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A mobilidade urbana atual no Brasil está prejudicada pelo crescimento desordenado de muitas
cidades e o fomento dos transportes motorizados individuais nos últimos 50 anos. O Plano Nacional de
Mobilidade Urbana1 propõe aos municípios planejar o desenvolvimento com ênfase nos modos ativos de
transportes, melhorando as condições para os pedestres e bicicletas e reduzindo o risco de exposição a
acidentes, entre outros. Este trabalho tem o objetivo de mapear as principais barreiras à adoção do modo a
pé por parte dos estudantes de ensino médio em Cachoeira do Sul. A análise ocorreu a partir de 506
questionários aplicados a estudantes do ensino médio de três escolas de Cachoeira do Sul. Dos dados
coletados, pôde-se analisar o padrão de viagens e a percepção de barreiras à caminhada dos alunos. A
relação entre as variáveis é viabilizada pela análise da escolha discreta, através de um modelo logit
binomial2. Os resultados mostram que a distância entre origem e destino final é um fator que influencia o
indivíduo na escolha da caminhada, em concordância com Clark & Scott (2016) 3. As barreiras
relacionadas à segurança viária, como o aluno já ter sofrido um acidente de trânsito no caminho da escola
ou a sensação de alta velocidade dos veículos, diminuem a probabilidade da caminhada, destacando assim
como foco onde os agentes públicos poderiam atuar a fim de suprir esses impedimentos e estimular os
modos ativos de transporte na cidade.
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