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A organização estratégica dos transportes é um fator crucial para a construção de cidades 
sustentáveis, destacando o estudo dos padrões de viagens de universidades, visto que são consideradas 
importantes polos geradores de tráfego, que impactam de forma significativa no uso do solo1 
diferenciando-se das viagens realizadas ao trabalho ou lazer2. A localização da universidade, estrutura de 
transporte público e renda familiar influenciam diretamente na frequência das viagens dos estudantes e 
funcionários, assim como o modo utilizado, especificamente na decisão por modos sustentáveis3. O 
presente trabalho tem por objetivo final identificar os modos de transportes utilizados pelos alunos e 
funcionários da comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Maria no Campus Cachoeira do 
Sul. Os resultados são obtidos mediante a estimação do modelo de escolha discreta logit multinomial4. A 
técnica de obtenção dos dados baseia-se em um questionário disponibilizado a toda a comunidade 
acadêmica capaz de coletar informações sobre padrão de viagens e o perfil do entrevistado. Além disso, 
bases georreferenciadas do município permitem a caracterização da infraestrutura de transporte e 
disponibilidade de transporte coletivo nas proximidades das origens e destinos das viagens. A análise dos 
resultados contribui com evidências empíricas para o estudo do comportamento de viagens em Campus 
universitários. 
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