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RESENHA  
 
Este artigo procura por meio de um estudo exploratório apresentar uma análise social e política crítica de um 
projeto alternativo, chamado Rios da Gente, que visa melhorar a eficiência do sistema de transporte público 
da capital pernambucana. Clamamos aqui por uma necessidade de desenvolvimento de uma gestão que 
atenda as diversas demandas populistas relacionadas ao mesmo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Navegabilidade, Mobilidade Urbana, Rios da Gente. 
 
INTRODUÇÃO  
 
Mobilidade se tornou um conceito-chave no século 21. O mesmo passou a designar os movimentos de 
pessoas, ideias, gêneros, objetos, capital e informações através de fluxos que percorrem o mundo. Todos 
esses tipos de movimentos são importantes e centrais para as pessoas, as organizações e os governos, 
assim como, para realização de suas atividades cotidianas. De forma geral, para o funcionamento da vida no 
mundo contemporâneo. 
 
Uma grande contribuição para o avanço e transformação das Ciências Humanas foi dada pelo que se tornou 
conhecido e tem sido considerado como a virada da mobilidade ou o novo paradigma da mobilidade 
(SHELLER; URRY, 2006). Além de despertar para a investigação de novas questões, essa mudança 
paradigmática extrapolou fronteiras disciplinares e colocou em questão preceitos sedentários e territoriais 
fundamentais da ciência moderna. Recentes avanços nas infraestruturas de transporte e comunicação, 
paralelamente a novas práticas sociais e culturais de mobilidade; assim como, desafios políticos e 
econômicos para os representantes do governo e das empresas privadas fizeram surgir uma gama de novas 
iniciativas de pesquisa, buscando com essas compreender as várias formas de mobilidade. A mobilidade 
assumiu, então, uma posição importante em diversos programas de pesquisa que tratam dos seus custos 
sociais e econômicos. Desse modo, os deslocamentos ou movimentos de lugar para lugar ou de evento para 
evento deixaram de ser vistos como algo certo e conhecido pelas ciências sociais. 
 
Dentre os temas do campo da mobilidade, um que tem sido alvo de diversos estudos nacionais e 
internacionais é o da mobilidade urbana. Em grande parte tem-se desenvolvido trabalhos focados em 
questões sobre os congestionamentos e os impactos ambientais das tecnologias de transporte público e 
privado. Rolnik e Klintowitz (2009) afirmam que o congestionamento se constituiu enquanto questão e 
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prioridade principalmente por conta da hegemonia dos automóveis e o reconhecimento dos motoristas como 
sujeitos da política pública. Segundo Resende e Sousa (2009), a média de congestionamentos nos grandes 
centros urbanos tem apresentado um intenso crescimento e isso tem gerado impactos negativos aos usuários 
das vias por conta do isolamento por longo período de tempo em seus veículos imóveis. Além disso, outros 
problemas relacionados à mobilidade urbana têm levado a diversos prejuízos econômicos, pois, as vias 
representam ramais de conexão entre as diversas metrópoles que constituem o mundo globalizado. 
 
Natureza paradoxal da mobilidade 
 
As mobilidades não podem ser descritas sem a devida consideração de suas bases espaciais, institucionais e 
de infraestrutura que configuram e as tornam possíveis. Sendo assim, as formas de afastamentos ou 
(des)territorialização associadas ao que Bauman (2000) chama de modernidade líquida, estão sempre 
acompanhadas de vários tipos de conexões rizomáticas e (re)territorializações (SHELLER, 2004).  
 
Os sistemas de mobilidade apresentam um caráter complexo que reside também nas suas múltiplas formas 
de imobilidade. São elas que permitem sua fluidez, assim como, o movimento de toda sociedade. Sendo 
assim, os smartphones, os carros, os aviões, os navios, toda a variedade de mobilidades presumem 
imobilidades sobrepostas e variadas no tempo e no espaço (GRAHAM; MARVIN, 2001; URRY, 2003). O 
desenvolvimento contínuo dos fluxos só é possível pela existência de extensos sistemas de imobilidade, 
mesmo existindo uma crescente capacidade para sua flexibilização e dinamização. De acordo com Kaufmann 
(2002) isso pode ser pensado como a promoção de diferentes graus de motilidade, ou seja, potencial para 
mobilidade. Porém, o que se trata como paradoxo da mobilidade não se resume ao fato de existirem sistemas 
imóveis para possibilitar a mobilidade.  
 
As diferentes formas de empoderamento quanto à mobilidade refletem as desigualdades nas estruturas e 
hierarquias de poder, assim como, as diferenças de raças, gêneros, classes e variações entre o local e o 
global. Sendo assim, ela não é privilégio de todos. Consequentemente, a própria mobilidade e o controle 
sobre a mesma refletem e reforçam as condições e relações de poder. Não se trata, então, de uma questão 
de privilegiar uma subjetividade móvel, mas sim, de perseguir o poder e as políticas em torno das práticas e 
discursos de mobilidade que terminam por criar tanto o movimento como a paralisia (CRESSWELL, 1999). 
 
Diversos são os artefatos tecnológicos de transporte que moldaram e moldam as cidades modernas e 
contemporâneas. Mesmo gerando diversas anomalias e problemas como congestionamentos, atropelamentos 
e poluições alguns se mantiveram como predominantes. Dentre esses, os automóveis que são vistos ainda 
hoje como transporte privado e como uma ferramenta que facilita e torna possível a flexibilidade na mobilidade 
dos usuários das vias públicas.  
 
Segundo Urry (2004), o carro representa a gaiola de ferro da modernidade. Para ele, a automobilidade pode 
ser descrita como um Frankenstein que ao mesmo tempo em que possibilita uma liberdade inimaginável aos 
seus usuários, força eles a viverem em espaços estendidos e em uma permanente compressão do tempo. 
Sendo assim, as opções de espaço tornam-se opções de espaços de obrigação. O carro é altamente atrativo 
porque possibilita usos flexíveis e, aparentemente, determinados por seus usuários (URRY, 2004). A posse e 
o uso do mesmo são frequentemente tratados como sinônimos. O transporte privado tornou-se referência 
para todas as alternativas de mobilidade urbana e sua hegemonia representa a fraqueza ou fragilidade de 
suas alternativas (CANZLER, 2008). Ou seja, qualquer alternativa para substituir o automóvel sofre com o 
poder estabelecido por sua soberania. 
 
Diante dessa hegemonia do transporte privado, onde o carro se mostrou, ao longo do século passado e do 
atual, a principal solução para a mobilidade urbana, existe muita dúvida sobre a possibilidade dos automóveis 
serem “ultrapassados” pelos meios alternativos. Além de toda uma cultura ter sido desenvolvida em torno do 
carro, essa tecnologia constitui hoje uma indústria automotiva complexa e global. Aqui estão em jogo milhões 
de empregos e capital que circulam no mercado contribuindo no Produto Interno Bruto de diversos países. O 
automóvel não pode ser pensado simplesmente como um transporte, mas sim, como meio para realização de 
uma prática social enraizada nos modos de vida modernos. 
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As alternativas de transporte não podem simplesmente substituir o carro. Diversos governos têm buscado 
incentivar a população a utilizar os meios de transporte público como trens e ônibus no lugar do carro. O que 
realmente interessa é o desenvolvimento de um equivalente funcional do carro privado e uma reinterpretação 
ou ressignificação social do mesmo. Dessa forma, os modos de uso e comportamento dos usuários desse tipo 
de transporte passam a ser considerados juntamente com aqueles aspectos tecnocráticos. 
 
O congestionamento passou a destruir completamente a flexibilidade e representa a antítese da 
individualidade. O mesmo elimina a liberdade de ir e vir, assim como, torna o problema individual da 
mobilidade em um problema coletivo, principalmente quando passamos a tratar dos problemas ambientais 
advindos do desenvolvimento feroz da indústria automotiva. Mesmo assim, as pessoas continuam a optar por 
enfrentar longos congestionamentos e buscar exaustivamente vagas para estacionar. 
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS  
 
Em 2011 foram produzidos no mundo mais de 59 milhões de carros1. Um aumento de doze milhões em 
apenas dois anos. Somados a outras modalidades de automóveis, foi alcançado no mesmo ano a produção 
de 80 milhões de veículos2. O Brasil, por sua vez, foi, em 2011, o sétimo maior produtor do mundo. Produziu 
cerca de 3,4 milhões3. Foram 2,5 milhões apenas de carros. O país é o maior produtor sul-americano, mesmo 
não possuindo uma marca reconhecida no mercado internacional. Em comparação, a Argentina, segundo 
colocado do continente, produziu algo em torno de 570 mil carros. A Região Metropolitana do Recife alcançou 
em junho de 2013 uma frota de 1.142.616 veículos, quase o dobre de sua frota de dez anos atrás. 
 
O crescimento delirante da frota de veículos no país resultou em um aumento dos acidentes de trânsito. 
Atualmente, envolvendo bicicletas, motos, automóveis e pedestres. As lesões por essa categoria de acidente 
esteve em 2004 entre as principais causas de mortes de pessoas dos 5 aos 44 anos de idade na região das 
Américas4. Entre os anos 2004 e 2005 o país teve, com acidentes de trânsito em áreas urbanas, um custo de 
aproximadamente 1,4 bilhão de reais. Somando-se a esse os referentes às rodovias federais e estaduais, 
foram aproximadamente 22 bilhões5. Entre 2006 e 2007 ocorreram, no Brasil, 35.155 mortes por acidentes de 
trânsito6. Além disso, foram 407.685 acidentes sem mortes. Como consequência, houve um aumento nos 
gastos com saúde pública. Principalmente com resgate, tratamento, danos à propriedade pública e privada, 
perdas de produção e, claro, gastos com o sistema previdenciário. Estima-se que em 2012 tenha-se 
alcançado o custo aproximado de 40 bilhões de reais7. 
 
As cidades brasileiras, assim como diversas outras ao redor do mundo, têm apresentado problemas graves 
em seus sistemas de mobilidade urbana. São problemas históricos que nos levam a discutir como chegamos 
à situação atual. Não é culpa apenas do intenso investimento na indústria automobilística, pois temos no 
mínimo mais três fatos geradores.  
 
Um primeiro que pode ser tratado aqui, se refere a um crescimento acelerado e desordenado das cidades 
brasileiras. Elas são marcadas por um histórico de ocupações inapropriadas do solo e profundo adensamento 
das populações urbanas. Atualmente o país tem 85% de sua população residindo em áreas urbanas8. Algo 
em torno de 167 milhões de habitantes. Além disso, 41% de sua população vive em aglomerados urbanos 

                                                                 
1
 Segundo dados da Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA). Disponível em: 

http://oica.net/category/production-statistics/ 
2
 Inclui-se aqui carros pessoais, veículos comerciais e caminhões. Disponível em: http://oica.net/wp-

content/uploads/press-release-press-conference-20120307.pdf 
3
   Segundo informações da OICA. Disponível em: http://oica.net/category/production-statistics/ 

4
   Disponível em: http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2009/gsrrs_paho.pdf 

5
 Dados levantados pelo Projeto IPEA/Denatran de julho de 2004 a junho de 2005. Disponível em: 

http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/custos_acidentes_transito.pdf 
6
 Segundo estudo realizado em 2006 pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Disponível em: 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/country_profiles/brazil.pdf 
7
   Dados apresentados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) no Congresso Internacional de Trânsito 

em julho de 2012 na cidade de Porto Alegre-RS. Dos 40 bilhões, 30 referem-se a acidentes nas rodovias e 
aproximadamente 10 milhões referente a acidentes em aglomerados urbanos. 
8
   Dados do Banco Mundial. Disponível em: http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS/ 



     

4 

com mais de 1 milhão de habitantes. Em Recife a população urbana alcançou em 2010 a marca de 1.537.704. 
A previsão é de que em 20 anos sejamos quase 200 milhões vivendo nas cidades brasileiras9. Alguns desses 
fatores levaram também a uma individualização da sociedade. Tornou-se preferível, por exemplo, fazer uso de 
meios de transporte privados em detrimento dos ineficientes modais públicos de mobilidade urbana.  
 
Com a intensa ocupação dos aglomerados urbanos passou-se a adotar políticas de verticalização das 
cidades. Dessa forma surge outro problema. No lugar onde residia uma única família passam a viver 
cinquenta ou mesmo cem famílias. Substitui-se uma casa por um arranha-céu. Esse, no entanto, não é um 
problema simples. A preocupação aumenta quando se mantém a mesma infraestrutura pública. Ou seja, o 
mesmo sistema de esgoto, energia, ruas, calçadas e água. Dessa forma ocorre uma sobrecarga da 
infraestrutura pública da cidade, resultando em problemas como alagamentos, buracos nas vias e evacuação 
de lixos para as águas dos rios. 
 
Um segundo fator relevante ao problematizarmos sobre as constantes dificuldades enfrentadas pela 
sociedade atual refere-se a um aumento tanto das distâncias percorridas quanto dos tempos de 
deslocamento. Com o crescimento acelerado das cidades, houve uma expansão territorial das mesmas. Além 
disso, passamos a perder mais tempo para percorrer distâncias cada vez menores. Na verdade, como 
defende o filósofo francês Paul Virílio, testemunhamos não simplesmente um aumento das distâncias, mas 
sim, uma poluição da paisagem urbana, por exemplo, por causa dos constantes congestionamentos nas vias 
públicas e nas diversas construções que dificultam a locomoção no espaço urbano. Isso tem levado a um 
esgotamento de alguns modais de transporte. Chegamos a um momento paradigmático, onde o carro está 
deixando de cumprir seu papel principal. De mobilidade. Alcançamos um ponto importante na história do 
automóvel onde se pode questionar filosoficamente e ontologicamente sua condição de existência. O que diria 
Henry Ford ao ver sua criação se tornar algo imóvel? 
 
O terceiro, mas não último fator histórico que nos trouxe até a presente crise diz respeito a um histórico de 
investimentos ineficientes no transporte público. O que demonstra certa ineficiência dos governos federal, 
estaduais e municipais. Existem no mínimo duas possíveis causas para o pouco ou péssimo investimento no 
transporte público. Desde sua criação, o automóvel passou a constituir meio hegemônico de mobilidade nas 
cidades modernas e contemporâneas. A indústria automotiva passou a ser considerada como um dos 
principais vetores de desenvolvimento. Somando-se ao domínio deste modal, a mobilidade passou a ser 
considerada e analisada dentro de uma visão positivista e estática. Ao longo da modernidade, a mobilidade 
passou a ser pensada como algo conhecido, dado e concreto. As soluções encontradas para problemas de 
mobilidade urbana eram tratadas, em sua grande maioria, no âmbito quantitativo e técnico. Por exemplo, com 
o aumento das frotas e ampliação do número de vias, pontes e viadutos.  
 
De fato, os fenômenos discutidos anteriormente estão intimamente relacionados. Um não exclui o outro. 
Como podemos notar, estamos diante de uma situação complexa e generalizada que representa na 
atualidade uma rede de problemas interligados. São diversos os desafios enfrentados pela sociedade 
contemporânea. Crises cada vez mais intensas nas mais variadas esferas da sociedade. Cada uma 
influenciando a outra. Crises na economia, nos sistemas de saúde, na segurança pública e também na 
mobilidade urbana. Não podemos mais pensar a mobilidade isolada de outras esferas da sociedade. Os 
problemas da mobilidade urbana passaram a demandar novas interpretações e abordagens científicas. Foi a 
partir dessas constatações que surgiu o interesse pelo desenvolvimento desse estudo. Talvez sua grande 
contribuição seja a perseguição por interpretações críticas e novas formas de pensar problemas históricos de 
nossa sociedade. 
 
Recife tem se destacado como uma das cidades que mais tem investido em projetos de mobilidade urbana no 
país. Além da implantação de corredores viários para BRT, construção de pontes e viadutos, conclusão da Via 
Mangue e Terminais de Integração como parte do Programa Estadual de Mobilidade Urbana (PROMOB), a 
cidade tem inovado ao desenvolver um projeto piloto que visa transformar os rios Capibaribe e Beberibe em 
corredores para tráfego de transporte público com a utilização dos chamados barcobus. Dessa forma procura-
se atrair a população para um modal de transporte público e coletivo de modo a reduzir a utilização dos meios 
privados de mobilidade. 

                                                                 
9
   Segundo a United Nations Population Division.Disponível em: http://esa.un.org/unpd/wup/unup/p2k0data.asp 
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O projeto Rios da Gente busca tornar parte das águas do Rio Capibaribe e uma pequena parte do Rio 
Beberibe navegáveis. O objetivo é possibilitar o transporte público de 80 mil pessoas através da criação de 
estações de barcobus interligadas com o atual Sistema Estrutural Integrado (SEI). Com isso procura-se 
minimizar todos os advindos da hegemonia do automóvel e de seus paradoxos como apresentados na seção 
anterior deste artigo. Segundo a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e Energéticos (SRHE), o processo 
de dragagem dos rios Beberibe e Capibaribe já foi iniciado como podemos visualizar na figura abaixo.  
 

 
 

Figura 1: dragagem do rio Capibaribe  
(fonte: Diário de Pernambuco) 

 
O projeto prevê a dragagem de ambos os rios tendo prazo de conclusão dessa etapa para junho de 2014, 
onde inicialmente seriam construídos dois corredores: o Oeste, com 11 km de extensão, que vai da BR-101 a 
estação central do Recife; e, o Norte, com 2,9 km de extensão, que vai das proximidades da Rua do Sol no 
Recife até próximo do Shopping Tacaruna em Olinda.  
 

 
 

Figura 2: visão panorâmica dos corredores Norte e Oeste do Projeto Rios da Gente  
(Fonte: o autor) 
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Segundo informações da Secretaria das Cidades, pretende-se construir cinco estações de barcobus na rota 
Oeste. Sendo elas: as estações Dois Irmãos (próximo a BR-101), Santana (ao lado do Parque de Santana), 
Torre (próximo ao Carrefour), Derby (ao lado do Memorial de Medicina) e Recife (por trás da estação central 
do metrô). Para a rota Norte estão previstas as construções de duas estações, Correios (localizada no bairro 
de Santo Amaro) e Tacaruna (nas proximidades do shopping Tacaruna em Olinda). As estimativas de tempo 
de viagem em ambas as rotas são de 40 minutos para a Oeste e 20 na rota Norte. Com isso espera-se que 
ocorra o desafogamento do trânsito nas redondezas a medida que as estações estarão interligadas com os 
novos corredores de BRT Norte/Sul e Leste/Oeste previsto pelo PROMOB. 
 

      
 

 
 

Figura 3 e 4: Esboços da Estação Tacaruna 
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Recentemente o Governo do Estado e a Secretaria das Cidades apresentaram aos Ministérios das Cidades e 
do Planejamento a proposta de inclusão de outro trecho navegável no projeto Rios da Gente. A Rota Sul já 
estava prevista no projeto original, entretanto havia sido retirada por falta de recursos. A obra que estava 
inicialmente orçada em R$ 289 milhões receberia mais R$ 115 milhões para a criação de mais 8 km de 
transporte fluvial. Se implantada essa nova rota levaria os passageiros da rua do Sol, no centro do Recife, até 
a Avenida Antônio Falcão no bairro de Boa Viagem por meio de duas estações iniciais, Estações Bairro do 
Recife e Boa Viagem. 
 
Com o projeto os governos estadual e municipal buscam desenvolver uma modalidade de transporte público, 
como já existe nos Terminais Integrados, só que nesse caso, pela utilização das vias aquáticas da cidade. 
Apesar do otimismo quanto ao sucesso deste projeto e da possibilidade do mesmo desenvolver uma nova 
relação entre a população da Região Metropolitana do Recife (RMR) e as águas de seus rios podendo 
beneficiar a flora e a fauna local, diversas questões devem ser consideradas quando da construção de vias 
públicas de transporte em uma grande região como essa. 
 

 
 

Figura 5: Área de abrangência dos corredores fluvias com todos seus trechos 
(Fonte: Governo do Estado) 

 
Como vimos em seções anteriores, um processo histórico de privilégios de um modelo de desenvolvimento 
baseado na indústria automotiva levou a construção de problemas graves para a infraestrutura, o meio 
ambiente e a qualidade de vida dos cidadãos das cidades brasileiras. A um grande risco no desenvolvimento 
do projeto Rios da Gente de toda uma lógica dominante de pensar a cidades, os espaços e os meios de 
transporte ser transferida para as vias fluviais aqui apresentadas. Diante disso, clamamos aqui pelo 
desenvolvimento de uma governabilidade inteligente que seja capaz de lidar com as variadas demandas 
particulares envolvidas nesse complexo sistema de mobilidade. 
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Recentemente em reunião na Secretaria das Cidades para apresentação do Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA) do Rios da Gente diversos grupos de moradores das comunidades próximas das rotas do projeto se 
apresentaram preocupados com os reais impactos econômicos, ambientais e sociais tanto das obras quanto 
do funcionamento desses corredores. Um grupo denominado Amigos do Mangue composto por moradores 
das comunidades de Brasília Teimosa e do Pina argumentaram que o projeto já está em fase de implantação, 
mesmo sem consulta dessa comunidades. Para os pescadores dessa região, o trafego dos barcobuses trará 
prejuízos para a prática tradicional de subsistência das famílias. Os Amigos do Mangue também realizam 
atividades de preservação do mangue e das águas do rio Capibaribe como forma também de ação social. 
 
Outra prática comum em algumas localidades ao longo da rota Oeste do Rios da Gente e que pode estar 
condenada ao fim está relacionada ao transporte informal de passageiros por meio de barcos de pesca. Na 
proximidade, por exemplo, do Parque da Jaqueira na zona norte do Recife, algumas barqueiros fazem a 
travessia de trabalhadores, estudantes e moradores da região similarmente como é feito entre o bairro do 
Recife e o Parque de Esculturas de Brennand na travessia do rio Capibaribe. 
 

           
 
                        Figura 6: Amigos do Mangue                Figura 7: Transporte informal no rio Capibaribe 

 
As divergências quanto ao que seria a eficiência do sistema de mobilidade fluvial impactam diretamente na 
forma como as políticas públicas estão sendo planejadas e implantadas na cidade do Recife. A descoberta 
das diversas demandas por mobilidade da RMR passa a ser crucial para uma maior pluralização e 
democratização das políticas públicas. Talvez dessa forma possamos desenvolver sistemas “realmente” 
inteligentes de transporte que levem em consideração a multiplicidade de práticas de mobilidade não apenas 
no estado de Pernambuco ou na cidade do Recife. Mas, principalmente, em qualquer cidade contemporânea. 
 
 
CONCLUSÕES  
 
A cidade contemporânea ultrapassa a forma e funcionalidade de modelos passados. Isso implica uma 
mudança de paradigma e uma reavaliação de como entendemos tradicionalmente o desenvolvimento urbano. 
Entretanto, o discurso governamental em torno do projeto Rios da Gente ainda se apresenta de modo 
funcionalista. Questões como as levantadas anteriormente trazem para os novos espaços que estão sendo 
construídos pelo Rios da Gente discussões antigas presentes na esfera da automobilidade. Por exemplo, o 
conflito constante entre público e privado. Quem garante o direito de utilizar ou não meios de transportes 
privados quando as águas dos rios Capibaribe e Beberibe estiverem completamente navegáveis? O que 
impedirá as pessoas que tenham condições financeiras de utilizarem jet-ski ou lanchas privadas para se 
deslocarem nos corredores fluviais norte, sul e oeste? 
 
A realidade que o projeto Rios da Gente está construindo é completamente nova para aquelas instituições que 
atualmente são responsáveis pela gestão dos rios na RMR. Isso também se aplica aquelas responsáveis pela 
gestão do trânsito tradicional na região. As transformações nas relações de poder e controle sobre esses 
sistemas trazem consigo novos desafios para a gestão desses espaços que estão sendo criados. 
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O projeto Rios da Gente parece ser uma solução adequada para o caos no trânsito da cidade do Recife, 
entretanto, devemos nos questionar quanto ao modelo de gestão e planejamento adotado para o mesmo. 
Afinal, será que num futuro próximo não teríamos a mesma situação que encontramos atualmente em nossas 
ruas? Ou seja, um congestionamento nos rios e conflitos entre diferentes modais de transporte? 
 
A produção em massa das tecnologias de mobilidade, principalmente, dos automóveis desenvolveu nossa 
sociedade sobre bases técnicas onde a eficiência está sempre atrelada a um tipo de eficiência técnica. Dessa 
forma, as soluções desenvolvidas para os problemas de mobilidade das cidades contemporâneas apresentam 
aspectos técnicos dominantes. Será que a solução para esses está mesmo no estado da arte dessas 
tecnologias? Aspectos culturais e sociais se mostram de grande influência nas formas e práticas de 
mobilidades cotidianas. Excluí-las dos debates sobre, por exemplo, as infraestruturas de transporte fluvial 
produz inadequações e ineficiências materiais e imateriais nos sistemas inteligentes de mobilidade. 
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