, segundo a OMT apontam para um incremento de 4,7% 
sobre 2013, totalizando 1,138 bilhões de chegadas internacionais, 51 milhões 
de turistas a mais, indicando o quinto ano consecutivo de crescimento acima 
da média, desde a crise de 2009. A OMT estima-se acréscimo de 3 a 4% para 
2015.31 

31 Disponível em http://media.unwto.org/press-release/2015-01-27/over-11-billion-tourists-travelled-abroad-2014, 
visitado em fev. de 2015.
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Várias frentes de trabalho estão em convergência frente aos inúmeros desafios 
que existem. Considerando os desafios pelos quais passa a plataforma euro-
peia, normalmente tomada como modelo em meios de transportes em tal mo-
dalidade e, pesando o recente histórico brasileiro envolvendo desconstrução e 
reconstrução de suas malhas ferroviárias, é possível compreender e acreditar 
que o reposicionamento dos trens de passageiros no contexto modal do país 
constitui uma questão de tempo e, naturalmente de resistência pela cidadania 
como o caso da OSCIP Amigos do Trem, de ação política, de movimentos 
coletivos por reivindicações, de esforços compartilhados como apresentam a 
ANTT, a ANTF, o DNIT, a CNT, o Setor Privado, as Concessionárias e tantos 
outros e, claro, de muitos investimentos necessários.

A atuação da ANTT tem como objetivos principais o aumento 
da produção do transporte de cargas, a integração entre as ma-
lhas ferroviárias, a eliminação de restrições operacionais e au-
mento da segurança, a integração com as demais modalidades, 
a implantação de trens turísticos e histórico-culturais, a amplia-
ção do mercado de trabalho e da indústria ferroviária. As prin-
cipais ações [visam] o estabelecimento de marcos regulatório 
sobre normas e procedimentos de fiscalização e desempenho, 
fortalecimento empresarial das concessões, definição de metas 
de produção e segurança, tráfego mútuo e direito de passagem, 
usuário dependente e investidor, receitas acessórias, avaliação 
de trechos com baixa densidade de tráfego e trens turísticos e 
comemorativos. (ANTT, 2014, p.10)

Os debates atuais sobre o modal ferroviário, em que tantos questionamentos 
sobre o passado e, distintas reflexões sobre o presente se encontram, os olha-
res voltados para o futuro ocupam o foco das atenções. Os entendimentos que 
avaliam erros e acertos acerca do transporte ferroviário no século XX inaugu-
ram novas perspectivas a partir das experiências acumuladas nos últimos 20 
anos, voltadas à produção de tecnologias limpas, também denominadas tec-
nologias verdes. Nesse caso, a atualização das visões de mundo ocorre pela 
ótica da mobilidade urbana e dos desafios das cidades modernas. No centro 
das novas narrativas é onde se reestruturam as compreensões sobre transporte 
público de massas sobre trilhos. Bonde, Trem Metropolitano, Trem de Su-
perfície, Metrô, Metrô de Superfície, Monotrilho, Metrô Leve, Veículo Leve 
Sobre Trilho (VLT), Aeromóvel, os nomes são muitos e as características, 
apesar de específicas, destacam o contexto dessas novas narrativas. 

Eficiência energética, reordenamento espacial, urbanização equilibrada, re-
dução das diversas formas de poluição, valorização das paisagens urbanas, 
promoção do conforto, valorização da qualidade de vida, combate aos engar-
rafamentos, princípios de ecologia humana, incremento tecnológico no coti-
diano para incentivo à criatividade, recuperação das relações interpessoais, 
legitimação do espaço público, incremento no compartilhamento sociocultu-
ral da cidade, integração dos sistemas modais, combate a violência, expansão 
da democracia e diversos outros entendimentos se encontram com a lógica 
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de reestruturação do capital, na qual pode ser lida a especulação imobiliária, 
o higienismo social dos projetos modernizantes, o estabelecimento de privi-
légios e a privatização intensiva do espaço. Compreender o turismo, a hos-
pedagem e consequentemente, as múltiplas dimensões da hospitalidade à luz 
da complexidade em questão, exige cautela e paciência para imersões mais 
profundas sobre a natureza e a função fundamental dos meios de transporte 
na sociedade. 

Assista aos vídeos disponíveis no AVA sobre os trens turísticos da Serra do 
Mar, o Great Brazil Express, a Litorina de Luxo Noturna entre Curitiba e Pira-
quara (PR), o Trem das Montanhas Capixabas e o Trem do Pantanal. 

Diversos países no mundo conseguiram evitar colapsos de mobilidade repensan-
do a função da cidade e dos meios de transporte que nela se ambientavam. A 
realidade modal dos lugares precisa ser avaliada distante dos imediatismos e pro-
jetada a partir de conceitos coletivizados a partir das temporalidades acumuladas, 
da história espacial percebida pelos habitantes do lugar, pela memória afetiva 
estabelecida com esse lugar envolvendo questões topofílicas e, pelos desejos e 
responsabilidade de futuro. Se são crescentes os fluxos de viagens e a confirma-
ção das tendências instauram novas paisagens e desafios se torna fundamental 
compreender as intenções coletivas que dinamizam os espaços de viver. 

O surgimento de novas possibilidades às antigas demandas, contextualizadas 
com a realidade, atualizadas e sintetizadas na promoção de novas experiên-
cias modais, permite aos usuários desses sistemas organizadores de fluxos, 
o reencontro com a sociabilidade na espacialidade e com a espacialidade na 
sociabilidade. A diversidade de pessoas e espaços só encontra equilíbrio na 
liberdade dos fluxos. Para tanto, as estruturas que viabilizam tais conexões 
precisam se projetar no futuro do presente vivido por milhões de usuários/dia. 
O VLT do Ceará, o Aeromóvel de Porto Alegre, os Trens Turísticos de Ouro 
Preto a Mariana, do Pantanal e das Montanhas Capixabas, o Comemorativo 
Trem do Forró, os Trens de Passageiros da Estrada de Ferro Carajás e BH-
Vitória, o Monotrilho de São Paulo, o Trem de Luxo da Serra do Mar Para-
ense, a Maria Fumaça de Tiradentes, os Metrôs e Bondes do Rio de Janeiro, 
devem se encontrar, antecipando a necessidade de superação do colapso da 
mobilidade. O modal ferroviário, ainda tão subestimado por alguns, reserva 
um importante espaço às soluções inteligentes na promoção do transporte pú-
blico eficiente, rápido e a baixo custo. Para o turismo, isso se torna altamente 
viável, para a sociedade, essencialmente fundamental.
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 Assista aos vídeos sobre o Aeromóvel disponíveis no AVA e conheça mais
sobre o primeiro Aeromóvel do Brasil, totalmente fabricado no país e funda-
 mental para compreender a relação dos meios de transporte e turismo, em
 virtude da conexão que permitiu no sistema de fluxos turísticos, integrando
.os modulares da cidade ao aeroporto de Porto Alegre

Figura 56: Aeromóvel (Porto Alegre-RS).

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aeromovel_00.JPG>, visitado em fev. de 2015.

3.3 Novos contextos, novas viagens: desafios da realidade modal brasileira

Em todo o mundo, os meios de transporte foram assimilados como condição 
vital para os fluxos turísticos. Ao mesmo tempo em que fortalecem a distri-
buição e circulação de turistas, os meios de transporte também se tornaram 
atrativos em diversos lugares do mundo. Empresas especializadas em roteiros 
de aventura utilizam veículos off-road como jipes e quadriciclos, hotéis que 
dispõem de bicicletas, caiaques e pedalinhos para os hóspedes, resorts que 
ofertam nos campos de golf os seus carrinhos, além de passeios de jet-ski, ia-
tes e diversos esportes aquáticos, estão em crescimento. Em meio a toda essa 
questão, um fato interessante a ser observado aponta para as relações entre 
tecnologia, esportes, turismo. 

Atualmente, toda a tecnologia empregada nos avanços em meios de transpor-
te que são incorporadas nos esportes acabam sendo absorvidas pelo turismo 
no sentido de incrementar produtos e roteiros. Conforme vimos nos diversos 
equipamentos e práticas que se ampliam  inúmeras atividades, ligadas às ex-
periências autônomas ou coletivas de liberdade em lazer e recreação, passam 
diretamente por distintos meios de transporte que acabam incorporados às 
diversas realidades do turismo.
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Não por acaso, nesse mesmo contexto, é crescente também a aproximação 
das narrativas de viagens e turismo ligadas à perspectiva dos denominados 
transportes verdes, sustentáveis, saudáveis, limpos, renováveis, ecoeficientes. 
A lógica também se aproxima da ideia de cidadania responsável para o século 
XXI, onde lutas por conquistas ligadas à mobilidade reproduzem ideais de 
caronas compartilhadas, economia de energia, tecnologias de acessibilidade e 
turismo responsável. Não se pode desconsiderar que esses fatores estão dire-
tamente ligados à reprodução do capital, que enxerga na construção dos no-
vos conceitos socioculturais e, no despertar para novas formas de consumo, 
uma rica plataforma de expansão. Nesse contexto, o ecoturismo se destaca 
como um dos principais segmentos, uma vez que fortalece cada vez mais o 
nivelamento das redes de consumo para novos roteiros em virtude das tendên-
cias ligadas à natureza e, com isso, tencionando e pautando mundialmente a 
produção e as demandas a partir das novas realidades possíveis. 

Como exemplo dessa realidade podemos citar os seguintes roteiros turísti-
cos: passeio pelo rio Sena na França, no Barco Batobus, conhecendo diversos 
pontos turísticos como Torre Eiffel, catedral de Notre Dame, ponte Alexandre 
III, Avenida Champs Elysées, o Museu do Louvre; um roteiro a bordo dos 
famosos ônibus vermelhos de dois andares (The Original Tour) em Londres 
(Inglaterra), conhecendo os seus principais pontos turísticos; na Tailândia, la-
mentavelmente, ainda são feitos roteiros turísticos que incluem passeios utili-
zando elefantes como meios de transporte; turismo automotivo na é realidade 
em (cidade) (Itália), onde o turista além de conhecer as maiores fabricantes 
de automóveis do mundo, pode alugar, modelos de Ferrari, por exemplo, para 
passeios em Maranello. 

Já no Brasil podemos citar: passeios boia cross no rio Jacaré Pepira em Brotas 
(SP); passeio de raffting e de Vapor no rio São Francisco em Pirapora (MG); 
roteiro turístico de helicóptero sobrevoando os principais pontos turísticos da 
cidade maravilhosa no Rio de Janeiro (RJ); expedições em caminhões 4x4 
adaptados em Jalapão (TO); voos panorâmicos de balão pela Serra da Moeda 
em Belo Horizonte; passeios de bugs por falésias ao longo do litoral em (ci-
dade) (CE), onde também se encontra lugares ideais para práticas de kitesurf; 
passeio com Dromedários na praia Genipabu em Extremoz (RN); prática de 
skidunas e descidas em tirolesas nas areias do litoral de diversos lugares do 
Rio Grande do Norte; passeio na cachoeira do Caracol em Canela (RS) na uni-
dade de conservação Parques da Serra por meio de Bondinhos Aéreos, como 
o Bondinho do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, onde também é possível 
realizar um passeio pelo Trem do Corcovado pelo Parque Nacional da Tijuca 
até o Cristo Redentor, uma das Sete Novas Maravilhas do Mundo; passeios de 
escuna ao Parque Marinho de Recife de Fora, terceiro maior centro de biodi-
versidade marinha do país em Porto Seguro (BA) e Abrolhos (BA) e Fernando 
de Noronha (PE) são exemplos de lugares para práticas de mergulho no Brasil. 
São inúmeras as possiblidades e crescentes os serviços oferecidos. 
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Figura 57: Barco Batobus (França).

Fonte: Disponível em http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Batobus#/media/File:Batobus_bastille.jpg, 
visitado em fev. de 2015.

Figura 58: Ônibus city tour (Londres, Inglaterra).

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:The_Original_Tour#/media/File:Ayats_bra-
vo_Original_Tour.jpg>, visitado em fev. de 2015.

Figura 59: Bondinho do Pão de Açúcar - Rio de Janeiro.

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bondinho_do_P%C3%A3o_de_A%C3%A7%-
C3%BAcar.jpg?uselang=pt-br>, visitado em fev. de 2015.
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Figura 60: Festival de Balonismo –México (2011).

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hot_air_balloon_festival_2011.jpg?uselang=p-
t-br>, visitado em fev.de 2015. 

Conforme vimos no início das reflexões, desde os primórdios das civilizações, 
as necessidades relacionadas ao transporte aguçaram a criatividade humana, e 
esse encontro entre necessidade e criatividade permitiu o surgimento e aper-
feiçoamento de técnicas, a revolucionária invenção da roda, a consequente 
expansão de estradas e a evolução dos meios de transporte, tão fundamentais 
ao fomento das viagens modernas. 

Foi observado ao longo do curso que o turismo, no qual se inserem as perspec-
tivas e espaços de trabalho relacionados à hospedagem, se consolida no século 
XXI como uma das atividades mais importantes da sociedade, seja pelo intercâm-
bio cultural que promove, pela evolução dos serviços de viagem (especialmente 
no que diz respeito à alimentação, transporte e hospedagem), pela aproximação 
dos povos, pela geração dos postos de trabalho como geração de emprego e renda 
e, também pela valorização e, por vezes, preservação de patrimônios ambientais, 
naturais e culturais. Contudo, sua complexidade pautada por inúmeras contradi-
ções também deixa marcas significativas na sociedade, dado seu caráter fetichis-
ta, massificante, agressivo e produtor de dependência. 

Vimos que, dentre os apontamentos que percorrem o debate atual sobre o 
turismo mundial, brasileiro e regional destacam-se a formação da rede de tu-
rismo, a preservação da biodiversidade, a integração sul-americana, a preven-
ção e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, a construção 
de políticas públicas participativas, a adoção de parcerias público-privadas, o 
fortalecimento de alianças comunitárias, a mobilidade urbana, dentre outros. 
Dos eixos-base que reúnem o pensar e o agir sobre a condição atual do turis-
mo no mundo, se destacam o desenvolvimento econômico, a preservação da 
biodiversidade, a diversidade cultural, as condições para a paz, o desenvol-
vimento social e a promoção da liberdade e da vida por meio da mobilidade 
humana em todo o mundo. 

Uma vez destacado que o turismo apresenta nos últimos anos taxas crescente 
de evolução e amadurecimento de suas dinâmicas, é fundamental refletir sua 
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complexidade, por vezes contraditória, uma vez que suas lógicas sempre vão 
destacar pontos positivos e negativos onde é desenvolvido. Assim, a partir 
de suas contradições verificamos o surgimento de novos modelos e práticas 
alternativas de turismo em todo o mundo. 

Conforme foi pautado nos outros debates, é nesse contexto que o desenvolvi-
mento sustentável, a economia solidária, a base comunitária, cultural e local, 
os direitos tradicionais, a gestão integrada, a preservação ambiental, a valori-
zação dos povos e comunidades, a inclusão, a igualdade social e a promoção 
da paz se encontram com o propósito de estabelecimento das bases funda-
mentais para novas formas de viagem que assegurem experiências de vida 
pautadas pelo intercâmbio cultural, pela harmonia com a natureza e diferen-
ciadas imersões de hospitalidade, lazer, recreação e conhecimentos. Assim, 
a qualificação dos equipamentos e serviços turísticos são extremamente im-
portantes, especialmente quando falamos dos profissionais que estão envol-
vidos com o aperfeiçoamento do universo das viagens e da evolução dessas 
novas formas de turismo. O profissional Técnico em Hospedagem deve estar 
conectado a todas essas circunstâncias e atento às transformações vigentes, 
cada vez mais velozes e, indubitavelmente necessárias no que diz respeito à 
inclusão dos excluídos nesse novo mundo possível e do compartilhamento 
libertador das amarras que ainda fazem do mundo um lugar difícil, apesar de 
bonito e incrível. 

Recentemente, cerca de 20 mil projetos de desenvolvimento do turismo fo-
ram apoiados pelo Ministério do Turismo em mais de 4.600 municípios bra-
sileiros. O objetivo é democratizar a atividade turística no Brasil e incorporar 
a classe C, que hoje representa mais de 50% da população do país. Embora 
mais de 100 milhões de brasileiros tenham condições de usufruir das ativida-
des turísticas no país, 62 milhões viajam efetivamente. O Ministério do Turis-
mo estimula os brasileiros a viajarem mais pelo Brasil por meio de programas 
de incentivo a públicos segmentados, como o “Viaja Mais Melhor Idade”  e a 
adoção de uma estratégia inovadora de promoção do país para os brasileiros, 
a grande ação promocional #partiuBrasil, que chega a viajantes de todos os 
perfis. Em matéria de recursos naturais, o Brasil é o primeiro da lista de 140 
países, de acordo com o Banco Mundial. Quando o critério é diversidade 
cultural, o país figura na lista dos 25 mais atrativos. O aumento da competi-
tividade, aliás, é um dos maiores legados do período 2011-2014, que inclui a 
realização da Copa do Mundo no Brasil. A segunda herança mais importante 
do Mundial é a formação de mão de obra voltada para a indústria de viagens 
e turismo. O Pronatec Turismo, programa realizado pelo Ministério do Turis-
mo em parceria com o Ministério da Educação, já contabiliza 180 mil alunos 
matriculados. Esse número é superior à meta do próprio governo, que era de 
157 mil matrículas. (MTUR, 2015).
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Inspirada na obra do pintor pós-impressionista holandês Vincent Van Gogh, 
em 2014, a Holanda inaugurou as primeiras ciclovias do mundo que brilham 
no escuro. Na China, pedestres possuem rotatória exclusiva, é o caso da pas-
sarela circular Lujiazui, e também já é realidade calçada para aqueles que 
caminham conversando ao celular. No Reino Unido, faróis estão sendo adap-
tados aos reflexos dos olhos de motoristas, com fins a uma melhor condução 
dos veículos durante a noite. Em Sidney, na Austrália, a maior rede de sinais 
de trânsito para pedestres cegos do mundo está sendo implantada. Rotas in-
teligentes para o transporte público estão sendo pensadas em diversas metró-
poles. Aplicativos de compartilhamento de viagens de táxi e carona solidá-
ria vão ganhando adeptos. Cresce o mercado de soluções para o transporte, 
amplia-se o comércio de pneus por quilômetro rodado e não mais por unidades. 
Maciços investimentos estão sendo feitos por maior eficiência ou substituição da 
combustão por energias renováveis. Carros com pilotagem automática, ligados a 
sistemas de geoprocessamento estão sendo implantados em algumas cidades. 

É preciso reconhecer que o modelo urbano da maioria das cidades tende a não 
favorecer os pedestres, o que contribui para o crescente número no consumo 
de meios de transporte motorizados. É fácil constatar que a tecnologia ainda é 
pouco utilizada na gestão do trânsito das cidades, tendo em vista a resistência 
a projetos cicloviários e a desequilibrada divisão dos meios de transporte. De 
um modo geral, a falta de padronização de normas e o desrespeito às padroni-
zações vigentes, somados à falta de educação no e para o trânsito, criam um 
cenário ainda mais desafiador. A baixa frota de veículos elétricos, o compro-
metimento caótico dos sistemas viários e as altas taxas do transporte coletivo 
acabam por desmotivar os fluxos no espaço da cidade. Não há práticas que 
integralizem ações e narrativas sobre o tempo ideal de espera nos terminais de 
embarque e desembarque e também ainda são frágeis os sistemas conectados 
entre meios de transporte público e terminais. O fato é que, se por um tempo, 
a invenção dos meios de transporte constituía um grande desafio, hoje o equi-
líbrio dos mesmos no exercício das liberdades e na promoção da qualidade de 
vida no cotidiano, assumiu tal condição. 

Visite o link (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/
lei/l12587.htm) e conheça a Lei que institui a Política Nacional de Mobili-
dade Urbana.

Como pensar o turismo frente aos novos contextos? Como promover as via-
gens diante de tamanhos e inúmeros desafios impostos pela vida moderna? Se 
por um lado é possível perceber uma promoção gradual do processo evolu-
tivo em relação às melhorias nos meios de transporte, especialmente ditados 
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por situações específicas, por outro vale a compreensão sobre um movimento 
conjunto de tencionamentos diante dos problemas da sociedade, que acabam 
promovendo arranjos em rede, comprometidos a reestruturar os sistemas de 
mobilidade. A perspectiva intermodal é cada vez mais compreendida e assi-
milada, visto que as possibilidades que oferece às estruturas saturadas das 
malhas viárias e sistemas modais são muito importantes para este início de 
século. As pessoas começam a perceber que a conexão entre os diversos siste-
mas constitui caminho prudente frente aos congestionamentos e sobrecargas 
de sistemas operantes. 

Afinal, quem deseja ficar preso em engarrafamentos? Ou chegar a uma es-
tação de metrô ou rodoviária, e não conseguir embarcar por excesso de lota-
ção? Quem sente prazer em ter voos cancelados na última hora ou vivenciar 
situações de overbooking? Em diversos lugares já é possível alugar em um 
ponto da cidade, uma bicicleta via aplicativo android, pedalar até a estação 
de metrô, embarcar com a sua bicicleta, seguir até um ponto de taxi, embarcar 
com destino a um ferryboat, realizar uma travessia aquática, caminhar até um 
terminal rodoviário e chegar a um aeroporto. Esse tipo de travessia intermo-
dal é de grande importância nos grandes centros e metrópoles. Isso demanda 
um complexo planejamento, altos investimentos em infraestrutura e, claro, 
um tempo de adaptação entre o cotidiano da pessoas e as novas realidades. 

Overbooking: também conhecido como Overselling ou sobrevenda, se refere 
à prática de venda de serviços (transporte e hospedagem, principalmente) 
em quantidade superior à capacidade de fornecimento que a empresa pode 
fornecer. 

A cadeia produtiva do turismo, impactada constantemente e de modo cres-
cente pelas novas ordens ligadas à mobilidade e às novas demandas de consu-
mo, busca se adequar ao mesmo tempo em que, em potência é absorvida pelas 
forças de transformação, visto que sem os meios de transporte e suas plata-
formas de suporte, a atividade pode ser imaginada praticamente inexistente. 
Ao mesmo tempo em que é determinado por tamanha complexidade, o setor 
determina suas causas e consequências. Conforme vimos, só de embarques 
aéreos é possível dizer de mais de 40% da população mundial viajando, nú-
meros que aproximam dos oito milhões de passageiros por dia. Imagine ago-
ra, o mesmo número conectado ao somatório de pessoas viajando em navios 
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de cruzeiro, jangadeiros, pescadores e vapozeiros, viagens de trem, embar-
ques de ônibus em terminais rodoviários, somados aos carros de passeio que 
se aventuram na independência das rotas, não se esquecendo dos aventureiros 
ciclistas, caminhantes peregrinos, malucos de estrada, motociclistas solitários 
ou em grupos, velejadores, remadores, caminhoneiros e tantas outras pessoas 
que optam por viajar, como ocorre todos os dias e, cada vez mais. 

 É diante desse contexto que o setor busca se organizar, planejando a coe-
são entre as políticas públicas, as demandas de consumo e as possibilidades 
de promoção da atividade. Do mesmo modo que outros setores ligados aos 
meios de transporte, o turismo carece do aperfeiçoamento das técnicas e tec-
nologias existentes, ao mesmo tempo em que demanda novos equipamentos e 
infraestruturas. Por um lado, produtos turísticos consolidados no mercado de 
consumo continuam alimentando desejos e renovando sonhos já realizados. 
Por outro, é intensa a busca por novos atrativos, novos produtos, novos rotei-
ros. Assim, em meio a toda complexidade envolvida na estruturação do setor, 
a atualização e o aperfeiçoamento dos roteiros e dos processos de roteirização 
ganharam então novos sentidos no século XXI. 

A liberdade e a ampliação das facilidades de mobilidade entre as diversas 
nações despertam o desejo de mais pessoas viajarem para conhecerem outras 
culturas. No mesmo sentido, a consolidação das narrativas ambientalistas ini-
ciadas da década de 1950 e atualizadas nos novos contextos da conservação 
e da preservação, potencializaram os movimentos de (re) aproximação da 
sociedade com natureza, com destaque para a criação de Unidades de Con-
servação, distribuídas em parques nacionais, estaduais e municipais, reservas 
particulares, reservas naturais de biodiversidade, refúgios da vida silvestres, 
áreas de preservação ambiental, reservas agroextrativistas e, tantas outras. 
Nesse caso, os segmentos do ecoturismo, do turismo rural e do turismo co-
munitário se destacam permanentemente como áreas de intensa expansão. 
Mas não há porque desconsiderar os demais segmentos. É justamente da arti-
culação das diversas áreas que a atividade se consolida como um dos maiores 
setores socioeconômicos do planeta, como impactos culturais, ambientais e 
políticos singulares. 

No turismo, o deslocamento representa o princípio básico de interconexão 
entre origem e destino, entre emissivo e receptor. Uma vez que o turista opta 
por um destino turístico, o passo seguinte é determinado pela necessidade 
de escolha sobre qual o meio de transporte será utilizado para tal finalidade. 
Nesse caso, as opções podem ser resumidas basicamente em deslocamentos 
rodoviários, ferroviários, aéreos e aquaviários (ribeirinhos ou marítimos). A 
viabilidade e o sucesso da viagem serão antes de tudo determinado pelo meio 
de transporte escolhido. De nada irá adiantar a escolha de um bom destino ou 
de uma singular hospedagem, se não for possível acessá-los. 
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Muito se fala sobre a qualidade dos equipamentos hoteleiros e das especifici-
dades do destino turístico, mas os entendimentos e exigências sobre os meios 
de transporte constituem ainda campo de tímidas manifestações, situação que 
começa a ser revertida. Por viajarem mais, os consumidores estão se tornando 
mais exigentes e atentos aos meios de transporte, especialmente em relação 
aos critérios de segurança e conforto envolvidos nas travessias. O que não 
significa que os passageiros não estejam atentos também à estética das ofer-
tas, à tecnologia empregada e recursos disponíveis, aos conceitos agregados 
aos produtos, aos critérios em relação a tempo de duração, espera e embarque, 
condições de salubridade, qualidade das vias, linhas e redes, relações de pre-
ço e custos extras, além de serviços diferenciados e, tratamentos exclusivos. 
Os prestadores e operadores de serviços ligados aos meios de transporte, bem 
como os responsáveis pelas infraestruturas disponíveis à realização das via-
gens ganham de modo crescente as percepções dos passageiros que potencia-
lizam dos mais de três bilhões de deslocamentos atuais. 

O momento atual carrega uma marca, ao mesmo tempo, material e simbólica 
que bem traduz a condição vigente da relação viagens-meios de transporte. 
Por certo período, na história do turismo moderno, os meios de transporte 
se portaram como elementos desencadeadores de um estágio das viagens ou 
mesmo, um fator específico preponderante na cadeia produtiva do turismo 
cuja função estaria restrita ao imperativo de cumprir as travessias planejadas 
entre origem e destino. O que presenciamos agora inaugura um novo cená-
rio, onde os meios de transporte, além de cumprirem com a função histórica 
acumulada, passam a serem incorporados no contexto da permanência das es-
tadias e dos roteiros, assumindo representatividade maior a partir da variabi-
lidade das demandas. Assim, passam a determinar não apenas o início e o fim 
das viagens nas perspectivas da partida e do retorno, mas também ocupando 
espaço em toda a duração da viagem. 

Figura 61: Bonde de Santa Teresa (Rio de Janeiro).

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Packed_Rio_tram_02_near_Largo_Guimar%-
C3%A3es.jpg>, visitado em fev. de 2015.
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Figura 62: Rodoviária do Plano Piloto e o mergulho do Eixão.   

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rodovi%C3%A1ria_do_Plano_Piloto_e_o_Ei-
x%C3%A3o.jpg >, visitado em fev. de 2015.

É cada vez mais comum assistir pessoas viajarem de avião para determinado 
destino, serem recebidos e acolhidos por serviços de traslado (transfer) em 
vans, entre o aeroporto e o hotel e, ali chegando, alugarem um automóvel 
para deslocamentos autônomos no destino visitado. O percurso ainda registra 
outras inúmeras conexões intermodais, a exemplo de passeios de escuna em 
alto mar, aluguéis de bicicletas, quadriciclos e similares, passeios de bondes, 
trens e teleféricos, dentre outros. 

Pesquisas recentes feitas a partir de um levantamento mensal do Ministério 
do Turismo e da Fundação Getúlio Vargas em sete grandes capitais brasileiras 
(que representam 70% do fluxo de turistas do país) revelaram que (70,9%) 
dos brasileiros tem preferência por um destino interno aos internacionais, os 
quais representam (23,2%) das intenções; na intenção de viagens pelo Brasil 
a média de uso do transporte aéreo entre os viajantes brasileiros é de 59,5%, 
constituindo o meio de transporte preferido do viajante brasileiro. Já o uso 
do automóvel como meio de transporte turístico cresceu (1,9%) no último 
ano, atingindo 25,8% do total de turistas que manifestaram intenção de via-
jar pelos próximos seis meses. Em março de 2014, o número de turistas que 
usavam automóvel para viajar era de 23,9%. O estudo destaca ainda que os 
hotéis e pousadas também estão na preferência dos brasileiros quando o as-
sunto é meio de hospedagem. A maior parte dos viajantes, (54,8%) escolhe 
este meio de hospedagem em suas viagens pelo país e, (34,7%) utilizam casas 
de parentes e amigos. 
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Figura 63: Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem (Março/2015) – FGV/MTur.

Fonte: Disponível em < http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/conjuntura_econo-
mica/sondagem_consumidor_viagem/downloads_sondagem_consumidor/Sondagem_Marco_2015.pdf >, visitado 
em mar. de 2015.

Ranking elaborado pelo Fórum Econômico Mundial com 144 países sobre a 
qualidade da infraestrutura de transporte posiciona as ferrovias brasileiras no 
95º lugar, o transporte aéreo em 113º, as rodovias no 122º, além dos portos, 
que também estão em 122º. (CNT, 2014, p.5).
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3.4 Transporte Rodoviário: o maior desafio?

Considerando todo o panorama apresentado e as reflexões possíveis, algumas 
questões específicas precisam ser observadas. Em um breve retorno ao início 
dessas abordagens, visitando a história antiga dos meios de transporte, deparamos 
com a invenção da roda e, o consequente e inevitável surgimento das estradas e 
suas redes. O sistema rodoviário constitui um dos mais desafiadores empreendi-
mentos àqueles que pretendem aprofundar suas distintas lógicas expressas na mo-
dernidade, suas representações, seus limites e possibilidades. Uma imersão total 
nesse sentido não constitui objetivo desta disciplina. Contudo, alguns aspectos 
precisam ser compreendidos à luz da realidade nacional.

Um dos indicadores que mais potencializa o transporte rodoviário no ambien-
te de análise é dado por sua importância comum em todo o mundo e à parcela 
de sua contribuição aos modais de superfície. De um modo geral, em todo 
planeta, os primeiros, os últimos e os permanentes acessos elaborados, ainda 
são dados em grande parte pelos transportes rodoviários e suas plataformas 
expressas nas malhas viárias, pavimentadas e não pavimentadas. Outro fator 
determinante diz respeito ao alto grau de conectividade estabelecido pelo sis-
tema rodoviário, capaz de ligar inúmeros pontos de coesão, emissão, distri-
buição e recepção e, também conectar distintos meios de transporte em uma 
mesma plataforma, acentuando sua capacidade intermodal.

Um terceiro elemento, que destaca a real relevância do transporte rodovi-
ário no contexto dos fluxos de pessoas, bens, mercadorias e serviços, está 
diretamente relacionado ao reflexo direto de sua funcionalidade à promoção 
da democratização das viagens no contexto das viagens e do turismo. Pelas 
estradas, distintos meios de transporte encontraram seus espaços de visibili-
dade, aperfeiçoamento e evolução. Foi a partir das estradas que as civiliza-
ções escreveram suas primeiras conquistas, que surgiram as primeiras feiras, 
vilas, arraiais, burgos e cidades. Foi a partir delas que foram impulsionadas as 
primeiras formas de transportes de superfície e, conforme vimos, permitindo 
o surgimento de carruagens, carroças, bicicletas, motocicletas, automóveis, 
caminhões e similares. 

De um modo geral, quando se trata de logística de transportes, seja relacio-
nada ao turismo ou qualquer atividade dependente dos meios, a eficiência, 
a rapidez e baixos custos definem o grau de importância atribuído a um de-
terminado modal, pelas relações de mercado em todas as esferas de produção e 
consumo. Os operadores do turismo trabalham pela oferta dos produtos turísticos 
e os turistas pelo acesso aos mesmos. A cadeia produtiva do turismo, acompa-
nhando princípios básicos de logística e circulação de pessoas, serviços, bens e 
produtos concentra esforços em prazos, riscos, preços, critérios, normas, procedi-
mentos e consequências envolvidos no agenciamento e operação de roteiros, 
hospedagens, traslados e programações planejadas, previstas e imprevistas. 
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Imagine um hoteleiro no sul do país que precise manter no estoque da cozinha 
do restaurante de seu hotel frutas frescas de determinado tipo que seja pro-
duzido no norte. Quantas implicações envolvidas na logística de transporte, 
podemos listar na compreensão da complexidade envolvida? Custos de frete, 
riscos de acidentes e comprometimento da carga, preço final do produto e de 
combustíveis, incidência e variação de impostos, questões ambientais como 
pegadas de carbono, condições de armazenamento para o transporte e sa-
lubridade, tempo de viagem, responsabilidades compartilhadas, relações de 
confiança, seguros envolvidos, integração de sistemas modais, preservação 
da qualidade das frutas que serão servidas aos hóspedes. Enfim, são muitas as 
variáveis que incidem diretamente na relação transporte/turismo, transporte/
hospedagem, transporte/hospitalidade. Na mesma complexidade percorrem 
as responsabilidades das empresas transportadoras de pessoas no caso das 
análises rodoviárias, trata-se de uma reflexão que serve a todos os modais em 
questão. 

A complexidade do turismo, justamente por se projetar permanentemente nas 
intermodalidades ou multimodalidades, acaba também refém dos desafios de 
todos os setores das atividades de transporte. Tal razão simples, se por um 
lado constitui um empecilho tamanho as atividades turísticas onde se inclui a 
hospedagem, por outro permite justamente a maiores possibilidades de adap-
tação, remanejamento e reposicionamento de suas lógicas. Trata-se de uma 
atividade extremamente dinâmica e, por isso mesmo estabelece com os meios 
de transporte tamanha relação de dependência. 

Considerando os percalços ligados aos sistemas de transporte rodoviário no 
país, não apenas relacionando questões de ordem físicas, mas culturais tam-
bém, é possível perceber que sistemas de transporte ambientados em quadros 
de desigualdade e exclusão que fragilizam a democracia estão profundamente 
sujeitos aos desequilíbrios de suas matrizes operacionais, mesmo que aparen-
temente a órbita dos lucros e vantagens de mercado estabeleça a ilusão dos 
privilégios e do crescimento econômico. Partindo de um padrão razoável de 
desenvolvimento, especialmente pesando condições dignas de vida, seguri-
dade de direitos constitucionais e acesso a bens de consumo parece mais evi-
dente e óbvio que setores produtivos se tornam mais produtivos e eficientes 
em sociedades equilibradas. Assim, a superação das desigualdades regionais 
de todas as ordens precisa ser enfrentada, para que a realidade modal rodo-
viária, essencial ao turismo e a hospedagem, permita a evolução equilibrada 
dos subsistemas turísticos socioculturais, econômicos, políticos e ambientais 
conforme define (BENI, 2001). 

O espaço das viagens do qual falamos, não se resume às grandes travessias 
apenas. É preciso considerar o endoturismo, esse que ocorre sem as pessoas 
deixem suas cidades de origem para realizar passeios, usufruir de equipa-
mentos de lazer e recreação, fazer negócios, compras, tratamentos de saúde, 
estudos ou práticas religiosas, especialmente vislumbrando as dimensões que 
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ganham as metrópoles em todo o mundo. De outro modo também não há 
porque desconsiderar a possibilidade de viagens sem deslocamento, uma vez 
que os avanços tecnológicos permitem conexões profundas a partir da rela-
tivização das distâncias. Entender as relações de viagem, nesse caso, exige 
cada vez mais a imersão no cotidiano dos fluxos. Porque as pessoas buscam 
essas experiências de viagem de modo crescente? Qual a real natureza desses 
movimentos?

O transporte rodoviário chega neste início de século XXI apresentando seus 
avanços, mas também seus limites, uma vez que a sobrecarga modal acentua-
da pelo individualismo marcante da modernidade líquida (BAUMAN, 2003), 
refletido e também produzido pelo marketing da indústria automotiva, contri-
buiu para a desqualificação do espaço público e, consequentemente da vida 
coletiva e dos sistemas de transporte público de massa. A natureza descartável 
impressa pela sociedade do consumo fez com que a ideia de vida compar-
tilhada relacionada à qualidade, conforto e bem estar nas cidades produziu 
uma sociedade engarrafada, onde as condições de tráfego, combinando va-
riadas dimensões da poluição, a exemplo dos altos índices de suspensão de 
partículas finas na atmosfera, estresse, tensão, ansiedade, raiva, medo, ira e 
violências diversas, constituem um dos principais desencadeadores de casos 
de infarto no mundo e da potencialização de casos de infertilidade, apendicite 
e outros. Não por acaso, a cultura das bicicletas ganha atenção e força nesse 
século. Os benefícios à saúde das pessoas e à saúde das cidades fazem delas 
e dos sistemas de transporte leves e inteligentes, a plataforma fundamental à 
superação das barreiras que a própria sociedade se imperou no século XX. 

Os meios e o modo de transporte rodoviário destacam as relações de pra-
ticidade em virtude das múltiplas conexões que permitem. A facilidade en-
volvida nas dinâmicas possíveis e a flexibilidade de compartilhamento com 
outros modais desenham sua reconhecida importância na sociedade. Pense 
nos terminais rodoviários que você conhece e já visitou, por exemplo. Apesar 
das singularidades de cada desafio encontradas nas inúmeras realidades, a 
distribuição de fluxos rodoviários nesse caso, pode ser avaliada em sua ne-
cessidade, se imaginarmos as cidades sem as rodoviárias e, sem as empresas 
que operam no sistema. “Atualmente, estima-se que os custos de transporte 
no país correspondam a 59,8% dos custos logísticos totais, os quais, por sua 
vez, representam, em média, 11% do PIB. Em termos comparativos, nos Es-
tados Unidos, esses custos correspondem a 8,7% do PIB.” (CNT, 2014, p.6). 
O que dizer da importância dos sistemas de distribuição de cargas? Qual é o 
efeito imediato quando, em dada circunstancia, tomamos conhecimento de 
paralisação dos caminhoneiros nas estradas do país? Imagine o reflexo dis-
so no turismo. Restaurantes, lanchonetes, padarias, sorveterias, shoppings, 
clubes, hotéis, resorts, pousadas, pensões, campings, hostels, grande parte 
dos sistemas de abastecimento, alimentação, hospedagem e entretenimento, 
quase sempre são prejudicados. 
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O modal rodoviário tem participação predominante na matriz de 
transporte de cargas e de passageiros no Brasil. No transporte 
de cargas, é responsável por cerca de 61% dos deslocamentos 
e, no de passageiros, representa aproximadamente 96% da ma-
triz. Apesar de sua preponderância, a densidade desse tipo de 
infraestrutura no Brasil é inferior àquela observada em outros 
países. Enquanto temos 23,8 km de rodovias pavimentadas a 
cada 1.000 km2 de área, os Estados Unidos possuem 445,2 km 
e a China, 359,9 km. Dos 1.713.885 km de rodovias brasileiras, 
apenas 202.589 km são pavimentados (11,8%). Destes, 64.921 
km são de rodovias federais formadas, preponderantemente, de 
pista simples – 89,9% da extensão total. Além da pequena ofer-
ta de rodovias pavimentadas, as existentes dispõem de limitada 
qualidade. Avaliação da CNT aponta que mais de 60% das rodo-
vias brasileiras pavimentadas apresentam algum tipo de proble-
ma relacionado à sinalização, ao pavimento e à geometria da via. 
Deficiências dos projetos, má gestão e ausência de manutenção 
adequada da malha rodoviária são exemplos de fatores que com-
prometem a qualidade da infraestrutura. (CNT, 2014, p.8-9).

O modal rodoviário é o mais utilizado no país. As consequências dessa concen-
tração no uso desse modal, somadas ao histórico dos desafios de investimen-
tos de diversas ordens e naturezas que comprometem a estrutura dos meios de 
transporte país, fazem surgir situações que inviabilizam novas tecnologias de 
serem testadas e produzidas no país. Isso acentua questões de poluição, favo-
recendo o esperdício de tempo, os investimentos e produtos, prejudicando a 
capacidade competitiva, ampliando custos de planejamento, agenciamento e 
operação e aumentando as tragédias com um número crescente de acidentes, 
que segundo pesquisas da (CNT, 2014) custam ao país “R$17,7 bilhões em 
perdas de vidas, danos aos patrimônios público e particular, gastos nos siste-
mas de saúde e previdência e, ainda, prejuízos ambientais.”
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Figura 64: Fluxo nas estradas. 

Fonte: Acervo do Autor.

As cidades brasileiras estão redescobrindo o Bus Rapid Transit (BRT), siste-
ma de ônibus de alta capacidade, criado e implementado em Curitiba (PR), 
exportado com sucesso para diversas cidades da Europa e dos Estados Unidos 
e, agora, com projetos em mais de cem cidades brasileiras. Espécie de metrô 
de superfície e sobre rodas, o BRT chega a transportar até 90 mil passageiros 
por hora, de forma rápida, devido às características do sistema de embarque 
e desembarque em nível. Segundo a Associação Nacional dos Transportes 
Urbanos, já existem assegurados R$ 12,5 bilhões para 15 sistemas de BRTs 
em 29 cidades brasileiras, entre elas Manaus (AM), Fortaleza (CE), Recife 
(PE) e Rio de Janeiro, cidade onde estão os maiores projetos, orçados em R$ 
7,1 bilhões. O sistema de BRT já roda em 145 cidades do mundo, transpor-
tando 22,5 milhões de passageiros. Para implantar 10 quilômetros do sistema 
e transportar 150 mil passageiros /dia, o custo por quilômetro de metrô sai a 
R$ 201 milhões, ante R$ 11 milhões no BRT. Em relação ao prazo, estima-se 
em metade do tempo para a construção do BRT.32

32  Disponível em < http://www.mobilize.org.br/noticias/4425/metro-de-superficie-e-aposta-de-cem-cidades-brasi-
leiras.html>, visitado em fev. de 2015.
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Pensar a relação do turismo com os meios de transporte nesse contexto passa 
pelo reposicionamento das prioridades em relação, antes de tudo, com a pre-
servação da vida de profissionais, turistas, passageiros, andarilhos e viajantes 
como um todo que ocupam cotidianamente as estradas do Brasil. Adequação 
do modal aos fluxos, duplicação e recuperação de estradas, construção e/ou 
pavimentação de novos trechos, sinalização, que inclui a sinalização turística 
conforme prevista na Política Nacional de Turismo e no Código de Trânsi-
to Brasileiro, ampliação dos investimentos em educação no trânsito, novas 
tecnologias, fiscalização e controle de tráfego e promoção da paz no modal 
rodoviário se mostram cada vez mais urgentes. 

Figura 65: Mapa Rodoviário do Brasil (2006).

Fonte: (CNT, 2006).

3.5 Transporte Aéreo e a importância dos Aeroportos 

Desde o voo do 14-Bis, cujo centenário em 2006 celebrou o feito do Pai 
da Aviação e Patrono da Aeronáutica Brasileira Alberto Santos Dumont e 
do voo inaugural da primeira empresa de aviação civil do país em 1927, a 
aviação no país registrou uma importante história cujos reflexos em 2015, 
segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) 
destacam um cenário de quase 2500 aeroportos, incluindo as áreas de desem-
barque, onde pouco mais de 100 apresentam voos regulares, dos quais 66 são 
operados pela Infraero. 
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De acordo com o Anuário Brasileiro de Aviação Geral (2014)33, em 2013 o 
país contava com um total de 14.648 aeronaves. Imagine a totalidade que en-
volve a aviação executiva, a militar, a aviação agrícola, malotes, táxis aéreos, 
transportes de órgãos e tecidos, escolas de voo, aeroclubes, formação de pilo-
tos e copilotos, linhas aéreas, transporte regular e não regular de passageiros, 
cargas, correios, fabricação de aeronaves como no caso da Embraer, aeropor-
tos, aeródromos, helipontos e heliportos espalhados pelo país. 

Depreende-se do Anuário Estatístico do Transporte Aéreo que desde 2010 o 
avião constitui-se no principal meio de transporte utilizado pelos brasileiros 
em viagens interestaduais com distâncias superiores a 75 km, em compara-
tivo com o ônibus. “Há dez anos, a participação destes dois modais era de 
27,93% e 72,07%, respectivamente, tendo passado para 52,6% e 47,38% em 
2010 e tendo sido apurada em 59,38% e 40,62% em 2013. Ou seja, a partici-
pação do transporte aéreo neste mercado mais do que dobrou nos últimos dez 
anos.” (ANAC, 2013, p.9).

O crescimento econômico verificado nos últimos anos no Brasil 
refletiu-se no setor aéreo. As políticas de distribuição de renda 
permitiram que mais pessoas tivessem acesso a esse modo de 
transporte. Hoje, estima-se que o Brasil é o terceiro maior mer-
cado aéreo do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Chi-
na em número de passageiros transportados. Segundo a Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC), entre 2003 e 2013, o trans-
porte aéreo de passageiros no mercado doméstico registrou alta 
de 209%. No mercado internacional, a demanda por voos com 
origem ou destino no Brasil teve alta de 75% no mesmo período. 
No transporte de cargas, a alta foi de 48% no mercado doméstico 
e de 35% ao ano no mercado internacional, no período conside-
rado. (CNT, 2014,p.19-20).

Se analisada a tamanha complexidade que se edificou nesse curto período 
com média superior a 90 anos da história aérea brasileira, fica fácil consta-
tar que não por acaso, as pessoas cada vez mais viajam utilizando o modal 
aéreo. De acordo com o Ministério do Turismo o país recebeu 89 milhões de 
passageiros por desembarques domésticos e 9,4 milhões por desembarques 
internacionais em 2013; em 2003, os aeroportos brasileiros receberam 71 mi-
lhões de passageiros; já em 2014 o número saltou para 206 milhões. (MTUR, 
2014). Dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear)34 apon-
tam que TAM, AVIANCA, AZUL e GOL, quatro das companhias filiadas, 
transportaram em 2014, 95,1 milhões de passageiros em voos nacionais, re-
gistrando uma alta de 6,9% no período. Consta no Programa de Aviação Re-
gional (SAC, 2014), que o movimento dos aeroportos regionais saltou de 5,1 
milhões em 2000 para 16,5 milhões em 2013, com estimativas para chegar a 
113 milhões de passageiros por ano em 2035. 

33 Disponível em < http://www.abag.org.br/anuario_aviacao/anu2014.htm>
34 Disponível em<http://www.abear.com.br/imprensa/na-midia/mostrar/aereas-transportam-mais-de-95-milhoes-
de-passageiros-no-pais>, visitado em fev. de 2015.
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O brasileiro ainda viaja pouco de avião: nossa média é de 0,5 
viagem ao ano, contra 1,7 (mais do que o triplo) nos países de-
senvolvidos e 2,5 (o quíntuplo) nos Estados Unidos. No entan-
to, o país mais do que triplicou a movimentação de passageiros 
entre 2003 e 2013 – e a previsão é que o movimento triplique 
novamente em 20 anos, quando a demanda total poderá ultrapas-
sar os 600 milhões de passageiros por ano. Se nosso percentual 
total de viagens é baixo, o de viagens regionais é menor ainda. 
Compare-se, por exemplo, ao dos EUA, um país mais ou menos 
do mesmo tamanho do Brasil. Com uma população 57% maior 
que a brasileira, o país tem 3 vezes mais cidades servidas por 
voos regionais e mais de dez vezes mais aeronaves em serviço. 
(SAC, 2014, p.6).

Figura 66: Diferença entre Malha Aérea Doméstica (Brasil-EUA) – 2014.

Fonte: (SAC, 2014).

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é a agência aeronáutica bra-
sileira. Foi criada em 2005 pela Lei nº. 11.182 em substituição ao Departa-
mento de Aviação Civil (DAC) como autoridade de aviação civil e regulador 
do transporte aéreo no país. Fonte: (ANAC, 2015). Já a Empresa Brasileira 
de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) é uma empresa pública federal 
de administração indireta vinculada a Secretaria de Avião Civil. Autorizada 
pela Lei nº 5.862, a empresa foi fundada no dia 31 de maio de 1973, sendo 
responsável pela administração dos principais aeroportos do país.
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O aumento nos fluxos de passageiros no Brasil e em todo o mundo exige 
do sistema de tráfego e de toda infraestrutura envolvida, capacidades ope-
racionais contextualizadas com a realidade de cada cidade e, suficientemen-
te eficientes desde os processos de planejamento, gestão e manutenção que 
impliquem na evolução dos procedimentos e estruturas. Conforme vimos, a 
recente história da aviação brasileira, se por um lado apresenta avanços sig-
nificativos, por outro demanda ações estratégicas urgentes que permita ao 
modal aéreo nacional a manutenção e evolução de sua significativa impor-
tância no contexto dos meios e modos de transporte do país. E, com isso 
os consequentes reflexos na cadeia produtiva do turismo, da hospedagem e 
espaços adjacentes. Nesse contexto, duas situações merecem maior atenção 
para compreensão da realidade brasileira atual, os contratos de concessão do 
Governo Federal à iniciativa privada pela gestão de alguns aeroportos públi-
cos e o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional. 

O Brasil é um país de 8 milhões de quilômetros quadrados de 
área. Esse imenso território demanda ser integrado por uma rede 
de transportes que permita o pleno desenvolvimento da econo-
mia do interior e o acesso de sua população a bens e serviços 
dos quais os moradores da região litorânea e das grandes capitais 
desfrutam. Diferentemente de outros países de dimensões con-
tinentais, servidos por ferrovias, o Brasil tem nas rodovias seu 
principal modal de transporte. Com imensas distâncias a per-
correr e dificuldades impostas pelo clima tropical, o transporte 
torna-se caro e ineficiente. Na Amazônia Legal, que ocupa 60% 
do território nacional, a dificuldade logística produz isolamento 
e pobreza. O transporte aéreo é estratégico para conectar essas 
regiões. No entanto, há poucos aeroportos operando voos regu-
lares no interior e os que existem têm infraestrutura precária, há 
anos sem investimentos. Além disso, estudos indicam que o pre-
ço das passagens regionais é 31% mais alto, em média, do que o 
dos voos entre capitais. Isso faz com que 43% da população do 
interior queira viajar, mas diga não poder fazê-lo devido ao cus-
to. Para solucionar esse gargalo ao desenvolvimento nacional e 
democratizar o transporte no país, o governo federal lançou o 
Programa de Aviação Regional. Seu objetivo é dotar o Brasil de 
uma rede de aeroportos regionais operando a preços competiti-
vos, de forma a garantir que 96% da população brasileira esteja 
a 100 quilômetros ou menos de um aeroporto com condições de 
operar voos regulares. (SAC, 2014, p.3-4).
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Figura 67: Aeroportos e linhas aéreas. 

Fonte: Disponível em < http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRANSPORTE-E-TRANSITO/
460373-REDUCAO-DE-SERVICOS-AEREOS-REGIONAIS-E-UM-DOS-PRINCIPAIS-PROBLEMAS-DO-SE-
TOR.html>, visitado em fev. de 2015.

O Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional (Pdar), criado por 
meio da Medida Provisória 652, tem como objetivo aumentar o acesso da 
população brasileira ao sistema de transporte aéreo brasileiro. O Plano de 
Aviação Regional prevê reformas e melhorias em 270 aeroportos regionais. 
Os estudos de viabilidade de cerca de 220 desses aeroportos já estão prontos. 
Falta elaborar os projetos e os editais de licitação para as obras. Atualmente, 
39% das cidades brasileiras não têm aeroporto ou estão a mais de 100 km de 
um. A maior conectividade aérea possibilitará o incremento da economia no 
interior do país, aproximando os municípios de cadeias produtivas nacionais 
e globais e facilitando o turismo. (SAC, 2014).
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Estatísticas da INFRAERO confirmam o crescente movimento de passagei-
ros, aeronaves, cargas e correios nos aeroportos brasileiros, sem perspectivas 
de esgotamento para o setor. A popularização do modal aéreo em especial, 
lançou luz à já conhecida carência infraestrutural pela qual viveu o país por 
tanto tempo. É nesse contexto que ganham força as parcerias público-priva-
das, expressas nos processos de concessão que visão aperfeiçoar e evoluir 
procedimentos de atendimento aos usuários do modal, de gestão e moder-
nização dos sistemas de controle de tráfego, de operação das empresas, de 
construção e ampliação dos aeroportos, melhorias das pistas e incremento das 
atividades aéreas no contexto das intermodalidades. Em 2012, cinco aeropor-
tos internacionais, Tancredo Neves/Confins-Belo Horizonte, Antônio Carlos 
Jobim/Galeão-Rio de Janeiro, Viracopos-Campinas-SP, Presidente Juscelino 
Kubitschek-Brasília-DF e Governador André Franco Montoro/Guarulhos- 
São Paulo foram concedidos à gestão privada.

Durante muitos anos, o Brasil não investiu o necessário em 
obras de infraestrutura. Isso ocorreu devido à crise fiscal pela 
qual o Estado atravessava e pelo baixo crescimento da econo-
mia. Esse cenário atingia particularmente o setor de transportes, 
em seus quatro modais: rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. 
Ao analisar-se a década passada constata-se que o país voltou a 
crescer economicamente. Se, por um lado, essa retomada teve 
implicações positivas, como a diminuição da pobreza, o aumen-
to do emprego formal, o crescimento da renda e a expansão das 
fronteiras econômicas, por outro lado, tornaram-se evidentes os 
gargalos que impedem o crescimento sustentável do país. À me-
dida que o Brasil retomou o crescimento econômico, os proble-
mas na infraestrutura de transportes tornaram-se mais intensos. 
As necessidades de investimentos em infraestrutura de transpor-
tes já seriam expressivas se não considerássemos dois grandes 
eventos que ocorrerão no país nos próximos anos: a Copa do 
Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. É importante ressaltar 
que, mesmo na ausência desses dois grandes eventos, o Brasil 
precisaria investir muitos bilhões de reais apenas para atender 
ao atual ritmo de crescimento da economia e dos investimentos. 
Com relação ao transporte aeroviário, o forte crescimento da 
demanda nos últimos anos, sem o respectivo aumento da capa-
cidade operacional dos aeroportos, se reflete no fato de que 14 
dos 20 maiores terminais de passageiros funcionaram acima do 
limite em 2010. (NETO; SOUZA, 2011,  p.2-3).

Entre 2003 e 2010 a média de passageiros nos aeroportos sofreu um incre-
mento de 118%, mais que o dobro da média mundial que foi de 40%.35 A 
intensa demanda por serviços aeroportuários e a concessão de exploração dos 
aeroportos à iniciativa privada estão possibilitando não apenas novos olhares 
às necessidades reais em termos de infraestrutura no país, mas permitindo que 
os investimentos necessários sejam feitos, em especial por meio do Fundo 
Nacional de aviação Civil (FNAC). O incremento de 270 aeroportos regio-
nais no país significa potencialização direta do mercado de hospedagem, nas 

35 Disponível em < http://www.infraero.gov.br/index.php/br/concessoes.html>, visitado em fev. de 2015. 
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suas múltiplas vertentes. Maior infraestrutura aeroportuária significa maior 
integração das regiões brasileiras e, consequentemente, um maior número de 
pessoas viajando. 

No Brasil as concessões são reguladas por meio de contratos 
que preveem a devolução ao Estado dos bens e serviços ao fim 
do período contratual ou em qualquer momento por interesse 
público. No caso da concessão dos aeroportos de Brasília, Gua-
rulhos, Campinas, Confins e Galeão, a Infraero permaneceu com 
49% do capital social de cada concessão que integra. Após o fim 
do período de concessão os aeroportos voltam a ser controlados 
pelo Poder Público, podendo ser concedidos em novos proces-
sos. (INFRAERO, 2015).

Figura 68: Ligações Aéreas – Passageiros (2010).

Fonte: Disponível em < ftp://geoftp.ibge.gov.br/redes_e_fluxos_do_territorio/ligacoes_aereas/mapas/mapa01.
pdf>., visitado em fev. de 2015.
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Figura 69: Aeroportos Regionais - Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR).

Fonte: (SAC, 2014).

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) estimam que 15,3 milhões de pessoas compra-
ram passagens pela internet em 2014 - incluindo bilhetes aéreos, de trem e de 
ônibus. A projeção foi feita com base em uma pesquisa encomendada pelas 
duas instituições para analisar o mercado de turismo na internet. Além disso, 
o estudo mostra que o índice de satisfação com a compra de passagens pela 
web chega a 94%. O valor médio por compra é de R$ 1.079,00 (incluindo 
trechos nacionais e internacionais). 36

36 Disponível em< https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/releases/635-153milhoesdepessoascomprarampassa-
genspelainternetem2014estimaspcbrasil>, visitado em mar. de 2015.
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Analise o “Quadro 10: “Aeroportos Administrados pela INFRAERO 
(2015)” na Lista de Quadros disponível no AVA. 

A Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias (CONAERO) é respon-
sável por supervisionar a organização e a coordenação das atividades dos 
aeroportos. Busca aperfeiçoar e aumentar a qualidade, segurança e agilidade 
das atividades dos terminais aéreos. Criada em agosto de 2011 pelo Decreto 
nº 7554 de 2011, a Conaero é formada por representantes da Secretaria da 
Aviação Civil, Agência Nacional de Aviação Civil, Casa Civil e ministérios 
da Agricultura, Defesa, Fazenda, Justiça, Planejamento e Saúde. Dentre eles, 
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Agência Nacional 
de Aviação Civil, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, Operadores 
Aeroportuários, Casa Civil, Receita Federal, Polícia Federal, Sistema de Vi-
gilância Agropecuária Internacional, Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria. Fonte: (SAC/PR, 2015).

As diversas funções que os meios de transporte aéreos cumprem no contexto 
das viagens e, consequentemente nos meios de hospedagem, passam direta-
mente pela ampliação e aperfeiçoamento de todas as estruturas e sistemas do 
modal aéreo do país. Nesse caso, os aeroportos constituem os espaços funda-
mentais para a promoção de todo o sistema turístico do qual fazem parte os 
segmentos de hospedagem. Existem vários órgãos de governo, instituições 
públicas e privadas que trabalham em rede na consolidação e amadurecimen-
to do setor no país. Conhecer a realidade aérea brasileira e, contextualiza-la 
no panorama mundial é essencial para uma boa formação profissional. 

3.6 Transporte Aquaviário e Turismo: roteiros das águas

Ao longo dos entendimentos, a questão intermodal se mostra fundamental ao 
sucesso dos projetos de transportes do país e, naturalmente primordial para 
o fomento do turismo em todas as suas dinâmicas, segmentos e ações. No 
início das reflexões abordamos ligeiramente sobre a importância das hidro-
vias brasileiras na consolidação do modal aquaviário do país, destacando suas 
principais representantes: Araguaia-Tocantins, São Francisco, rio Madeiras, 
Tietê-Paraná, Taguari-Guaíba. 
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Várias razões colocam esse modal em evidência, principalmente, por se tratar 
de um país privilegiado em termos hídricos. Ainda, considerado um modal 
com baixo consumo de energia, de custo operacional relativamente baixo, 
potencialmente intermodal e agregador de grandes volumes os sistemas aqua-
viários permitem grandes contribuições aos transportes. Enfim, o modal se 
mostra essencial ao plano logístico nacional e as hidrovias constituem eixos 
fundamentais no desenvolvimento dos transportes no Brasil. Cabe compreen-
der que o transporte aquaviário compreende:

a navegação interior – que utiliza as vias navegáveis interiores 
– e o transporte marítimo – que abrange a navegação em mar 
aberto. Em relação ao transporte marítimo, há uma subdivisão: 
a navegação de longo curso, realizada entre países, e a cabota-
gem, navegação realizada entre portos ou pontos do território 
nacional, utilizando vias marítimas ou essas e as vias navegáveis 
interiores. (CNT, 2014, p.14).

De acordo com a Confederação Nacional do Transporte o sistema de trans-
porte aquaviário se destaca comparativamente aos demais modais por apre-
sentar como principais vantagens “a grande capacidade de carregamento, o 
menor consumo de combustível por tonelada transportada, o reduzido regis-
tro de acidentes e menores custos por tonelada-quilômetro e de seguro, além 
de menor emissão de poluentes”. (CNT, 2014). Depreende-se ainda que, mes-
mo diante de tais perspectivas, se trata de um modal pouco explorado no país, 
com exceção da navegação marítima de longo curso, com reduzida participa-
ção na matriz de transporte, (13,6%). 

Hoje, o Brasil tem 37 portos públicos – 34 marítimos e 3 flu-
viais – e 130 terminais de uso privado. Entre os portos públicos, 
14 são delegados, concedidos ou administrados por governos 
estaduais ou municipais, e 23 administrados pelas Companhias 
Docas, cujo acionista majoritário é o governo federal. Os portos 
fluviais e lacustres, por sua vez, são de competência do Ministé-
rio dos Transportes. A navegação de longo curso é o modal mais 
importante para o comércio exterior brasileiro e sua relevância 
vem aumentando nos últimos anos, principalmente quando con-
siderado o valor das mercadorias. Contudo, os portos brasileiros 
não apresentam a mesma eficiência verificada em países asiá-
ticos e europeus e têm custos de movimentação superiores aos 
dos seus similares. Investimentos e desburocratização nos por-
tos são fundamentais para garantir competitividade e estabelecer 
no país um sistema integrado e eficiente. (CNT, 2014, p.14).
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Figura 70: Mapa Hidrográfico do Brasil.

Fonte: Ministério dos Transportes. Disponível em < http://www2.transportes.gov.br/bit/01-inicial/07-download/
mapahidro2013.pdf>, visitado em fev. de2015.

Os desafios que se alinham ao modal aquaviário são inúmeros, não diferen-
temente dos demais modais sobre os quais estamos refletindo. Naturalmente, 
é preciso considerar a história econômica e política brasileira em toda análise 
de conjuntura que envolva a questão dos transportes no país, mas sem descon-
siderar, principalmente as dimensões continentais sobre as quais essas matri-
zes modais estão sendo pensadas, desafiadas e projetadas ao longo dos anos. 
Acessos terrestres aos portos, construção de portos, ampliação de profundi-
dades de leitos assoreados e áreas portuárias, abertura de canais, processos de 
transposição, adequação de hidrovias o que envolve diretamente processos 
de regulação de tráfego, sinalização e fiscalização, aperfeiçoamento de legis-
lações, ampliação de recursos destinados, organização e desburocratização 
institucional, a carência de qualificação profissional, a fragilidade da infraes-
trutura disponível, questões ambientais complexas e desconexão intermodal 
são alguns dos diversos desafios apontados pelo Ministério dos Transportes e 
pela Confederação Nacional de Transportes em relação ao modal aquaviário 
brasileiro. 
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Figura 71: Navio de Carga – Canal do Porto de Santos – São Paulo-SP.

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canal_de_Santos_(cropped).jpg>, visitado em fev. de 2015. 

Assim posto, cabe destacar que quando se reflete sobre a relação modal aqua-
viário/transporte de passageiros no país é possível perceber que grande parte 
dos debates resume esse modal ao transporte marítimo e ao tráfego de cargas, 
minimizando a importância das hidrovias, especialmente pela fragilidade exis-
tente, em relação ao transporte de passageiros. Paradoxalmente, porque noutros 
tempos, com menos recursos e menos tecnologias disponíveis os barcos, vapores, 
navios eram mais conectados ao cotidiano dos fluxos nacionais que não dispu-
nham de tantas estradas. No livro “Rio São Francisco: Vapores e Vapozeiros” 
você encontrará sobre a importante história dos primeiros vapores a navegarem 
no médio e submédio rio São Francisco, por volta do ano de 1871, bem como 
importantes períodos da história da navegação nacional e dos transportes no país. 

Desde os primórdios da navegação do Brasil, a navegação do 
rio São Francisco foi praticada, ao longo dos anos, com a utili-
zação de meios ainda precários, evoluindo, depois, para embar-
cações maiores, capazes de incrementar a economia da região e 
transportar pessoas, criando elos entre o nordeste e o sudeste do 
país. Não só os gentios como os que depois deles percorreram ou 
habitaram a região, desbravadores, fazendeiros, comerciantes e 
muitos outros, sempre usaram a via navegável como meio natu-
ral de penetração do território e, bem assim, para a troca de bens 
e o relacionamento com diferentes localidades. Foi a fase pionei-
ra e heroica da navegação, como ressaltaram inúmeros autores. 
Até então não existiam estradas na região, mas, apenas cami-
nhos improvisados. Eram utilizados, de modo concomitante ou 
sucessivo, canos, pequenos barcos, ajoujos, barcas, etc., sempre 
objetivando o encontro de uma forma adequada para dinamizar 
os contatos entre pessoas e lugares. Numa segunda fase, ultra-
passadas as primeiras experiências, não só a população ribeiri-
nha se empenhou em encontrar novas soluções, mas o próprio 
governo imperial teve a sensibilidade de notar a importância do 
aproveitamento do rio e de seus afluentes, principalmente, de 
início, o rio das Velhas, para o desenvolvimento regional. 
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A sequência dessa história é dada pela constituição de uma comissão, em 
1862, que desobstruiu o rio das Velhas, desde Sabará (MG) com foco na sua 
navegação até o rio São Francisco. Será em 1867 que, o engenheiro Henrique 
Dumont, autorizado pelo presidente da então província de Minas Gerais, con-
selheiro Joaquim Saldanha Marinho, irá montar em Sabará um navio a vapor, 
o Saldanha Marinho, procedente da Europa, cuja primeira viagem, irá ocorrer 
entre 10 de janeiro e 3 de fevereiro de 1871, chegando em Guaicuí e, inaugu-
rando a navegação a vapor na região do médio São Francisco. Estava dada a 
base para a criação da Companhia Viação Central do Brasil, posteriormente 
Empresa Viação Brasil, Empresa Viação do São Francisco. 

Em 1917 surge a Companhia Indústria e Viação de Pirapora (CIVP), se esta-
belecendo com numerosa frota fluvial. O ano de 1919 é marcado pela instala-
ção da Marinha em Juazeiro (BA) em virtude da intensificação da navegação 
no rio São Francisco. Ainda em 1925, o governo do Estado cria a Navega-
ção Mineira do São Francisco. O ano de 1929 é marcado pela instalação da 
Capitania Fluvial do São Francisco em Pirapora (MG), que posteriormente, 
em 1940 foi denominada Capitania Fluvial dos Portos do São Francisco. Em 
1937, surge a empresa Navegação e Comércio do São Francisco S.A com 
sede em Pirapora. Foi em 1955, na assembleia geral do Serviço de Navegação 
da Comissão do Vale do São Francisco, que se deu a criação da Companhia de 
Navegação do São Francisco (Franave), com sede instalada em Pirapora em 
1965. (DINIZ; MOTA, 2009, p.115-118).

Embora o Brasil possua uma rede hidrográfica considerável, a 
navegação, como parte integrante de uma política pública de 
transportes, somente foi utilizada durante o período colonial 
(1500-1822) e do Império (1822-1889), ao contrário do que 
acontece nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Fran-
ça e Alemanha, que aproveitam ao máximo seus rios e lagos. 
Principalmente a partir de 1956, favoreceu-se a construção de 
rodovias, concorrentes com os rios e as ferrovias, o que fez com 
que as ações governamentais direcionadas ao aproveitamento do 
transporte hidroviário fossem sempre menores, comparados aos 
feitos em outros setores da infraestrutura. Apesar do elevado po-
tencial existente, o Brasil não tem priorizado a navegação como 
meio de transporte e a sua utilização, atualmente, é bastante re-
duzida, representando 13,86% da carga transportada no Brasil, 
em toneladas-quilômetro, no ano de 2000 (GEIPOT, 2001). Em 
quantidade transportada, isso significa 103 bilhões de toneladas-
quilômetro em 2000. Esse valor inclui tanto a cabotagem (nave-
gação marítima, de porto a porto) quanto a navegação interior 
(realizada em rios). (ANA, 2005c, p.1).

Ao visitar os primeiros episódios que ajudam a contar sobre a história dos 
meios de transportes no mundo, deparamos em inúmeros momentos, desde 
o período primitivo, sobre a forte relação que as águas desempenharam nos 
processos de criação e evolução das técnicas e tecnologias de navegação. No 
século XX, vimos que os avanços provocados pelo vapor e, posteriormente o 
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desenvolvimento dos sistemas de propulsão e dos sistemas digitais de nave-
gação e transportes um novo cenário foi estabelecido. 

Em um país com superfície de 8.511.596 km² que abriga uma das maiores 
reservas de água doce do mundo, a hidrografia brasileira é composta pelo 
conjunto de bacias hidrográficas, rios, açudes, ribeirões, córregos, cisternas, 
reservatórios, lagos, lagoas, arquipélagos, golfos, baías, cataratas, usinas 
hidrelétricas, barragens, represas, cachoeiras, as praias do litoral atlântico, 
dispersos em doze macrobacias hidrográficas, a saber: Amazônica, Atlântico 
Leste, Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico 
Sudeste, Atlântico Sul, Paraguai, Parnaíba, Paraná, São Francisco, Tocantins
-Araguaia e Uruguai.

Com a instituição da Lei 9.433/97, definiu-se a bacia hidrográfica como a 
unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hí-
dricos. Tendo como base o princípio acima, o Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos, instituiu a Divisão Hidrográfica Nacional, segundo a resolução no. 
32, de 15 de outubro de 2003. (ANA, 2005a).

Figura 72: Divisão Hidrográfica Nacional (Resolução nº 32 do Conselho Nacional de Recur-
sos Hídricos).

Fonte: (ANA, 2005a, p.14).
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Quanto prejuízo tem o país ao manter, por exemplo, o rio Tietê poluído. Você 
se lembra daquela imagem da Marginal Tietê, na cidade de São Paulo, tomada 
por engarrafamentos e, bem no centro das vias abarrotadas de automóveis, 
um imponente rio, totalmente poluído? Não bastasse a poluição dos veículos, 
a cidade ainda conta com todo o seu esgoto compondo a paisagem que po-
deria servir de via de transporte público eficiente, não poluente, desafogando 
o trânsito de uma metrópole a cada dia mais comprometida, a ponto de or-
ganizar rodízios de placas de seus automóveis, para comportar os crescentes 
fluxos. Essa não é uma exclusividade da cidade de São Paulo, existem várias 
na mesma situação. Quantos turistas sobrevoam o rio? Quantos ficam parados 
em engarrafamentos por ali? Não seria esse um passeio turístico de grande 
interesse da população, caso o rio estivesse despoluído? Reflita sobre isso.

Figura 73: Marginal Tietê – São Paulo-SP.

Fonte: Disponível em <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marginal_Tiet%C3%AA2.jpg>, visitado em fev. de 2015.

Diversas ações estão em curso, no contexto do Plano Nacional de Recur-
sos Hídricos37, nesse caso, com foco na implementação do Plano Hidroviário 
Estratégico38 cujas bases são o Plano Nacional de Logística e Transportes 
(PNLT) e o Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH) do Ministério 
dos Transportes, com objetivos de ampliar as alternativas de escoamento da 
produção, contribuindo para uma redução dos custos logísticos e apoiando o 
desenvolvimento sustentável da economia do país.

No Brasil, o transporte de passageiros por hidrovias apresenta 
uma maior relevância no contexto regional/local, em geral, com 
passageiros sendo transportados ao longo de distâncias curtas a 
partir de (e com destino a) cidades localizadas nas proximidades 
dos rios. A região Amazônica é atualmente onde o transporte de 
passageiros por hidrovias é mais utilizado. Com características 

37 Disponível em < http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/plano-nacional-de-recursos-hidricos>, visitado 
em fev. de 2015. 
38 Disponível em < http://www.transportes.gov.br/conteudo/2790-plano-hidroviario-estrategico.html>, visitado 
em fev. de 2015. 
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um pouco distintas das demais regiões do país, 6 milhões de pas-
sageiros percorrem atualmente longas distâncias, esperando-se 
ainda um aumento de 40% na população transportada em hidro-
vias na região, até 2031. Os serviços de curta distância (balsa) 
também são importantes naquela área, com um número igual de 
passageiros. Por um lado, o transporte de longa distância nesta 
região está diretamente relacionado à densidade da rede fluvial 
naturalmente disponível, e, por outro, ao limitado alcance das 
malhas rodoviária e ferroviária. O transporte hidroviário interior 
de passageiros deve ser seguro, confiável e confortável. Para 
melhorar o nível do serviço, é necessária a renovação da frota 
e de terminais para o transporte de passageiros. Com relação à 
renovação da frota, observa-se que, devido aos baixos níveis de 
tarifa e aos altos custos de renovação, a capacidade de investi-
mento das operadoras de transporte privadas seria insuficiente. 
Entre outros instrumentos financeiros (por exemplo, redução de 
imposto para investimento em frota), o instrumento fiscal, po-
deria estimular os investimentos em renovação de frota e outras 
melhorias do serviço pelas operadoras de transporte privadas, 
em especial na região do Amazonas, dominante do THI de pas-
sageiros. (MT, 2013a).

O Plano Nacional de Turismo apresenta em uma de suas premissas a sus-
tentabilidade em amplo sentido, como condição fundamental à existência da 
própria atividade. Nesse caso, o foco é dado na preservação, valorização e 
manutenção do potencia de atratividade de recursos naturais e culturais, ca-
pazes de assegurar o encantamento, despertando desejos e realizando sonhos 
dos turistas que se interessam por conhecer as potencialidades do país. Assim 
considerado, há o entendimento comum sobre a singularidade dos atrativos 
relacionados aos recursos hídricos, especialmente em virtude de ser o país 
um dos maiores concentradores de recursos naturais e água doce do mundo 
e, reconhecendo distintas segmentações do mercado turístico afins, tais como 
ecoturismo, turismo náutico, turismo de pesca, turismo de aventura, despor-
tos, sol e praia, rural, comunitário, dentre outros. (MMA, 2006). 

Nesse caso, há um entendimento simplificado sobre inter-relação do setor 
de turismo associado aos recursos hídricos que pode ser agrupado em três 
segmentos principais: o turismo e lazer no litoral brasileiro, com cerca de 
8.000km de costa; o turismo ecológico e a pesca em alguns biomas, como o 
Pantanal, Floresta Amazônica [e Cerrado]; e o turismo e o lazer nos lagos e 
reservatórios interiores. (ANA, 2005b). Os esportes náuticos, a pesca espor-
tiva, o ecoturismo e o turismo de aventura se destacam no contexto nacional. 

Os desafios incorporados nesse processo são inúmeros, a saber: poluição 
de represas, lagos e cachoeiras, a falta de infraestrutura em alguns lugares, 
conflitos com o setor elétrico e com o próprio setor de transportes, conflitos 
ambientais de diversas naturezas, impactos gerados por grandes projetos, a 
exemplo de represas que posteriormente são aproveitadas para as finalidades 
de turismo, sobrepondo direitos territoriais de populações, baixa eficiências 
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dos sistemas de tratamento de esgoto e sanitários, conforme pode ser obser-
vado no caso da Baia de Guanabara, comprometimento da balneabilidade de 
praias, doenças de veiculação de hídrica, sobrecarga de sistemas de abasteci-
mento, comprometimento de biomas e da biodiversidade instalada em áreas 
potenciais à visitação ou alocadas à práticas antes não praticadas. 

Ainda, poluição visual, inexistência de gerenciamento de resíduos sólidos e 
efluentes de esgoto, impactos de grandes projetos de monocultura e pecuária, 
variação de vazões, comprometimento de regime pluviométrico, assoreamen-
to de nascentes e cursos hídricos, contaminação química de reservatórios e 
rios, fluxos desordenados e ausência de planos de manejo. No caso da pesca 
esportiva, por exemplo, o intenso e crescente volume de barcos a motor em 
algumas bacias acaba comprometendo a reprodução de espécies. No caso dos 
esportes náuticos, um grande desafio aponta para a sinalização, fiscalização 
e segurança envolvida, critérios que também acabam tendo peso crucial nas 
práticas de ecoturismo e turismo de aventura, que ocorrem tanto no litoral, 
quanto em biomas e represas existentes no interior do país. São muitas as 
variáveis relacionadas ao aproveitamento do potencial hídrico nacional. Entre 
possibilidades, desafios, normas, conjunturas e impeditivos as ações envolvi-
das na complexidade existente passam diretamente pelos seguintes aspectos: 

qualidade da água, quantidade de água disponível, quantidade 
de água subterrânea disponível, alteração do regime natural dos 
corpos de água, eventos hidrológicos críticos, clima, água para 
manutenção de ecossistemas, bioinvasão, conservação de bio-
mas, dinâmica de uso e ocupação do solo, sistemas estuarinos, 
mortalidade/morbilidade por doenças de veiculação hídrica, de-
senvolvimento humano, infraestrutura de controle da poluição 
doméstica, abastecimento humano, segurança alimentar e nutri-
cional, desigualdade social, diversidade social, organização da 
sociedade civil, transparência e acesso à informação, conside-
ração das questões de gênero, dinâmica populacional, demanda 
por água, atividade agricultura irrigada, atividade industrial, ati-
vidade de mineração, atividade de geração de energia, atividade 
de pesca, atividade de aquicultura, atividade de navegação, ati-
vidade de turismo e lazer, atividade agropecuária e avícola, pro-
duto interno bruto, criação de um mercado internacional de água 
bruta, investimento no setor de infraestrutura, eficácia no uso da 
água, gestão de águas urbanas, enquadramento dos corpos de 
água, existência de planos de recursos hídricos, implementação 
do processo de alocação de água e da outorga de direito de uso, 
implementação da cobrança pelo uso da água, implementação 
do SISNAMA, ações de educação em recursos hídricos e meio 
ambiente, implementação institucional do SINGREH, imple-
mentação de acordos internacionais relativos a RH e MA, ratifi-
cados, investimento de despesa pública em proteção e gestão de 
recursos hídricos, conflitos internacionais por água, dinâmica do 
mercado internacional. (MMA, 2006, p.75-77).
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Analise o “Quadro 11: “Hidrovias Brasileiras” e o “Quadro 12: Regiões Hi-
drográficas e Segmentação Turística” na Lista de Quadros disponível no AVA. 

Figura 74: Praticantes de Stand Up Padle no Lago Paranoá – Brasília-DF.

Fonte: Disponível em <http://goo.gl/0hn6HL>, visitado em fev. de 2015.

Figura 75: Passeio de barco no cânion do Xingó-Rio São Francisco. Divisa Alagoas/Sergipe.

Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Passeio_de_barco_ao_c%C3%A2nion_do_Xin-
g%C3%B3_-Rio_S%C3%A3o_Francisco_07.jpg>, visitado em fev. de 2015.
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No Brasil, o reconhecimento e a utilização dos recursos hídricos pelo turismo 
constituem uma realidade, que nos últimos dez anos, encontraram na Política 
Nacional de Turismo e na Política Nacional de Recursos Hídricos, pilares de 
sustentação para ordenamento, aperfeiçoamento e valorização. Muitas prá-
ticas que já eram realidade foram potencializadas com novas experiências, 
com novos roteiros. Passeios de escuna, pesca esportiva, esportes náuticos 
como ski aquático, jet ski, velejo, stand up padle, esportes de aventura como 
caiaque, remo, mergulho, cascading, rafting, surf, bodyboard, kite surf, boia 
cross e tantos outros, se conectaram à pescaria ribeirinha, aos passeios de jan-
gada e canoas, aos passeios em vapores, etc. Novos cenários, novas paisagens 
culturais se estruturaram para o século XXI.   

As possibilidades de aproveitamento dos recursos hídricos no país são inú-
meras, pois se referem às múltiplas dimensões que o país apresenta. Nesse 
contexto, a relação dos meios de transporte com o turismo implica em refletir 
sobre os desafios que estão postos como: o direito de acesso e uso da água, a 
poluição dos corpos hídricos comprometendo atividades de lazer e recreação, 
danos ambientais de diversos tipos, tais como monoculturas, construção de 
pequenas centrais hidrelétricas, grandes projetos, o impacto dos processos 
de visitação e a necessidade do planejamento, especialmente dos estudos de 
capacidade de carga dos lugares turísticos, investimentos em infraestrutura, 
sinalização e segurança, etc.

O equilíbrio entre as distintas demandas, econômicas, sociais, ambientais 
encontra no turismo uma importante ferramenta de proteção, valorização e 
educação no uso sustentável dos corpos hídricos do país. Os intensos estudos, 
ações e políticas que estão em curso, se bem orquestradas e compartilhadas 
com toda a sociedade tendem a assegurar um melhor cenário relacionado ao 
modal aquaviário no país. O impacto derivado desse ambiente de responsabi-
lidades compartilhadas e democratização da água, nos meios de hospedagem 
são extremamente expressivos, uma vez que, os reflexos das intermodalida-
des na cadeia produtiva do turismo e, consequentemente das hospedagens 
amplia as demandas, os vetores de valorização profissional e a evolução de 
todo o sistema turístico. A consolidação não só das hidrovias com foco nas 
cargas e nos passageiros, mas o incremento de todo o modal aquaviário bra-
sileiro projeta um cenário vigoroso para o país, no qual as pessoas que se 
interessarem em conhecer todo o território nacional poderão escolher como 
ir sem a angústia de saber quando irá chegar ou por onde irá chegar até o seu 
destino. 
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Figura 76: Lago de Furnas.
Fonte: Disponível em < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capitolio_Mg_03.jpg>, visitado em fev. de 2015.

Figura 77: Praticantes de Rafting – rio São Francisco, Pirapora (MG).
Fonte: Acervo do Autor.

Figura 78: Praticante Jet Ski – Barragem de Salinas, Salinas (MG).
Fonte: Acervo do Autor.

Figura 79: Passeio de Escuna, Salvador (BA).
Fonte: Disponível em <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escunas_e_Forte_S%C3%A3o_Marcelo_
(8235597774).jpg?uselang=pt-br >, visitado em fev. de 2015.
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Assista ao vídeo sobre a maior feira de esportes radicais da América Latina, 
que diz muito sobre a relação dos meios de transporte com o turismo na 
atualidade. (https://www.youtube.com/watch?v=zYt4laRnaKU). 

A feira apresentada no vídeo é um bom exemplo do que representa a apro-
ximação entre os meios de transporte e o turismo neste início de século. O 
incremento dos inventos que tornaram os deslocamentos modernos mais prá-
ticos, atraentes, confortáveis e interessantes, expande as perspectivas às no-
vas experiências de vida, lazer e recreação, a novas experiências de viagem. 
Com isso, experiências de hospedagem também resignificadas em virtude 
dos novos roteiros que surgem. 

A diversidade de trens, aviões, barcos e automotores conectados a novos lu-
gares e suas potencialidades reforça a ideia das viagens como a principal 
atividade deste século. O encurtamento real e virtual das distâncias, a velo-
cidade e facilidade das conexões e, a possibilidade de expansão das experi-
ências coletivas compartilhadas no espaço da criatividade evidencia relações 
produtivas de um novo mundo possível frente aos desafios e limites que ainda 
insistem em desqualificar a experiência e a vida humana nesse bonito planeta.  

Transporte turístico pode ser definido como “a atividade meio que interliga 
a origem de uma mesma viagem turística a um determinado destino (e vice-
versa), que interliga vários destinos turísticos entre si (primários e secun-
dários) ou que faz com que os visitantes se desloquem dentro um mesmo 
destino primário ou secundário.” (PALHARES, 2003, p. 27). Jipes, buggys, 
ônibus, vans, motohomes, carros, motocicletas, bicicletas, skates, pranchas, 
patinetes, motocicletas, quadriciclos, boias, botes, cordas e mosquetões que 
possibilitam transporte na vertical em práticas de rapel, montanhismo, esca-
lada, tirolesa, arvorismo, paraquedas, balões, planadores, jet skis, veleiros, 
canoas, iates, navios. Até aqui foram vistos elementos que integram a com-
plexidade da relação transporte-turismo ao longo dos anos. Inúmeras novas 
possibilidades são inauguradas todos os dias. O avanço das técnicas e tecno-
logias consolida o espaço de setor em permanente mutação. 

O turismo moderno, cujo marco inicial é dado por uma viagem de trem, se 
consolidou juntamente com os meios de transportes, dialogando suas histó-
rias, compartilhando suas causas e efeitos, seus limites e avanços. Não há 
como conceber a ideia de turismo sem refletir sobre a evolução dos trans-
portes. Os avanços do turismo acompanharam os avanços dos transportes, 
permitindo inúmeras viagens para distantes lugares do planeta, muitos deles 
até então desconhecidos dos turistas.
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Nesse sentido, “as conquistas na quantidade e qualidade dos transportes esti-
mularam o turismo, aquecendo a demanda e contribuindo para o seu desen-
volvimento”. Paolillo (2002, p. 10). As percepções desse momento apontam 
para a intensificação e democratização dos meios de transporte no mundo e, 
a assimilação da importância das viagens na evolução da sociedade como um 
todo, de modo mais equilibrado e responsável como o futuro. Ainda assim, 
parece evidente a resistência de forças que optam mais por segmentar a ati-
vidade a partir das demandas estabelecidas por níveis de consumo de classes 
e, assim as estratificando em “alto turismo”, “turismo de massa” e “turismo 
social” e, menos pela vocação dos lugares a partir de critérios de segmentação 
do turismo. De todo modo, o que se projeta com as novas realidades, lança 
luz sobre processos criativos emancipadores e compartilhamentos coletivos 
libertadores no mundo inteiro, cada vez mais conectado às experiências trans-
formadoras. 

Segmentação: é entendida como uma forma de organizar o turismo para fins 
de planejamento, gestão e, principalmente, para fins de mercado. Pode ser 
estabelecida a partir de elementos de identidade da oferta em um determinado 
território ou pelas características e variáveis da demanda. (MTUR, 2010).

Resumo 

As relações entre os meios de transporte e o turismo acompanham a própria 
evolução dos meios de transporte no século XX. Nesse contexto, as atividades 
turísticas, se por um lado dependem dos avanços dos meios de transporte, por 
outro motivam o desenvolvimento de novas estruturas em virtude das novas 
demandas que surgem. Vimos ainda que as intermodalidades são essenciais 
para o crescimento da atividade turística, especialmente considerando que, 
mesmo com todos os avanços, ainda existem inúmeros desafios em relação 
aos modais rodoviário, aéreo, ferroviário e aquaviário, no país e no mundo. 
Um dos maiores desafios considerando em todo o mundo destaca a questão 
da segurança nos transportes. Os registros de acidentes por diversas causas 
ainda limitam avanços e comprometem diversas dimensões das viagens. Há 
uma tendência dos governos de diversas nações realizarem grandes investi-
mentos em mobilidade e em intermodalidade, uma vez que as demandas por 
viagens é crescente e, o surgimento de novas tecnologias e novos meios de 
transporte passam a depender da qualidade dos modais disponíveis. O século 
XXI será marcado pela revolução na mobilidade humana, dados os avanços 
tecnológicos e o entendimento entre as nações em um mundo globalizado.
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1. Faça uma pesquisa sobre os 10 maiores aviões e navios do mundo.

2. Faça uma pesquisa sobre os 10 trens mais luxuosos do mundo.

3. Faça uma pesquisa sobre as principais Estações de Trens e Terminais Ro-
doviários do mundo. 

4. De tudo que você pesquisou qual dessas viagens você ficou com mais 
vontade de realizar?

Nesta Aula, analisaremos os conceitos de roteiros e roteirização, bem como 
os procedimentos essenciais de roteirização turística. Aproveitaremos para visitar 
a realidade dos principais roteiros nacionais e do Estado de Minas Gerais. 
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Aula 4 - Roteiros e Roteirização

Objetivo 

O objetivo desta aula é conhecer os conceitos de roteiro e roteirização, bem 
como os critérios e tipologias existentes, as análises que percorrem as etapas 
básicas de roteirização e as políticas públicas de roteirização turística do Esta-
do de Minas Gerais e do Governo Federal por meio do Ministério do Turismo 
para fins de aproximação dos debates sobre a realidade modal brasileira, os 
meios de transporte existentes e os roteiros disponíveis no país. Para tanto, 
serão exploradas atividades de mídias integradas para que o cursista conheça 
documentos oficiais sobre a roteirização turística no país.

A evolução do Turismo no século XIX marca a história das viagens organi-
zadas, planejadas – os pacotes turísticos. Movimentos como o Termalismo, o 
Cassinismo, o Paisagismo, o Montanhismo, o crescente número de estações 
balneárias e os grandes fluxos destinados às estações termais, o surgimento de 
empresas turísticas, a fundação de clubes e associações, os grandes eventos, 
a evolução nos transportes ferroviários, hidroviários e aéreos, o surgimento 
dos trens de luxo e dos cruzeiros marítimos, hotéis ferroviários e hotelaria de 
luxo, o requinte dos restaurantes, a categoria dos guias de viagem, a competi-
tividade de mercado entre agências de viagens, dentre outras ocorrências que 
indiretamente influenciaram o Turismo, definiram as marcas e sinalizaram o ad-
vento de uma nova era, que se consolida cada vez mais em pleno século XXI. 

Sob a ótica dos transportes, é interessante observar que o advento das ferro-
vias foi considerado como uma melhoria às paisagens, vistas e referenciadas 
através do trem, em um contexto onde não havia, ainda, o conflito entre o 
desenvolvimento e a conservação dos recursos naturais. No século XX, o tu-
rismo imprimiu significativas marcas na história da civilização. Melhorias no 
padrão de vida, otimização dos transportes, linhas aéreas comerciais, aumen-
to da segurança e salubridade, férias pagas e tempo livre tornaram as viagens 
internacionais situações comuns, tinha-se então uma verdadeira “indústria de 
lazer”, elementos que Jost Krippendorf (1989, p.18) irá chamar de ciclo de 
reconstituição do ser humano na sociedade industrial. Em seu entendimento 
(PAOLILLO, 2002, p. 12) destaca que “o sistema de transporte turístico é 
a estrutura composta por serviços e equipamentos de um ou mais meios de 
transportes, necessários ao deslocamento dos turistas e viajantes em geral 
entre núcleos emissores e receptores e dentro dos mesmos.”
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A compreensão sobre a relação dos transportes com o turismo ajuda a com-
preender o entendimento sobre a rede do turismo. Na medida em que se evi-
denciam os modos de transporte, rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário e, 
seus elementos constituintes como os diversos meios, bicicletas, automóveis, 
barcos, dentre outros, essa rede, intermodal ou não, se consolidou. “Essas 
redes são o conjunto de ligações (rodovias, ferrovias, rotas aéreas etc.) e ter-
minais (rodoviárias, estações ferroviárias, aeroportos, portos etc.) de um de-
terminado modo de transporte ou de vários modos de transporte”. Palhares 
(2002, p.34).

A existência de uma rede de transportes está condicionada a di-
versos fatores. No caso dos transportes fluviais, por exemplo, 
suas redes estão limitadas geograficamente pela existência ou 
não de rios navegáveis. Já as redes rodoviárias, por serem vias 
artificiais, podem ser mais abrangentes geograficamente, embo-
ra a construção de túneis, pontes e viadutos termine por encare-
cer muito um projeto rodoviário. As redes ferroviárias também 
podem expandir-se com maior ou menor facilidade, dependendo 
de variáveis tais como a topografia da região ou a presença de 
grandes cidades para garantir uma demanda que viabilize finan-
ceiramente a operação. No caso do transporte aéreo, que utiliza 
vias naturais, as rotas são muito mais flexíveis, apesar da exis-
tência das aerovias. Essa flexibilidade, no entanto, muitas vezes 
termina por ser restringida ou incentivada em função da regula-
mentação do setor. Palhares (2002).

De um modo geral, os estudos mais contundentes da relação transporte-tu-
rismo são recentes e estão vinculados inicialmente, ao contexto empresarial 
de controle de fluxos, contabilidade e gerenciamento administrativo. Estudos 
comportamentais e de demanda são mais recentes ainda. Diante das possibili-
dades inauguradas com o século XX, a variação das perspectivas de consumo 
conduziram as empresas, instituições e as nações de todo o mundo a repensa-
rem suas conexões modais atreladas a variabilidade no consumo das viagens. 
Muito do que se vê ainda, são estudos de transporte e de turismo, fortemente 
segmentados e, desconectados.  O que não significa que inexistem avanços 
importantes e a corporificação de análises mais contextualizadas e condizen-
tes como o que se evidencia. Em todo o mundo a condução das políticas de 
turismo apresenta nesse momento um ambiente consolidado de levantamen-
tos estatísticos e projeções para os próximos 100 anos, permitindo um melhor 
ordenamento do setor. O grau de institucionalização e excelência vigente em 
distintos processos já possibilita ações integradas de planejamento, de modo 
intersetorial, interinstitucional e internacional. “É clara a relação entre turis-
mo e transportes. Qualquer viajante, seja ele turista ou não, utiliza um ou mais 
meios de transporte no decorrer de sua viagem.”. (PAOLILLO; REJOWSKI, 
2002, p. 9).
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Figura 80: Parapente – Trancoso (BA).

Fonte: Acervo do autor.

Figura 81: Fora de Estrada, Norte de Minas (MG).

Fonte: Acervo do autor.

Viajar, se nos primórdios ocupava a natureza primitiva dos deslocamentos 
humanos, com o passar dos anos se tornou uma opção nos requintes dos pri-
vilégios. A democratização dos meios de transporte em todo o mundo serviu 
como quebra de paradigma nesse contexto. Aos poucos as pessoas percebe-
ram as dimensões do mundo a partir das próprias experiências de viagem. Já 
não mais precisavam de enciclopédias para conhecer outros países ou esperar 
os relatos alheios sobre as maravilhas e dissabores de outros sertões mundo 
afora. Contudo, não se pode afirmar sobre a totalidade desse evento histórico 
que liberta a sociedade das limitações ao deslocamento. Muito ainda precisa 
ser feito. Burocracias, concentração tecnológica, xenofobia, inexistência de 
políticas públicas, infraestruturas fragilizadas, acessos restritos, monopólio 
de informações, carências educacionais. Fronteiras desnecessárias ainda são 
mascaradas em um mundo globalizado, no sentido positivo desse conceito. 
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Ainda assim, o turismo ocupa de modo crescente a atenção das nações do 
mundo. Não apenas por seus expressivos números, estimativas e projeções, 
mas por representar a face mais consolidada do ordenamento das viagens no 
mundo, estabelecendo princípios, renovando conceitos, aperfeiçoando nor-
mas e, promovendo, em meio às contradições inevitáveis, maior aproximação 
entre os povos. É no contexto da expansão das viagens que o turismo, enquan-
to atividade e/ou fenômeno sociocultural geografizado sob uma perspectiva 
economicista, amplia suas dinâmicas de segmentação. Isso significa que a 
especialização das distintas áreas que o compõe é notadamente intensificada 
e, acompanhando o ritmo da popularização dos meios de transporte se organi-
za sob demandas espontâneas, ao mesmo tempo em que induz determinados 
consumos, no permanente convite às novas experiências. 

A segmentação do turismo, conceito que destaca a vocação dos lugares tu-
rísticos a partir de suas características mais marcantes seja paisagisticamente 
pela culinária ou pela especificidade de meios de hospedagem, transporte, po-
tencialidades e atratividades, registra o resultado da organização dos roteiros, 
ou seja, da roteirização dos destinos turísticos. É justamente pela segmenta-
ção dos roteiros que podemos adjetivar os lugares turísticos conforme sua 
vocação e, nesse caso, podendo falar sobre turismo de sol e praia, ecoturismo, 
turismo religioso, de saúde, de negócios, desportivo, cultural, paisagístico, 
climático, hidrotermal, científico, educacional, folclórico artesanal, de aven-
tura, de megaeventos, da terceira idade, sociofamiliar, étnico-histórico, de 
incentivos, urbano, temático, de recreação e entretenimento, esotérico, eco-
lógico, rural, agrário, habitacional, de jogas, hedonista, naturalista, virtual, 
cívico institucional. (BENI, 2001, p.422-432). Ainda, turismo gastronômico, 
o turismo espacial, comunitário, arquitetônico, de baladas, especial-sensorial, 
cinéfilo, automotivo, de cervejas artesanais e, tantos outros que se eviden-
ciam, de forma crescente. 

Um dos pontos mais complexos de se estudar no turismo situa nas ideias so-
bre motivação das viagens. Elas são variadas, podendo ou não ser conectadas 
no caminho de justificar a realização de uma viagem. Lembre-se das viagens 
que você fez até hoje. Qual foi a motivação de cada uma delas? Naturalmen-
te, você irá encontrar distintas causas que influenciaram seu deslocamento. 
Férias, luto, busca espiritual, realização profissional, curiosidade, convite de 
amigos, realização de sonhos, questões educacionais, lazer e recreação, di-
versão, fuga, relaxamento, relações de parentesco, prestígio, interação social, 
solidariedade, altruísmo. (PEARCE, 2003, p.59). São inúmeras as motiva-
ções, por vezes complementares. De todo modo, uma realidade não pode ser 
desconsiderada, a influência dos lugares na construção de nossos desejos. 
Quando foi a última vez que isso aconteceu com você? Um lugar que desper-
tou você para uma vontade incontrolável que querer conhecê-lo, visitá-lo e 
aproveitar suas possibilidades. É a partir dessa questão que trataremos aqui 
sobre os roteiros e a roteirização. 
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Afinal, o que é um roteiro turístico, o que é roteirização? Tanto falamos de 
turismo e hospedagem, tanto refletimos sobre a realidade dos meios e modos 
de transporte, bem como suas relações com o turismo, mas qual o sentido 
de tudo isso? É possível perceber que quando decidimos por uma viagem, 
ou quando uma viagem se decide por nós, acabamos direta ou indiretamente 
participando da organização da mesma. Naturalmente, existem agentes de 
viagem com todas as informações disponíveis, ou mesmo guias turísticos de-
talhando possibilidades de aproveitamento e, claro, a internet, esse grande 
agente de viagens virtual à disposição 24 horas por dia daqueles que preten-
dem se deslocar, para se hospedar e conhecer algum lugar. Mas o nosso dese-
jo, escolhas e decisão é que irão por fim, determinar o destino. 

Podemos entender roteiro turístico como um itinerário caracte-
rizado por um ou mais elementos que lhe conferem identidade, 
definido e estruturado para fins de planejamento, gestão, pro-
moção e comercialização turística das localidades que formam o 
roteiro. (...) a roteirização turística é o processo que visa propor 
aos diversos atores envolvidos com o turismo orientações para 
a elaboração dos roteiros turísticos. Estas orientações vão auxi-
liar na integração e na organização de atrativos, equipamentos, 
serviços turísticos e infraestrutura de apoio ao turismo, resultan-
do na consolidação dos produtos de uma determinada região. 
(MTUR, 2010, p.20).

A roteirização turística organiza e integra a oferta turística a partir dos princí-
pios da participação, flexibilidade e sustentabilidade, mostrando-se como ele-
mento-chave para permitir que os recursos resultantes do incremento da ativi-
dade turística de uma região possam promover a inclusão social e auxiliar na 
redução das desigualdades sociais e regionais. (MTUR, 2010, p.15). Dentre 
outras situações, a roteirização pretende a ampliação dos fluxos turísticos em 
uma dada região, bem como o aumento do tempo de permanência e gastos 
do turista, potencializando assim o incremento socioeconômico do destino 
turístico. “A roteirização confere realidade turística aos atrativos que estão 
dispersos através de sua integração e organização”, estimulando a integração 
de toda a cadeia produtiva do turismo por meio da construção de parcerias em 
diferentes esferas de governo, municipal, estadual, nacional e internacional. 
(MTUR, 2010, p.21).

São objetivos da roteirização (MTUR, 2010):

- estruturar, ordenar, qualificar e ampliar a oferta de roteiros turísticos de for-
ma integrada e organizada.

- fortalecer a identidade regional.

- incentivar o empreendedorismo.

- estimular a criação de novos negócios e a expansão dos que já existem.
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- ampliar e qualificar serviços e equipamentos turísticos.

- facilitar o acesso das pequenas e microempresas no mercado.

- regional, estadual, nacional e internacional.

- consolidar e agregar valor aos produtos turísticos.

- identificar e apoiar a organização de segmentos 

- promover o desenvolvimento regional.

A partir desses objetivos, são considerados resultados esperados (MTUR, 
2010):

- fortalecimento da identidade regional.

- aumento da visitação, da permanência e do gasto médio do turista.

- desfrute de experiências genuínas por parte dos turistas.

- atuação de pequenas e microempresas no mercado.

- criação e ampliação de postos de trabalho.

- aumento de geração de renda e melhoria na sua distribuição.

- favorecimento da inclusão social e redução das desigualdades regionais e 
sociais.

- inclusão de municípios nas regiões e nos roteiros.

- consolidação de uma estratégia de desenvolvimento regional.

- consolidação de roteiros turísticos mais competitivos.

- ampliação e diversificação da oferta turística, consolidando um dos objeti-
vos do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil.

Todo o processo de roteirização envolve etapas que percorrem desde os pro-
cessos de análise situacional da região pretendida para o roteiro, passando 
pela qualificação de serviços turísticos do mesmo, até a comercialização, mo-
nitoramento e avaliação de seus resultados. Nesse caso, podemos considerar 
duas etapas que se subdividem em ações de planejamento, a análise situa-
cional da região e das instâncias de gestão; e, os processos de roteirização 
propriamente. A primeira se corporifica nos seguintes passos: 

1. Levantamento e sistematização de informações, estudos, projetos e inven-
tários referentes à oferta e à demanda turística.
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2. Identificação das linhas de financiamento existentes ou a capacidade de 
investimentos públicos e privados da região turística.

3. Identificação da capacidade empresarial para fins de promoção e comer-
cialização. (MTUR, 2010). 

A segunda, envolvendo os processos de roteirização de modo mais específico 
são apresentadas no quadro 13. 

Analise o “Quadro 13: “Etapas de Roteirização” na Lista de Quadros dis-
ponível no AVA. 

Assista a série de vídeos “Turismo em Cena” no link (https://www.youtube.
com/playlist?list=PLQ-WFCDLD86gsxUXQpNOHet8xo8c58T5L) e ao ví-
deo sobre o Programa “65 Destinos Indutores”, do Ministério do Turismo no 
link: (https://www.youtube.com/watch?v=Y4HtWiMKiPg) para ampliarmos 
as reflexões sobre roteiros e roteirização. 

Capacidade de Carga: significa, no contexto, o nível máximo aceitável de 
uso de um atrativo pelo visitante, com alto nível de satisfação para os usuá-
rios e mínimos efeitos negativos para os recursos utilizados. (MTUR, 2010).

Observe que o processo de roteirização implica em uma complexa rede de 
ações e atores que superam a simples ideia de arrumar as malas, escolher um 
lugar e seguir viagem. Tal comodidade está apenas na lógica do turista. Já 
a cadeia produtiva que planeja, elabora, organiza e executa os roteiros, está 
completamente envolvida em distintas dinâmicas que não constituem sim-
ples tarefas. Os roteiros resultam de movimentos articulados de mobilização 
para roteirização, que implicam em parcerias estratégicas e muito planejadas. 
Afinal as responsabilidades envolvidas na realização de um roteiro são muito 
grandes e precisam ser planejadas com rigor e profissionalismo.

Os roteiros turísticos são classificados de acordo com alguns critérios e tipo-
logia conforme apresentado nos quadros 14, 15 e 16. 
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Analise o “Quadro 14: “Classificação de Roteiros quanto aos critérios”, 
o “Quadro 15: “Tipologia dos Roteiros Turísticos” e o “Quadro 16: Tipo-
logia de Roteiros” na Lista de Quadros disponível no AVA. 

Cabe um destaque sobre os Circuitos Turísticos, uma vez que direcionam a 
Política Estadual de Turismo de Minas Gerais. Nela, os Circuitos Turísticos 
constituem entidades sem fins lucrativos, que caracterizam a política pública 
de Regionalização do Turismo de Minas Gerais, em desenvolvimento pelo 
Governo do Estado de Minas Gerais desde o ano de 2001. Obtiveram seu 
reconhecimento com a publicação do Decreto de Lei n° 43.321/2003. Tra-
ta-se de um modelo de gestão das regiões turísticas, que segue as diretrizes 
do Programa de Regionalização do Turismo, estabelecido pelo Ministério do 
Turismo. Abrigam um conjunto de municípios de uma mesma região, com 
afinidades culturais, sociais e econômicas que se unem para organizar e de-
senvolver a atividade turística regional de forma sustentável, consolidando 
uma identidade regional. O trabalho se dá por meio da integração contínua 
dos municípios, gestores públicos, iniciativa privada e sociedade civil, con-
solidando uma identidade regional e protagonizando o desenvolvimento por 
meio de alianças e parcerias.39

Atualmente, de acordo com a Resolução 045/2014, Minas Gerais conta com 
45 Circuitos Turísticos certificados, mais a capital, Belo Horizonte, envol-
vendo todas as regiões de Minas Gerais e aproximadamente 460 municípios 
regionalizados. Visite o site: (http://www.turismo.mg.gov.br/circuitos-turis-
ticos/informacoes-administrativas/172?task=view) e conheça os Circuitos 
Turísticos Mineiros. 

Faça download da Revista Roteiros do Brasil, 2011, do Ministério do Turis-
mo e conheça 94 Roteiros distribuídos em 26 Estados e no Distrito Federal 
no link (http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministe-
rio/publicacoes/downloads_publicacoes/Revista_Roteiros_do_Brasil_-_in-
ternet.pdf). 

Faça download do Mapa do Turismo Brasileiro 2013, que apresenta 303 
Regiões Turísticas do país, distribuídas em 3.345 Municípios no link (http://
www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/
downloads_publicacoes/mapa_da_regionalizacao_novo_2013.pdf).

39  Disponível em < http://www.turismo.mg.gov.br/circuitos-turisticos/informacoes-administrativas>, visitado em 
fev. de 2015.
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Outro destaque que precisa ser considerado no contexto diz-se da Estrada 
Real40, maior rota turística do Brasil, principal produto turístico de Minas 
Gerais. São mais de 1.630 km de extensão, passando por atrações culturais, 
históricas, gastronômicas e ecológicas nos estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo. 

Figura 82: Caminhos da Estrada Real.

Fonte: Disponível em < http://www.institutoestradareal.com.br/estrada-real/caminhos>, visitado em fev. de 2015. 

Assista aos vídeos sobre a Estrada Real e conheça um pouco mais sobre a 
maior rota turística do Brasil. (http://www.institutoestradareal.com.br/gale-
ria/videos).

Figura 83: Pedais do Sertão, Norte de Minas (MG).

Fonte: Acervo do Autor.

40 Disponível em < http://www.institutoestradareal.com.br/>, visitado em fev. de 2015. 
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Figura 84: Caiaques no rio São Francisco (MG).

Fonte: Acervo do Autor.

O Projeto Rede de Cooperação Técnica para a Roteirização do Ministério 
do Turismo teve início em 2005 como objetivo de apoiar a produção de ro-
teiros turísticos nos territórios, de forma articulada e integrada, por meio da 
formação de redes, utilizando-se do processo metodológico criado no projeto 
piloto Rede de Cooperação Técnica para Roteirização e a realização de ações 
de fortalecimento do mercado, nos destinos escolhidos. Conheça mais sobre 
o Projeto e faça o download do Manual de Orientações Metodológicas. Dis-
ponível em <http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/publicacoes/
cadernos_publicacoes/24Rede_cooperacao_roteirizacao.html.>

Conheça os Manuais de Boas Práticas da Associação Brasileira das Empre-
sas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Faça download dos Manuais da 
ABETA no link: (http://www.abeta.tur.br/index.php/abeta/download/cate-
gory/1-manuais).

Resumo 

Nesta aula você conheceu os conceitos de roteiro e roteirização, as tipologias 
de roteirização existentes, bem como analisou os principais roteiros existen-
tes no país por meio das políticas públicas de roteirização. No contexto das 
tipologias de roteirização foram analisadas as relações vigentes no país entre 
meios de transporte e turismo a partir dos roteiros turísticos consolidados e os 
principais desafios envolvidos no crescimento do setor. 
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1. Imagine que você seja contratado para criar roteiros turísticos na cidade 
onde vive. Enumere quais seriam os procedimentos que você conduziria 
no processo de roteirização, considerando a realidade da cidade, institui-
ções existentes e potencialidades. Ao final apresente uma sugestão de ro-
teiro com visitação em ao menos 3 atrativos turísticos.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 5 - Documentos para embarque e dicas de viagem

Objetivo

Nesta Aula analisaremos a partir de documentos oficiais produzidos pelo Mi-
nistério do Turismo e pela Agência Nacional de Aviação Civil os procedimen-
tos, orientações, normas e dicas de viagem na contemporaneidade. 

Prezado cursista, a seção sobre documentos de viagem, dicas de viagem e 
terminologias técnicas será tratada no Ambiente Virtual a partir dos materiais 
oficiais produzidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, INFRAERO e 
Ministério do Turismo. Nesse caso é importante que você faça o download 
dos seguintes documentos. 

1. Documentos para Embarque – Agência Nacional de Aviação Civil. 

Disponível em: http://www2.anac.gov.br/publicacoes/arquivos/Dicas_
ANAC_Documentos_para_Embarque_web.pdf

2. Guia do Passageiro: tudo que você precisa saber para fazer uma boa viagem – INFRAERO – 2014. 

Disponível em: http://www.infraero.gov.br/images/stories/guia/2014/guia-
passageiro2014_portugues.pdf

3. Guia Viagem Legal: o seu guia para um turismo tranquilo – Cadastur, 2011.

Disponível em:

http://www.turista.turismo.gov.br/viajelegal/downloads/guia.pdf

http://turista.turismo.gov.br/viajelegal/

4. TripBarometer do TripAdvisor® A maior pesquisa do mundo sobre acomodações e perfis dos viajantes, 

Inverno de 2012/2013. 

Disponível em: http://passaporteverde.s3-website-sa-east-1.amazonaws.com/
upload/publicacoes/anex/046.pdf
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5. Cartilha Turismo Acessível: conheça o Programa

Dispoonível em: http://www.turismoacessivel.gov.br/ta/downloads/Cartilha-
Programa.pdf

Conheça a Campanha Passaporte Verde, que será fundamental para as re-
flexões que faremos nesta seção.  A campanha Passaporte Verde tem como 
objetivo a sensibilização do turista quanto ao seu potencial de contribuir 
com o desenvolvimento sustentável local por meio de escolhas responsáveis 
durante o seu período de férias e lazer. O Passaporte Verde apresenta formas 
simples para que os viajantes tornem o turismo uma atividade sustentável, 
que respeita o meio ambiente e a cultura ao mesmo tempo em que promove 
o desenvolvimento socioeconômico das comunidades receptoras. A campanha 
foi lançada em 2008, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambien-
te – PNUMA em parceria os Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo do 
Brasil, o Ministério Francês do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
e outros parceiros. Atualmente, com disseminação em diversos países como 
Costa Rica, Equador e África do Sul, a campanha já é referência internacio-
nal em disseminação de informações sobre turismo sustentável. 

Disponível em: http://www.passaporteverde.org.br/.

Resumo 

Nesta aula você conheceu os principais critérios oficiais de viagem, bem 
como dicas, procedimentos e documentos relacionados pelas agencias na-
cionais que regulam as viagens no país. Dicas relacionadas à saúde pública, 
bagagens, alimentação, procedimentos burocráticos, fiscalização e controle, 
bem como ações de viagem conectadas à ideia de sustentabilidade para o sé-
culo XXI também foram conhecidas. 
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1. Imagine que você irá fazer uma incrível viagem pelo mundo no período de 
seis meses, para estudar e conhecer novas culturas. Faça uma lista (check 
list) dos 10 itens principais que você não pode esquecer para essa jornada.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Considerações Finais 

Foi uma viagem longa até aqui. Não fosse a invenção da roda talvez não 
estivéssemos aqui refletindo sobre a relação dos meios de transporte com 
turismo e, consequentemente, com os meios de hospedagem e roteiros. Das 
primeiras aventuras humanas na terra, nos sertões dos primórdios, até a auro-
ra da modernidade, muitos episódios decorreram desenhando na história das 
civilizações uma travessia sem fim, de profundos desafios, glórias e renova-
dos limites. 

Se há um percurso que facilmente remonta a história da humanidade, esse 
percurso é o das viagens. Se há outro, sem dúvida é o dos meios de transporte. 
Como acreditar na possibilidade de compreender um sem a presença do ou-
tro? As paisagens que se consolidaram e, nas ordens e desordens do espaço se 
transformaram ao longo dessas duas importantes jornadas, guardam a memó-
ria da necessidade, da sobrevivência e da criatividade humana que felizmente 
e admiravelmente, não se esgota. 

O encontro das técnicas com as tecnologias no espaço da inquietude humana 
é que possibilita, na contemporaneidade, a produção dos meios e modos de vida 
que conhecemos. Nesse contexto, a mesma energia que permite avanços singu-
lares, ainda esbarra na simplicidade de desafios rudimentares. Atravessar um 
rio, consumir água limpa, chegar vivo ao final de uma viagem e, tantos outros. 

As viagens e o turismo se consolidam como a propulsão do século XXI. É por 
elas e com elas que as intermodalidades se corporificam no estreitamento do 
mundo. É por elas e com elas que a mobilidade humana renova seus sentidos 
e razões. É por elas e com elas que um novo mundo se edifica. 

A mobilidade urbana é essencial para compreender as novas temporalida-
des e arranjos espaciais das viagens. Eficiência, segurança e a racionalização 
da ocupação territorial do espaço urbano, superficial e aéreo, o conforto da 
integração física, tarifária, o aperfeiçoamento dos sistemas operacionais, a 
conexão de softwares e aplicativos ao cotidiano dos fluxos, as tecnologias 
limpas e o planejamento coordenado, permitem o vislumbre de uma paisagem 
equilibrada de sossegos produtivos. 

A promoção da liberdade por meio do compartilhamento de independências 
criativas permite a paz das autonomias e a inauguração ligeira de soluções. Os 
“terminais” de cargas e passageiros tendem a se consolidarem cada vez mais 
como “iniciais” pontos de partida, sempre convidativos a seguir em frente, na 
busca de novas experiências de viagem. Com isso o retorno será reconhecido 
na circularidade verdadeira, o tour. O encurtamento das distâncias e, a veloci-
dade das transformações que promovem a democratização do acesso transfor-
marão, muito rapidamente, as pessoas em verdadeiros passarinhos. Os voos 
domésticos corporificam uma rota permanente e essencial ao século XXI. 
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Os modais, Aéreo, Ferroviário, Hidroviário e Rodoviário, suas vias, rotas, li-
nhas e terminais, conectando demanda, produção, distribuição e consumo em 
um mundo completamente integrado inauguram novos caminhos evolutivos 
à criatividade e à condição humana. Será o próximo passo, o próximo voo? 
Qual será o destino depois de esgotadas as viagens no globo? Quais serão as 
travesseias do futuro?

Minimizar conflitos, promover a paz e a vida, realizar sonhos, despertar dese-
jos por conhecer o mundo, aproximar as nações na valorização da diversidade 
sociocultural, histórica, política, ecológica, econômica. Estimar é possível, 
mas só o tempo dirá desses percursos de uma travessia cujo destino está guar-
dado no porvir. 

À imaginação, alimentada pela realidade que vivemos, cabe reservar a espe-
rança de que os meios de transporte, no curso das viagens modernas, possam 
libertar a humanidade dos resquícios que ainda ancoram grande parte da so-
ciedade, impossibilitando deslocamentos humanos e transformações profun-
das que promovam a vida e a dignidade humana. 

Desembarcamos deste quarto módulo com o desejo de que as reflexões e per-
cepções sobre o conteúdo previsto contribuam com a sua formação técnica 
em hospedagem e, sirva de contribuição ao embarque em novas experiências 
profissionais. 

Sucesso e boa viagem!  

Nós mesmos, eis a grande questão da viagem. Nós mesmos e 
nada mais. Ou pouco mais. Certamente há muitos pretextos, 
ocasiões e justificativas, mas em realidade só pegamos a estra-
da movidos pelo desejo de partir em nossa própria busca com 
o propósito, muito hipotético, de nos reencontrarmos ou, quem 
sabe, de nos encontrarmos. A volta ao planeta nem sempre é 
suficiente para obter esse encontro. Tampouco uma existência 
inteira, às vezes. Quantos desvios, e por quantos lugares, antes 
de nos sabermos em presença do que levanta um pouco o véu 
do ser! Os trajetos dos viajantes coincidem sempre, em segredo, 
com buscas iniciáticas que põem em jogo a identidade. Também 
ai o viajante e o turista se distinguem e se opõem radicalmente. 
Um não cessa de buscar e às vezes encontra, o outro nada busca 
e, portanto, nada obtém. Onfray (2009, p.75)
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