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RESUMO 

O transporte público urbano é uma alternativa de solução para os impactos negativos do 

modelo atual de transporte, e para viabilizar uma oferta de qualidade, são necessárias 

ferramentas que possibilitem um planejamento eficiente dos sistemas de maneira 

integrada. Devido a suas características específicas, redes multimodais integradas de 

transporte público apresentam problemas associados à modelagem dos tipos de 

integração e da escolha de rota, os quais, em várias perspectivas, são mais complexos 

do que os encontrados em redes viárias. Desta forma, esta dissertação realiza uma 

análise conceitual e aplicada da modelagem de redes multimodais integradas de 

transporte público urbano, utilizando a Zona Oeste da Região Metropolitana de Fortaleza 

por meio do programa TransCAD, e verificando-se a eficiência dos modelos combinados 

de escolha de modos e rotas quanto à inserção do caráter aleatório e à representação 

dos efeitos do congestionamento. Ao considerar a alocação da demanda por meio de um 

método de estratégias, observou-se que houve redução das parcelas de tempo 

relacionadas aos transbordos, confirmando sua característica de minimizar o tempo gasto 

nas paradas pelos usuários. A adoção da restrição da capacidade provocou aumento 

significativo no custo generalizado, além de apresentar um maior tempo de caminhada. 

Também houve impacto sobre a dispersão da demanda na rede, apresentando maior 

variação de rotas carregadas. Ao considerar efeitos estocásticos, observou-se aumento 

em parcelas do tempo de viagem, além da distância percorrida quando embarcados. Por 

fim, conclui-se que os métodos de estratégia e os métodos de equilíbrio são bastante 

distintos quanto aos resultados da alocação, com diferenças significativas nas parcelas 

de tempo relacionadas ao transbordo. Percebe-se que, apesar de o Equilíbrio Estocástico 

do Usuário ser considerado pela comunidade científica como o método do estado da arte, 

ao ser submetido a certas condições, pode apresentar resultados semelhantes a um 

método bastante simplista como o Tudo ou Nada. Assim, nota-se que quando não há 

domínio de cada etapa que está sendo executada, um método pode se comportar de 

maneira inesperada, comprometendo os resultados de todo o processo, e 

consequentemente, não será uma ferramenta eficaz para apoiar projetos de intervenções 

nos sistemas de transportes. 

 

Palavras-chave: Modelagem. Redes Multimodais. Transporte Público de Passageiros. 



 

 
 

 
 

ABSTRACT 

The urban public transportation is an alternative solution to the negative impacts of the 

current transportation model, and, to enable a quality supply of transportation services, 

tools are required to allow efficient systems planning in an integrated way. Due to their 

specific characteristics, integrated multimodal transit networks have problems related 

to the modeling of the types of integration and route choice, which, from many 

perspectives, are more complex than those found in road networks. Thus, in this paper 

there is a conceptual and applied analysis about integrated multimodal transit networks 

modeling, using the Western Area of the Metropolitan Region of Fortaleza with 

software TransCAD, and checking the efficiency of the combined models of modal and 

route choice and the insertion of random character and representation of the effects of 

congestion. In the assignment by a strategy method, it is possible to observe that there 

was a reduction of time related to transfers, confirming its characteristic to minimize 

the time spent by users on the stops. The adoption of the capacity constraint caused 

a significant increase in generalized cost and in walk time. The adoption of the capacity 

constraint also shown an impact on the dispersion of demand on the network, 

presenting great variation of loaded routes. Adopting stochastic effects, there was an 

increase in parcels of travel time and in in-vehicle distance. Finally, we can conclude 

that the strategy methods and the equilibrium methods are quite different about the 

assignment results, with significant differences in the time parcels related to transfers. 

It is noticed that, although the scientific community consider the Stochastic User 

Equilibrium as the state of the art method, when it is subjected to certain situations, it 

can present the same results as a rather simplistic method like All or Nothing. 

Therefore, when there is no command of each executed step, an assignment method 

may behave unexpectedly, compromising the results of the whole process, and 

consequently, it will not be an effective tool to support intervention projects in 

transportation systems. 

 

Keywords: Modeling. Multimodal Networks. Transit.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO  

O modelo de mobilidade adotado nas grandes cidades favorece o 

transporte individual, contribuindo para a dispersão do espaço urbano, já que o uso 

do automóvel parece mais cômodo do que o transporte público devido à possibilidade 

de escolha do horário e percurso (FERRAZ e TORRES, 2004). Entretanto, com o 

aumento da quantidade de automóveis circulando nas cidades, essa flexibilidade 

torna-se cada vez mais limitada, e os proprietários dos automóveis exigem 

investimentos públicos na infraestrutura viária, com obras de alargamento de vias e 

construção de viadutos. Essas intervenções no espaço urbano melhoram 

imediatamente a circulação dos veículos, mas podem incentivar ainda mais o uso do 

transporte individual. Em alguns anos, devido a esse aumento do número de 

automóveis nas ruas, os congestionamentos voltam a ocorrer.  

 

Devido a estes e outros fatores, com o crescimento da população em áreas 

urbanas, o transporte público urbano tem se tornado indispensável nas médias e 

grandes cidades (BOUZAÏENE-AYARI et al., 1998). A oferta de transporte público é 

essencial, já que possui grande influência na sociedade e na economia, por viabilizar 

a mobilidade àqueles que não possuem veículo ou que não conseguem dirigir, 

permitindo-os ter acesso a suas atividades diárias relacionadas a trabalho, escola, 

compras, dentre outros motivos. VASCONCELLOS (2000) comenta que um objetivo 

fundamental citado nas políticas de circulação e transportes nos países em 

desenvolvimento refere-se à transferência de viagens dos automóveis para os ônibus. 

 

O transporte público deve ser visto como um relevante e eficaz instrumento 

de reestruturação urbana e vetor da expansão direcionada das cidades, tendo o seu 

planejamento e controle submetido aos interesses da maioria da população 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006). Segundo o INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA (2011), 88,8% da população brasileira faz uso do transporte 

público, e, para que este seja ofertado com qualidade, é essencial que seja planejado 
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e operado de forma integrada, com a participação de todos os modos, sendo 

reservado a cada um o papel que melhor se adeque às suas características. 

 

Em grande parte das metrópoles urbanas brasileiras, o crescimento urbano 

não foi devidamente acompanhado pela rede de transporte que, aos poucos, deixou 

de atender às necessidades de deslocamento de grande parcela da população. O 

transporte público urbano carece de sistemas integrados e não goza de boa reputação 

com a população, visto que sua imagem está associada a elevados tempos de espera, 

deslocamento e transbordo, além de desconforto, insegurança e poluição. Um sistema 

de transporte público integrado e bem planejado ameniza a poluição ambiental, 

contribui para a diminuição dos congestionamentos e reduz a necessidade de 

construir novas vias, possibilitando-se o direcionamento de investimentos públicos em 

setores de maior relevância social.  

 

A fim de aumentar o nível de serviço ofertado aos usuários de transporte 

público, os gestores e operadores de várias cidades brasileiras têm recorrido a 

intervenções relacionadas à inserção de corredores de ônibus, sistemas BRT, 

políticas de priorização da circulação de transporte coletivo, instalação de eixos 

metroferroviários, dentre outras. Desta forma, faz-se necessário avaliar 

adequadamente o potencial de integração física, operacional e tarifária dessas 

intervenções com os sistemas existentes de ônibus urbanos e metropolitanos, assim 

como seus sistemas complementares de baixa capacidade. 

 

PARK e KANG (2011) citam que uma característica que pode definir a 

eficiência e a conveniência de uma rede multimodal é sua conectividade, ou seja, a 

facilidade com que os usuários conseguem se deslocar de um ponto para outro na 

rede. Portanto, com maior acessibilidade ao sistema de transportes, há melhorias na 

mobilidade da população no espaço urbano, satisfazendo suas necessidades de 

deslocamento. Portanto, nota-se que é necessário promover uma melhor prática de 

modelagem de redes integradas, a fim de compreender e alterar a realidade dos 

sistemas de transportes urbanos do Brasil, nos quais, muitas vezes, os modos são 

concorrentes e não complementares. 
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Ao modelar redes de transporte, é necessário representar os aspectos mais 

importantes que as compõem e caracterizam. Normalmente, modelar as redes 

multimodais integradas de transporte público urbano encontradas na atualidade é uma 

tarefa que exige grandes esforços, já que estas possuem restrições e topologia 

complexas (LOZANO e STORCHI, 2001; SHIRES, 2006). Desta forma, é necessário 

analisar suas características mais representativas, e assim, além de compreender 

melhor seu funcionamento, buscar maneiras de aperfeiçoar sua modelagem. 

 

1.2. PROBLEMA DE PESQUISA 

Segundo ORTÚZAR e WILLUMSEN (2011), em redes de transporte 

público, existem problemas associados à modelagem da escolha de rota, os quais, 

em várias perspectivas, são mais complexos do que os encontrados na alocação da 

demanda em redes viárias, e até os modelos considerados mais eficientes necessitam 

de premissas simplificadoras importantes. Ao modelar a integração de diferentes 

modos de transporte público, observa-se que, devido à dificuldade na compreensão e 

representação de suas particularidades pela comunidade técnico-científica, não há 

pleno domínio do processo, fazendo com que a qualidade dos resultados obtidos seja 

questionável. 

 
1.3. OBJETIVOS 

Esta pesquisa de dissertação de mestrado tem como objetivo principal 

realizar uma análise conceitual e aplicada da modelagem de redes multimodais 

integradas de transporte público urbano. Seus objetivos específicos são: 

 Realizar revisão bibliográfica do estado da arte acerca do processo de 

modelagem da demanda, da oferta e da interação entre ambas, buscando 

identificar lacunas na compreensão dos modelos e suas particularidades; 

 Realizar revisão bibliográfica acerca do fenômeno de integração em redes de 

transporte público, analisando os aspectos conceituais e aplicados da 

codificação de redes multimodais integradas de transporte público urbano de 

passageiros com modos rodoviários e metroferroviários; 

 Analisar a influência da consideração da frequência do serviço de transporte 

público urbano na escolha de rota pelos usuários; 
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 Analisar métodos de representação do caráter aleatório da percepção dos 

usuários e da operação de redes multimodais integradas de transporte público; 

 Analisar métodos de representação da influência do congestionamento no 

sistema de transporte público urbano sobre a codificação da rede e as decisões 

dos usuários de escolha de modos e rotas. 

 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O Capítulo 1 

(Introdução) apresenta a contextualização, o problema de pesquisa, os objetivos da 

dissertação e a estrutura do trabalho.  

 

O Capítulo 2 (Modelagem da Demanda e Oferta no Transporte Público 

Urbano) apresenta uma revisão sobre o estado da arte acerca do processo de 

modelagem da demanda e da oferta no transporte público urbano, e a interação entre 

ambas, buscando identificar lacunas na compreensão de suas particularidades.  

 

No Capítulo 3 (Redes Multimodais Integradas de Transporte Público 

Urbano), são discutidos a importância deste tipo de rede sobre a mobilidade urbana e 

o fenômeno da integração, assim como questões práticas frequentemente 

encontradas nas cidades brasileiras. Em seguida, são definidos aspectos-chave que 

têm papel fundamental na modelagem de redes multimodais integradas de transporte 

público, sendo elaboradas combinações destes aspectos que estruturam o projeto do 

experimento. 

 

No Capítulo 4 (Análise da Modelagem de Redes Multimodais de Transporte 

Público Urbano), são analisados os aspectos conceituais e aplicados da modelagem 

que foram abordados no capítulo anterior, utilizando a rede da Zona Oeste da Região 

Metropolitana de Fortaleza – RMF. Em cada análise comparativa, são destacadas as 

variações dos resultados e as hipóteses sobre a influência da adoção de cada 

característica sobre o carregamento da rede e dados de saída.  
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O Capítulo 5 (Conclusões e Recomendações) finaliza este trabalho de 

dissertação, apresentando as principais conclusões e suas limitações, além de sugerir 

recomendações para estudos futuros nesta área de pesquisa.  

  



18 
 

 
 

CAPÍTULO 2 

MODELAGEM DA DEMANDA E OFERTA NO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

Conforme os objetivos apresentados no Capítulo 1, a questão de pesquisa 

principal que este trabalho busca esclarecer é: Quais são as melhores estratégias de 

modelagem para redes multimodais integradas de transporte público urbano? 

Associadas à questão principal, elaboraram-se algumas questões de pesquisa 

secundárias, que visam abordar discussões necessárias até obter uma análise 

completa do tema principal. São estas: 

 

a) Quais as dificuldades mais recorrentes na modelagem de redes de transporte 

público urbano que contemplam diversos modos? 

b) Qual o impacto da codificação de redes multimodais de transporte público 

sobre o resultado final da modelagem? 

c) Qual a influência da consideração da frequência do serviço de transporte 

público urbano na escolha de rota pelos usuários? 

d) Qual a influência do congestionamento sobre as decisões dos usuários acerca 

da escolha de modos e rotas em uma rede multimodal integrada de transporte 

público urbano? 

e) Qual o impacto da representação do caráter aleatório relacionado à percepção 

dos usuários e à operação do transporte público? 

 

A primeira questão de pesquisa secundária está diretamente associada à 

parcela conceitual do trabalho, presente neste Capítulo 2, atuando como suporte ao 

desenvolvimento da pesquisa. As demais questões estão relacionadas aos objetivos 

específicos práticos, ligados ao experimento, presentes no Capítulo 3, que, baseando-

se na discussão conceitual, buscarão avaliar o impacto da adoção de determinadas 

características de modelagem. A fim de esclarecer as questões expostas acima, faz-

se necessário elucidar o estado da arte e identificar lacunas sobre modelos de 

demanda, de oferta e da interação entre ambas, como se apresenta a seguir. 
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2.1. MODELAGEM DO SISTEMA DE TRANSPORTE 

Um modelo é uma representação simplificada de uma parcela da realidade 

de certo sistema de transporte que se pretende analisar, com foco em elementos 

considerados relevantes. ORTÚZAR e WILLUMSEN (2011) destacam que 

modelagem é diferente de planejamento. Os autores comentam que a modelagem é 

apenas uma ferramenta de apoio para o planejamento de transportes, mas que, em 

alguns casos, pode adquirir o papel mais importante em todo o processo. 

 

A demanda por transporte surge da necessidade de deslocamento dos 

cidadãos, a fim de realizar suas atividades diárias por diversos motivos, como 

trabalho, educação, compras, lazer, dentre outras. Esses deslocamentos são 

realizados por meio da utilização de veículos, vias, terminais, etc., ou seja, a oferta de 

transporte. Desta forma, baseando-se em dados socioeconômicos referentes à 

população (sexo, tipo de residência, renda, número de residentes, número de pessoas 

empregadas, propriedade de veículos, etc.), ao sistema de atividades (empregos, 

vagas na escola, etc.) e à oferta de transportes, o processo de modelagem tem como 

objetivos propor, elaborar e calibrar modelos, além de buscar prever situações futuras 

por meio da simulação da interação da demanda com a oferta, obtendo-se assim os 

fluxos em cada caminho, a fim de produzir uma representação do estado da rede de 

transporte. 

 

Após a calibração dos modelos, é necessária uma etapa de validação, para 

verificar se os resultados obtidos correspondem à situação observada na realidade. 

Essa validação é realizada por meio de dados coletados que não foram utilizados na 

etapa de calibração, comparando-os com os valores modelados. Se na validação o 

modelo calibrado obtiver resultados com erros considerados satisfatórios, este pode 

ser aplicado, porém, se os erros não forem aceitáveis, é necessário realizar uma 

revisão em todo o desenvolvimento do modelo, buscando falhas em cada etapa do 

processo. A Figura 1 apresenta um fluxograma esquematizando o processo de 

modelagem de sistemas de transportes. 
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Figura 1 – Fluxograma esquemático do processo de modelagem de sistemas de transporte. 

 

Fonte: Loureiro (2011). 

 

Sabe-se que por ser uma tentativa de representação e previsão da 

realidade, a modelagem possui várias limitações. VUCHIC (2005) ressalta que é 

necessário ter em mente que a previsão de demanda só pode ser tão precisa quanto 

a capacidade de estimar a realidade futura, como aumento ou diminuição da 

população, desenvolvimento econômico, atividades sociais, etc. O autor ainda lembra 

que os modelos calibrados representam a situação atual, logo, sua aplicação será 

válida se assumir-se que as relações do presente continuarão válidas no futuro. 

 

Tradicionalmente, o processo de modelagem vem sendo realizado pela 

comunidade técnica internacional por meio de uma sequência de etapas, em que se 

busca representar o contexto decisório dos usuários ao tentarem satisfazer suas 

necessidades de deslocamento, definindo a frequência e os horários de realização 

das viagens, seus destinos, assim como os modos e rotas utilizados na rede de 

transportes (ORTÚZAR e WILLUMSEN, 2011). 
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Esse processo sequencial, popularmente chamado de Quatro Etapas, 

desenvolvido nos Estados Unidos na década de 1950, é um conjunto de técnicas que 

congrega quatro etapas para estimar a demanda atual por transportes, prever a 

demanda futura e principalmente apoiar a definição das melhores alternativas de 

intervenção. A forma genérica do modelo encontra-se na Figura 2 e inicia-se 

considerando o zoneamento, dados do ano-base e dados de projeções do futuro – 

dados socioeconômicos e do sistema de atividades, por exemplo.  

Figura 2 – Processo Quatro Etapas. 

 
Fonte: Ortúzar e Willumsen (2011). 

Esses tipos de dados podem ser referentes à população de cada zona e às 

atividades, como empregos, compras e educação, e são usados na primeira etapa 

(Geração), calibrando-se modelos que determinam a quantidade de viagens geradas 

- produzidas e atraídas - em cada zona de tráfego. Na segunda etapa (Distribuição), 

a partir do total de viagens geradas em cada zona obtido na etapa anterior, estima-se 

o número de viagens entre pares de zonas de tráfego, investigando a atração mútua 

entre estas. A terceira etapa (Escolha Modal) estuda a relação entre os modos de 

transporte escolhidos pelas pessoas e suas características socioeconômicas. A quarta 



22 
 

 
 

e última etapa (Alocação) busca prever as rotas que serão escolhidas pelas pessoas 

para se deslocar.  

 

Uma vez que o modelo foi calibrado e validado para as condições do ano-

base, ele é aplicado ao horizonte de planejamento, sendo necessário o 

desenvolvimento de cenários e planos que descrevem as características relevantes 

do sistema de transportes projetadas para o futuro. ORTÚZAR e WILLUMSEN (2011) 

reconhecem que a elaboração desses cenários não é uma tarefa simples e que muitas 

vezes, elaboram-se situações que não são realistas acerca da provável evolução do 

uso do solo e do sistema de atividades, sendo necessário, além do conhecimento 

teórico, técnica e experiência em engenharia. Após a elaboração dos cenários futuros, 

a mesma sequência de etapas é executada novamente.  

 

Há alguns anos, o processo Quatro Etapas, também chamado de processo 

tradicional de modelagem, vem sofrendo críticas sob aspectos técnicos, estratégicos, 

políticos e ideológicos, destacando-se o questionamento sobre a capacidade de a 

sequência rígida do processo conseguir representar a complexidade dos sistemas de 

transporte, formados por elementos que influenciam uns aos outros, geralmente não 

linearmente, e com vários ciclos de feedback (VASCONCELLOS, 2000; CASCETTA, 

2009). ORTÚZAR e WILLUMSEN (2011) reconhecem que as decisões de viagem 

nem sempre são tomadas na mesma sequência adotada nesse modelo, e que, apesar 

de ter suas limitações reconhecidas, o processo Quatro Etapas ainda é uma referência 

para a elaboração de métodos alternativos, como a modelagem simultânea da escolha 

modal e da alocação em redes multimodais, proposta por ABDULAAL e LEBLANC 

(1979).  

 

2.2. MODELOS DE DEMANDA 

Um modelo de demanda de transporte pode ser definido como uma relação 

matemática entre os fluxos de demanda, suas respectivas características e o sistema 

de atividades (CASCETTA, 2009). Diversos modelos matemáticos têm sido 

desenvolvidos para buscar prever a demanda, baseando-se em diferentes premissas, 

em que cada um possui suas especificidades. A Figura 3 mostra alguns critérios de 

classificação desses modelos, proposta por CASCETTA (2009). 
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Figura 3 – Classificação dos modelos de demanda. 

TIPO DE ESCOLHA 
Modelos de mobilidade ou contextuais 
Modelos de viagens 

SEQUÊNCIA DE ESCOLHAS 
Modelos baseados em viagens 
Modelos baseados em cadeias de viagens 
Modelos baseados em atividades 

NÍVEL DE DETALHAMENTO 
Modelos desagregados 
Modelos agregados 

PRESSUPOSTOS BÁSICOS 
Modelos comportamentais 
Modelos descritivos 

Fonte: Cascetta (2009). 

 

A primeira classificação relaciona-se com o tipo de escolha que é 

representado pelo modelo. Há certas escolhas que influenciam indiretamente as 

viagens de cada indivíduo, como decisões sobre onde morar e trabalhar. Segundo 

CASCETTA (2009), os modelos que representam essas escolhas são conhecidos 

como modelos de mobilidade ou contextuais. Geralmente, essas escolhas são 

relativamente estáveis ao longo do tempo, pois existe um alto custo associado com a 

mudança destas, e assim, podem ser assumidas como invariantes a curto prazo. Os 

modelos que se referem a decisões que definem a sequência de viagens do cotidiano 

das pessoas, como ir ao trabalho, fazer compras e voltar para casa, são chamados 

de modelos de viagens e estão associados a decisões sobre a frequência dessas 

viagens, destino, modo de transporte e rota. 

 

A segunda classificação está relacionada à abordagem que é adotada para 

prever as escolhas dos usuários sobre as viagens diárias e os impactos sobre as 

decisões relacionadas às outras viagens realizadas no mesmo dia. Modelos de 

demanda baseados em viagens assumem que as escolhas relativas a cada viagem 

são feitas independentemente das outras viagens em um mesmo dia. Essa premissa 

é adotada para simplificar análises e é considerada razoável quando a maioria dos 

deslocamentos do período da modelagem são viagens de ida e volta, ou seja, origem-

destino-origem. 

 

Modelos baseados em cadeias de viagens, por outro lado, assumem que 

as escolhas relativas aos deslocamentos diários influenciam-se mutuamente. Neste 
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caso, a escolha de um destino intermediário leva em consideração os destinos 

precedentes ou seguintes na cadeia de viagem, levando em conta toda a sequência 

de viagens. Segundo CASCETTA (2009), esses modelos são estudados há vários 

anos e têm sido aplicados em diversos estudos, embora com menor frequência do 

que os modelos baseados em viagens. 

 

Por fim, os modelos de demanda baseados em atividades preveem a 

demanda por viagens como o resultado da necessidade de participar de atividades 

em diferentes lugares e horários. Portanto, esses modelos levam em conta as 

relações entre as viagens feitas pela mesma pessoa durante um dia e, no caso mais 

geral, entre as viagens feitas pelos membros de um mesmo domicílio. Esses modelos 

são frequentemente implementados como modelos de microssimulação, e 

CASCETTA (2009) afirma que são mais complexos do que os descritos anteriormente, 

destinando-se à compreensão das relações entre a demanda e a organização das 

diferentes atividades de uma pessoa e sua família.  

 

Não somente os modelos de demanda, mas a maioria dos modelos em 

geral pode ser classificada quanto ao nível de agregação, de acordo com o grau de 

detalhamento da demanda ou dos fatores que a influenciam. Em modelos agregados, 

as variáveis aplicam-se a grandes grupos de usuários, por exemplo, uma zona de 

tráfego, levando em conta valores médios das variáveis consideradas. Em modelos 

desagregados, as variáveis se referem a grupos específicos de usuários, sendo o 

nível mais desagregado o próprio usuário individualmente, mas é pouco usado devido 

a sua inviabilidade econômica e prática. Devido às limitações de disponibilidade dos 

dados, ainda existem certas restrições à modelagem desagregada, e até hoje, os 

modelos mais usados são os que utilizam dados zonais. 

 

CASCETTA (2009) chama atenção para o fato de que os modelos de 

demanda, assim como outros modelos utilizados na engenharia e econometria, são 

representações esquemáticas e simplificadas de fenômenos reais complexos. Eles 

são usados para quantificar relações entre variáveis relevantes para o problema em 

estudo, não reproduzindo perfeitamente a realidade, especialmente quando esta é 

bastante dependente do comportamento do indivíduo, como é o caso da demanda por 
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transporte. Além disso, modelos com maiores níveis de precisão e complexidade 

podem descrever melhor a situação, entretanto os modelos mais sofisticados exigem 

mais recursos (dados, especificação e esforço de calibração, tempo de computação, 

etc.), que devem ser justificados pelas necessidades de aplicação. 

 

A última classificação diz respeito a premissas básicas relacionadas à 

forma explicativa dos modelos. Os modelos descritivos buscam captar as relações 

entre a demanda, juntamente com atividades, e variáveis da oferta do sistema de 

transportes, sem fazer suposições específicas sobre o comportamento das pessoas. 

Os modelos chamados de comportamentais são derivados de premissas sobre o 

comportamento dos usuários. Esses modelos utilizam fatores motivacionais dos 

usuários em relação a atributos que compõem o nível de serviço dos sistemas de 

transporte, indo além do aspecto descritivo. Segundo CASCETTA (2009), modelos 

descritivos são usados geralmente para representar viagens que não são feitas 

regularmente, e modelos comportamentais, viagens regulares.  

 

OPPENHEIM (1995) critica a falta do caráter comportamental ao modelar 

as viagens dos usuários, e cita que, para previsões a longo prazo, os efeitos da 

modelagem por meio de modelos descritivos não são tão positivos, devido aos 

conceitos excessivamente mecanicistas. À medida que as falhas dos modelos 

descritivos tornaram-se aparentes, muitos estudos foram desenvolvidos no sentido de 

aperfeiçoar a modelagem do comportamento dos usuários e, consequentemente, da 

demanda em geral. Pesquisas acadêmicas entre o fim da década de 60 e meados da 

década de 70 abordaram a questão da modelagem das escolhas dos usuários, e 

houve contribuições e avanços bastante significativos.  

 

Os modelos comportamentais, classificados em modelos de escolha 

discreta ou de escolha contínua, começaram a ser considerados como uma opção 

eficiente de modelagem, admitindo-se que a probabilidade de um indivíduo escolher 

uma alternativa é uma função de suas características socioeconômicas e da 

atratividade da alternativa. Essa atratividade também pode ser chamada de utilidade, 

definida em vários livros, por exemplo, BEN-AKIVA e LERMAN (1985), como um valor 

escalar atribuído a cada alternativa de escolha. Uma das grandes vantagens da 
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utilização de modelos comportamentais é a possibilidade de representar mais 

detalhadamente os atributos relativos à rede de transporte, já que estes interferem 

bastante no processo de escolha dos modos e das rotas que irão compor os 

deslocamentos. 

 

Segundo OPPENHEIM (1995), ao considerar o comportamento dos 

usuários, considera-se também consequentemente a interação das escolhas 

individuais com as escolhas do restante da demanda. Essa relação entre as escolhas 

dos outros usuários está relacionada ao comportamento dos indivíduos perante o 

congestionamento, ou seja, a situação em que o nível de demanda aproxima-se da 

capacidade da oferta, aumentando o tempo de viagem e reduzindo o nível de serviço. 

Desta forma, ao considerar o congestionamento nos sistemas de transportes, é 

possível analisar tanto as decisões individuais dos usuários, como o equilíbrio geral 

dessas escolhas perante os custos, admitindo-se um feedback entre as etapas de 

modelagem. Vale a pena ressaltar que em redes de transporte público, a capacidade 

da oferta está associada a usuários, e não veículos.  

 

A escolha do modo de transporte é provavelmente uma das etapas mais 

importantes do processo Quatro Etapas. Em geral, os usuários de uma rede de 

transporte multimodal tanto podem escolher o modo de transporte e depois encontrar 

o melhor caminho que utiliza este modo, como podem comparar os caminhos de 

modos diferentes e escolher o melhor dentre eles. Na primeira abordagem, o caminho 

escolhido não é necessariamente ótimo de acordo com o custo generalizado, 

enquanto que a última abordagem fornece o melhor caminho dentre todos os modos. 

KHANI et al. (2012) ressaltam que para cada um dos paradigmas há vantagens e 

desvantagens, e que é necessário adaptar a metodologia conforme a realidade a ser 

modelada.  

 

2.3. MODELOS DE OFERTA 

A modelagem da oferta geralmente é formada pela combinação entre 

modelos de tráfego e modelos de rede, conforme esquema da Figura 4. Os primeiros 

são utilizados para analisar e simular o desempenho dos principais elementos de 
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oferta, e os últimos são usados para representar a estrutura topológica e funcional da 

rede.  

 

Figura 4 – Classificação de modelos de oferta. 

 

Fonte: Autora (2013). 

 

Os modelos de tráfego simulam os efeitos das interações entre os veículos 

que compartilham uma infraestrutura (ou serviço) de transporte ao mesmo tempo. 

Dentro desta classificação, existem modelos de fluxo ininterrupto (em que não há 

perturbações do tráfego; geralmente são usados em rodovias) e de fluxo interrompido 

(o tráfego é afetado por diversos fatores – semáforos, por exemplo). Segundo ROESS 

et al. (2010), modelos de fluxo interrompido são mais complexos por não haver 

disponibilidade total da infraestrutura o tempo inteiro, e CASCETTA (2009) usa a 

abordagem da teoria de filas para analisá-los. O detalhamento matemático dos 

modelos de tráfego não faz parte do escopo deste trabalho. 

 

Segundo CASCETTA (2009), geralmente os modelos de redes de 

transporte são construídos seguindo as etapas seguintes: 

(a) Delimitação da área de estudo; 

(b) Zoneamento; 

(c) Seleção de elementos relevantes da oferta (rede básica); 

(d) Codificação da rede; 
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(e) Identificação de funções de desempenho e custo; 

(f) Identificação de funções de custo. 

 

A delimitação da área de estudo corresponde à demarcação da área 

geográfica que inclui o sistema de transporte em análise, contendo a origem e destino 

da grande maioria das viagens. A área de estudo deve englobar também instalações 

e serviços, como terminais, paradas de ônibus, dentre outros, que são suscetíveis de 

serem afetados por intervenções no sistema analisado. 

 

Para modelar a área de estudo, é necessário subdividi-la em unidades 

geográficas, chamadas de zonas de tráfego. Geralmente, ao modelar as viagens no 

interior de uma zona, os pontos que representam o início ou o fim destas são 

representados por um ponto chamado de centroide, situado próximo ao centro de 

gravidade da zona. Nesta representação, viagens intrazonais que têm o início e o fim 

no mesmo centroide não causam impactos significativos sobre a rede, não sendo 

modeladas.  

 

O zoneamento é considerado uma das etapas de maior importância em 

todo o processo de modelagem, pois dependentemente das premissas de agregação 

adotadas, define-se a dimensão das zonas, e, consequentemente, determina-se o 

nível de agregação das variáveis que serão utilizadas para a calibração e validação 

dos modelos de demanda e oferta. As dimensões da zona afetam também a 

modelagem da escolha modal, pois, ao adotar um zoneamento excessivamente 

agregado, as distâncias de caminhada do centroide às paradas tornam-se cada vez 

mais discordantes com as reais, comprometendo a eficácia da modelagem em redes 

de transporte público, principalmente quando há vários modos envolvidos. Nesta 

etapa, há tendência por optar pelos mesmos limites de setores censitários, a fim de 

aproveitar dados já coletados por meio de censos. 

  

Atualmente, certos softwares fornecem ferramentas que permitem a 

utilização de fotos e imagens de satélite, a fim de aperfeiçoar o zoneamento e ampliar 

os tipos de informações que se podem utilizar. Admitindo-se a premissa de que o 

zoneamento é feito para fins de agregação de áreas com população de perfil 
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homogêneo, com esse tipo de ferramenta, é possível adotar uma subdivisão, levando 

em consideração limites geográficos, como vazios populacionais, obstáculos naturais 

(rios, lagoas, etc.) e artificiais (linhas férreas, rodovias, etc.), e assim, refinar 

zoneamentos já existentes e aprimorar a localização dos centroides. 

 

O conjunto dos elementos físicos que necessitam ser representados em 

um estudo é chamado de rede básica. Segundo CASCETTA (2009), nem sempre 

todas as vias existentes na malha viária real têm necessidade de serem representadas 

na modelagem, e podem existir dúvidas a respeito do nível de detalhamento que deve 

ser adotado. O autor atenta ao fato de que, devido à ausência de modelagem das 

viagens intrazonais, um zoneamento muito refinado associado a um sistema viário 

simples demais irá provavelmente causar uma superestimação do tráfego na rede, e 

por outro lado, uma rede muito detalhada com zoneamento bastante agregado pode 

levar à subestimação de fluxo. Portanto, os elementos relevantes da oferta devem ser 

analisados e selecionados com cautela, de forma que cada um possua um objetivo 

específico na modelagem.  

 

O serviço ofertado pode ser classificado em serviços contínuos (rodovias) 

e serviços com tabela de horários (transporte público e transporte de carga) 

(CASCETTA, 2009). Serviços de transporte que operam sob tabela de horários, ou 

seja, não contínuos, como ônibus, trens, aviões, etc., só podem ser acessados em 

certos pontos (pontos de ônibus, estações, aeroportos, etc.) e estão disponíveis 

apenas em horários preestabelecidos. Serviços não contínuos podem ser 

representados de acordo com suas características e consequentes premissas acerca 

do comportamento do usuário perante o que lhe é ofertado. 

 

CASCETTA (2009) subdivide os modelos de serviços com tabela de 

horários em baixa frequência e alta frequência. Para os serviços que possuem alta 

frequência, ou seja, ocorrem entre 5 e 15 minutos, assume-se que os usuários 

realizam seus deslocamentos por meio de linhas de transporte público, que 

compartilham um mesmo terminal, mesmas paradas e mesmas características de 

desempenho.  
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Os modelos de serviço de transporte público também podem ser divididos 

em modelos de frequência (frequency-based) e modelos de horários (schedule-

based). Na modelagem baseada em frequência, o headway (ou o seu inverso, a 

frequência), é usado como referência, em vez de se adotar horários específicos. Desta 

forma, não é possível calcular medidas de desempenho referentes a percursos de 

uma viagem específica, mas sim uma média das viagens dessa linha em questão. A 

modelagem baseada em frequência é considerada clássica, pois é mais agregada, 

exigindo menos dados de entrada e menos requisitos computacionais quando 

comparada à abordagem baseada em horários.  

 

Modelos baseados em horários foram desenvolvidos mais recentemente e 

estão sendo cada vez mais usados, em partes, devido à evolução computacional dos 

programas. Esse tipo de modelo utiliza os horários reais de chegada e partida dos 

veículos e permite o cálculo da variação dos atributos do serviço ao longo do tempo. 

A vantagem dos modelos baseados em horários sobre os modelos de frequência é 

que o carregamento dos veículos pode ser previsto em pontos específicos no tempo. 

Isso não quer dizer que necessariamente os modelos baseados em horários são mais 

indicados para qualquer situação. Quando as chegadas de passageiros e/ou as 

chegadas de veículos são altamente irregulares, os modelos baseados em frequência 

podem obter resultados mais realistas por adotarem médias, e os dados adicionais, 

esforços de cálculo e poder computacional tornam-se desnecessários em serviços de 

alta frequência.  

 

Na modelagem de linhas de transporte público, os nós correspondem às 

paradas, os nós de acesso representam a chegada do usuário, e o nó de parada 

representa o embarque no veículo de certa linha em determinada parada. Segundo 

CASCETTA (2009), os links representam atividades ou fases de uma viagem: viagens 

de acesso entre nós de acesso (links de acesso), de espera na parada (links de 

espera), de embarque e desembarque dos veículos de uma linha (links de embarque 

e desembarque), a viagem de uma parada a outra em uma mesma linha (link de linha) 

e um veículo parado na parada para embarque e desembarque (dwelling links). 
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A modelagem de redes de transporte público é feita por meio da 

combinação da representação da linha e dos acessos, juntamente com os nós de 

paradas, como se pode observar na Figura 5. Os links de acesso podem representar 

diferentes modos, ou, em áreas urbanas, a caminhada de pedestres a paradas de 

ônibus ou metrô. A representação é completa pela adição de nós e links que permitem 

a entrada e saída dos centroides às paradas. 

 

Atualmente, em programas de modelagem de transportes, como o 

TransCAD 6.0 (CALIPER, 2013), há um paradigma de codificação de redes de 

transporte público baseado em sistemas de informações geográficas aplicados a 

transporte – SIG-T. O sistema de linhas e paradas está disposto sobre uma camada 

de vias, à qual podem-se incluir vias principais e secundárias. Os segmentos das vias 

da camada podem ser adotados como os próprios links de acesso, difusão e 

transferências por caminhada. Em outras palavras, a própria rede viária tem o papel 

de fornecer a conectividade do sistema de linhas de transporte público, e os únicos 

links que precisam ser adicionados são os conectores de centroide, entre o nó do 

centroide e os nós da rede viária. Também é possível associar o centroide a algum nó 

já pertencente à rede, como mostra a Figura 6. 

 

Figura 5 – Representação gráfica de um sistema de transporte público. 

 
 Fonte: Cascetta (2009). 
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Figura 6 – Representação de rede de transporte público por meio da camada de segmentos viários. 

 

 Fonte: ARCE (2012). 

 

Não é necessário adotar todos os links da rede como links de caminhada, 

bastam os que estão entre os centroides e as paradas – admitindo-se uma distância 

média de caminhada – e os que estão entre paradas próximas, permitindo a 

transferência entre as mesmas. 

 

Geralmente, os atributos usados em modelos de oferta baseados em linhas 

são componentes associados ao tempo, relacionados às etapas da viagem e custos 

monetários. O tempo de viagem pode ser decomposto em tempo no veículo, tempo 

em que o veículo encontra-se parado para embarque e desembarque (dwelling time), 

tempo de espera, tempo de embarque, tempo de desembarque e tempo de acesso ou 

difusão, ou seja, caminhada (ou tempo de direção, no caso de acesso por usuários 

que efetuam deslocamentos em veículos particulares) a linhas de transporte público. 

Cada componente do tempo de viagem geralmente possui um coeficiente que 

transmite a ideia de que há uma desutilidade diferente.  

 

ORTÚZAR e WILLUMSEN (2011) citam que em redes de transporte 

público, as parcelas do tempo se organizam para compor o custo da maneira que se 

pode observar em (1): 
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Cij = a1 tijv + a2 tijw + a3 tijt + a4 tijn + a1 δn +a5Fij                                         (1) 

 

onde: 

C: custo generalizado do deslocamento; 

tijv : tempo no veículo entre i e j; 

tijw : tempo de caminhada de acesso e difusão;  

tijt : tempo de espera na parada; 

tijn : tempo de transbordo; 

δn : penalidade do transbordo; 

Fij : tarifa cobrada para ir de i a j; 

a1, a2, a3, a4 e a5: coeficientes (pesos) associados aos elementos descritos acima. 

 

Para que as funções-utilidade sejam calibradas, é necessário obter dados 

observados das preferências dos indivíduos, ou provenientes de estudos 

experimentais com alternativas hipotéticas. Nos últimos anos, vários estudos, como 

ISEKI et al. (2006) e LITMAN (2008), têm mostrado que tempos de espera e de 

caminhada possuem coeficientes de duas a cinco vezes maiores do que tempos no 

veículo em redes de transporte público. YOH et al. (2011) examinam qual a 

importância das características da infraestrutura das paradas sobre a percepção do 

usuário sobre o tempo de espera e o transbordo, sendo que este último está associado 

aos custos como uma espécie de penalidade. A resistência ao transbordo pode ser 

expressa como o tempo necessário para o transbordo e uma probabilidade de perder 

a conexão. Conexões perdidas implicam em longos tempos de espera. 

 

 A conveniência do serviço ofertado reflete os aspectos relacionados 

diretamente às características operacionais do sistema, como a frequência dos 

atendimentos, a necessidade de transbordo, os períodos de operação, o nível de 

oferta do serviço no entre-pico, e às características físicas, como as condições dos 

pontos de embarque e de transbordo, as informações sobre os serviços, a 

disponibilidade de estacionamentos próximos aos terminais, dentre outras.  

 

 Dos parâmetros acima citados, HENRIQUE (2004) destaca a necessidade 

de transbordo como um dos mais representativos da conveniência do serviço nos 
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sistemas de transporte público. HOROWITZ e THOMPSON (1994) afirmam que os 

usuários percebem os transbordos como uma experiência negativa e, além do tempo 

e custo necessários para realizá-los, consideram que outras desvantagens são 

agregadas às viagens que requerem transbordos, tais como a necessidade de se 

adicionar um planejamento à viagem, a possibilidade de se perder uma conexão, a 

maior incerteza do horário de chegada ao seu destino, a exposição às intempéries e 

à lotação, a necessidade de se deslocar para adentrar no próximo veículo, a 

dificuldade de se carregar a bagagem, quando ela existir, e a possibilidade de esperar 

por um outro veículo em um ambiente não familiar e hostil.  

 

 Segundo CAVALCANTE (2002), apesar de a percepção de inconveniência 

dos transbordos desencorajar a utilização do transporte público pelos usuários, 

algumas vezes o transbordo fornece mais opções e complementa o processo de 

viagem. Além disso, os usuários de um sistema local podem se transferir 

voluntariamente para um sistema expresso para minimizar o tempo total de viagem 

ou podem se deslocar na direção contrária do seu destino, e, em seguida se dirigir 

para a direção correta, apenas para conseguir um lugar para sentar.  

 

 Esse fenômeno sugere que nem todos os transbordos são forçados, e que, 

quando escolhidos voluntariamente, podem adicionar satisfação, melhorando a 

eficiência da viagem, como detectado na pesquisa realizada pela ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS (1999), na qual se 

verificou que os usuários dos sistemas integrados das principais capitais do país 

parecem não se incomodar com a realização de transbordos, provavelmente porque 

a inconveniência imposta por esse tipo de sistema seja compensada pelos pequenos 

intervalos entre as partidas dos veículos e pela boa regularidade nos horários de pico.  

 

As funções de desempenho utilizadas em muitas aplicações de modelagem 

não levam em conta o congestionamento dos usuários, uma vez que se assume que 

os serviços de transporte público são sempre planejados para ter uma capacidade 

extra em relação aos fluxos máximos de passageiros. Modelos de desempenho mais 

detalhados incluem o efeito do congestionamento de usuários tanto nos tempos de 

viagem como nos atributos relacionados a conforto. Um exemplo de função que 
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relaciona o dwelling time na parada, Tdln, com os fluxos de usuários embarcando e 

desembarcando dos veículos em cada linha, apresentada por CASCETTA (2009), é 

apresentada em (2): 

 

          𝑇𝑑𝑙𝑛 =  𝛾1 +  𝛾2 ( 
𝑓𝑎𝑙(𝑎)+ 𝑓𝑏𝑟(𝑎)

𝑄𝐷
 ) 𝛾3                                    (2) 

 

onde 

fal(a) : fluxo de usuários no link de desembarque; 

fbr(a) : fluxo de usuários no link de embarque ; 

QD : capacidade da porta do veículo; 

𝛾 1, 𝛾 2, 𝛾 3: parâmetros da função. 

 

Outro exemplo de função relaciona o tempo de espera médio ao fluxo de 

usuários que estão no veículo e os que estão esperando para embarcar. Essa função 

leva em consideração a probabilidade de rejeição, ou seja, a probabilidade de alguns 

usuários não pegarem o primeiro veículo a chegar porque está muito cheio e estes 

deverão esperar mais para embarcar no seguinte. No caso de haver apenas uma linha 

atrativa 𝑙, a função do tempo de espera pode ser expressa por (3): 

 

                                                  𝑇𝑤𝑙𝑛 =  
𝜃

𝜑𝑙𝑛 (.)
 ( 

𝑓𝑏(.)+ 𝑓𝑤(.)

𝑄𝑙𝑛
)                                           (3) 

 

onde φln(.) é a verdadeira frequência disponível da linha 𝑙𝑛, ou seja, o número médio 

de viagens da linha para as quais há lugares disponíveis. 

 

2.4. MODELOS DA INTERAÇÃO ENTRE DEMANDA E OFERTA 

Modelos de alocação representam a interação entre a demanda e a oferta 

de transporte, permitindo que as pessoas façam a escolha das rotas que atendam 

suas necessidades de deslocamento entre a origem e destino de suas viagens. 

CASCETTA (2009) comenta que modelos de alocação combinam os modelos de 

demanda e oferta, abordados anteriormente, e, por esta causa, são chamados de 

modelos da interação demanda-oferta, já que os fluxos e a escolha de rota dependem 
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do custo generalizado dos caminhos, gerando uma dependência circular, como se 

observa na Figura 7.  

 

Figura 7 – Representação esquemática de modelos de alocação. 

 

Fonte: Cascetta (2009). 

 

O conceito de rota em redes de transporte público não corresponde ao 

conceito clássico definido para redes viárias, onde se faz alocação de automóveis, já 

que os modos públicos trafegam pela rede seguindo percursos já estabelecidos. Desta 

forma, os usuários do transporte público optam por determinados caminhos em função 

das linhas que utilizam e das paradas onde embarcam e desembarcam. 

 

Conforme ORTÚZAR e WILLUMSEN (2011), as escolhas de rota são 

baseadas na premissa de que as pessoas fazem sua escolha racionalmente, ou seja, 

escolhem rotas que oferecem um menor custo percebido. Na prática, porém, nem 

todos optam pela mesma rota diante da necessidade de realizarem uma mesma 

viagem. Os autores comentam que esse fato se dá principalmente devido às 

diferenças de percepções individuais sobre o que constitui o melhor caminho, à 
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variação do nível de conhecimento dos trajetos alternativos, introduzindo uma 

aparente irracionalidade nas escolhas, e à capacidade de os efeitos do 

congestionamento afetarem inicialmente as rotas mais curtas e tornarem seus custos 

generalizados semelhantes ao de rotas consideradas a princípio menos atrativas. 

Essas questões estão relacionadas à diferenciação de classes de usuários que 

utilizam o sistema, à adoção do efeito estocástico e à consideração de uma rede 

congestionada por meio do equilíbrio. 

 

ARAGÓN e LEAL (2003) comentam que os métodos que não consideram 

restrição de capacidade estão sujeitos às hipóteses adotadas acerca do 

comportamento dos usuários sobre a escolha da rota, e podem ser segregados em 

dois tipos:  

a) Métodos em que o usuário espera um ônibus de uma linha considerada 

atrativa;  

b) Métodos em que o passageiro espera o primeiro ônibus a aparecer no 

ponto de parada, de um conjunto de linhas consideradas atrativas. 

  

No grupo em que os usuários embarcam apenas em uma linha específica, 

estão os métodos mais simples de alocação, que se baseiam no conceito de rota 

mínima, em que os usuários utilizaram a rota que minimize o custo generalizado. 

Assume-se que os usuários já sabem qual é a linha que possui o menor custo 

generalizado para chegar até seu destino, então estes esperam um ônibus apenas 

dessa linha, correspondendo a uma alocação Tudo ou Nada.  

 

No método Tudo ou Nada, os custos nos links são fixos, 

independentemente do fluxo, e ao escolher a melhor rota, consideram-se os mesmos 

atributos, que são percebidos da mesma maneira por todos os usuários, resultando 

na escolha da mesma rota por todos. Segundo ORTÚZAR e WILLUMSEN (2011), as 

premissas desse método são consideradas razoáveis em redes esparsas e não 

congestionadas, onde há poucas alternativas de rotas, e estas não possuem custos 

muito diferentes. O Método Tudo ou Nada aplicado à alocação de usuários em redes 

de transporte público possui a seguinte formulação (CALIPER, 2013): 
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𝑐𝑘 =  ∑[𝛾𝑓𝑓𝑙 + VOT ∗ (𝛾𝑤𝑤𝑙 +  𝛾𝑥𝑥𝑙)]

𝑙𝜖𝐿

+ ∑[VOT ∗ (𝛾𝑑𝑑𝑖 + 𝛾𝑣𝑡𝑖)]

𝑖𝜖𝐼

+  ∑ [VOT ∗ (𝛾𝑘𝑘𝑗)]
𝑗𝜖𝐽

 

 

onde: 

𝑙: Índice da linha de transporte público usada no caminho 𝑘; 

𝐿: Conjunto de linhas de transporte público usadas no caminho 𝑘; 

𝑖: Índice de um link pelo qual o caminho 𝑘 passa; 

𝐼: Conjunto de links usados no caminho 𝑘; 

𝑗: Índice de um link de caminhada pelo qual o caminho 𝑘 passa; 

𝐽: Conjunto de links de caminhada usados no caminho 𝑘; 

𝑐𝑘: Custo total para o caminho 𝑘, em unidades monetárias; 

𝛾𝑓: Peso da tarifa; 

𝑓𝑙: Tarifa para linha de transporte público 𝑙; 

VOT: Valor do tempo, em unidades monetárias por minuto; 

𝛾𝑤: Peso do tempo de espera; 

𝑤𝑙: Tempo de espera para linha de transporte público 𝑙; 

𝛾𝑥: Peso do tempo de penalidade de transbordo; 

𝑥𝑙: Tempo de penalidade de transbordo para linha de transporte público 𝑙; 

𝛾𝑑: Peso do tempo de parada para embarque e desembarque; 

𝑑𝑖: Tempo de parada para embarque e desembarque associado ao link 𝑖; 

𝛾𝑣: Peso do tempo no veículo; 

𝑡𝑖: Tempo no veículo; 

𝛾𝑘: Peso do tempo de caminhada; 

𝑘𝑗: Tempo de caminhada para o link de caminhada 𝑗. 

 

No grupo em que os usuários embarcam no primeiro ônibus a chegar, 

dentro de um conjunto de linhas consideradas atrativas, estão os métodos que se 

fundamentam no conceito de Estratégia, que consiste em escolher um subconjunto 

de linhas, minimizando o valor esperado do custo total de viagem (SPIESS e 

FLORIAN, 1989). O método proposto pelos autores determina as rotas ótimas em uma 

rede de transporte público, resolvendo um problema de programação linear para obter 

as estratégias ótimas de viagem entre dois nós. 

(4) 
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 SPIESS e FLORIAN (1989) definem uma Estratégia como um grupo de 

regras que permitem que o usuário chegue a seu destino, ou seja, o usuário segue 

decidindo sua viagem de acordo com essas regras, podendo haver nós de transbordo, 

e define a estratégia ótima como aquela que minimiza o valor esperado do custo total 

de viagem. Nos métodos baseados em Estratégia, assume-se que o usuário só tem 

conhecimento das informações das rotas que atendem ao ponto de parada em que se 

encontra. A partir deste ponto, utilizando as informações das regras para a utilização 

do sistema, o algoritmo cria árvores de caminhos (hyperpath) que atendam aos 

diversos pares OD. Havendo caminhos de custos generalizados similares, viagens 

são alocadas em todos estes, na proporção da combinação linear das frequências das 

rotas que atendem a estes caminhos. A existência de links que podem ser atendidos 

por várias linhas origina diversas opções de escolha para os usuários, e, conforme 

ARAGÓN e LEAL (2003), esta escolha geralmente não é simples de ser modelada.  

 

O método Pathfinder, existente no programa TransCAD, assemelha-se ao 

método de Estratégias Ótimas, porém, em vez de buscar a minimização do tempo de 

viagem, adota-se a tarifa como determinante do melhor caminho (CALIPER, 2013). O 

custo generalizado dos caminhos é calculado por meio do valor do tempo, que é usado 

para converter os tempos de viagem e de espera em unidades monetárias, que serão 

combinados com a tarifa. O Pathfinder também se diferencia do método de Estratégias 

Ótimas por promover controle das rotas alternativas que estão no conjunto de rotas 

atrativas, que é feito por meio de um parâmetro de entrada (inter-arrival parameter) 

que varia entre 0 e 1, cabendo ao usuário do programa estabelecer o valor a ser 

utilizado. Quando o valor do parâmetro é estabelecido como 0, o método exclui rotas 

adicionais, a não ser que elas tenham o mesmo tempo de viagem considerado 

mínimo. Para valores crescentes deste parâmetro, rotas com cada vez maiores 

tempos de viagem são adicionadas até chegar em 1, quando o método é equivalente 

à lógica das Estratégias Ótimas. 

 

No TransCAD (CALIPER, 2013), o custo do hyperpath é calculado por meio da 

equação:  

𝑐𝑘 =  ∑ 𝛿𝑎
𝑘(𝑉𝑎 + 𝑊𝑎)

𝑎∈𝐴

 

 

(5) 
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sendo: 

   𝛾𝑟𝑟𝑎 + VOT (𝛾𝑙𝑙𝑎 +  𝛾𝑥𝑥𝑎 +  𝛾𝑑𝑑𝑎)    se 𝑎 for um link de transporte público;  

  VOT . 𝛾𝑘𝑘𝑎          caso contrário. 

 

 𝛾𝑤
𝛼

∑ 𝑓𝑎𝑏𝜖𝐹𝑡(𝑎)
𝑘

  se 𝑎 for um link de transporte público; 

0   caso contrário. 

 

onde: 

𝑐𝑘: Custo total para o hyperpath 𝑘, em unidades monetárias; 

𝑎: Link de transporte público ou caminhada; 

𝐴: Conjunto de links; 

𝛿𝑎
𝑘: Proporção do fluxo de 𝑘 alocado ao link 𝑎; 

𝑉𝑎: Custo de viagem associado ao link 𝑎; 

𝑊𝑎: Custo de espera nas paradas associadas ao link a; 

𝛾𝑟: Peso da tarifa; 

𝑟𝑎: Tarifa associada ao link 𝑎; 

VOT: Valor do tempo; 

𝛾𝑙: Peso do tempo no veículo; 

𝑙𝑎: Tempo no veículo no link 𝑎; 

𝛾𝑥: Peso do tempo de penalidade de transbordo; 

𝑥𝑎: Tempo de penalidade de transbordo associado ao link 𝑎; 

𝛾𝑑: Peso do tempo de parada para embarque e desembarque; 

𝑑𝑎: Tempo de parada para embarque e desembarque associado ao link 𝑎; 

𝛾𝑘: Peso do tempo de caminhada; 

𝑘𝑎: Tempo de caminhada no link 𝑎; 

𝛾𝑤: Peso do tempo de espera; 

𝛼: Inter-arrival parameter; 

𝑡(𝑎): Cauda (ou nó A) do link 𝑎; 

𝐹𝑡(𝑎)
𝑘 : Todos os links do hyperpath 𝑘 que possuem 𝑡(𝑎) como cauda; 

𝑓𝑎: Frequência do serviço associada ao link 𝑎. 

 

𝑉𝑎 

𝑊𝑎 

(6) 
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Posteriormente, métodos de alocação passaram a considerar a influência 

do congestionamento. Em redes de transporte público, o conceito básico dos modelos 

com restrição de capacidade é a representação da situação das linhas de ônibus, 

metrô, trem, dentre outros, decorrente do desconforto da lotação de passageiros, que, 

conforme comentado anteriormente, muitas vezes leva o usuário a optar por uma linha 

mais vazia, mesmo que tenha que esperar um pouco mais ou realizar um percurso 

maior. O desconforto oriundo da superlotação é representado por meio da adoção de 

uma penalidade associada a cada trecho de cada linha do transporte público.  

 

Os modelos de escolha baseados em função de utilidade, como modelos 

do tipo Logit, assumem que os passageiros são indivíduos racionais, que associam, a 

cada alternativa de um conjunto de alternativas possíveis, uma utilidade, e que eles 

escolhem a alternativa de maior utilidade. A modelagem do comportamento dos 

usuários no momento da escolha da rota não obtém resultados muito exatos, uma vez 

que a decisão de cada usuário é interferida por aspectos pessoais que dificilmente 

podem ser modelados matematicamente. Contudo, estabelecendo um 

comportamento similar para todos os usuários, considerado racional, pode-se supor 

que sua intenção é minimizar o custo generalizado associado à viagem, o que inclui 

tempo de espera, valor monetário da passagem, tempo de deslocamento em veículo, 

tempo de caminhada, etc.  

 

O princípio de equilíbrio adaptado ao processo de escolha de rotas foi 

formulado por WARDROP (1952) apud ORTÚZAR e WILLUMSEN (2011). O autor 

assume que, sob equilíbrio, as condições de tráfego distribuem-se em redes 

congestionadas de maneira que todos os usuários usem rotas entre um par OD com 

custos mínimos e iguais, enquanto que as rotas não utilizadas têm custos 

generalizados superiores. Da mesma forma que em redes sem restrição de 

capacidade, a avaliação do custo generalizado em cada rota, sob condição de 

congestionamento nos links, pode se dar de forma determinística ou estocástica. No 

primeiro caso, busca-se atingir o equilíbrio do usuário, na forma clássica proposta pelo 

autor. Já no segundo, busca-se o equilíbrio estocástico do usuário, em que o fluxo em 

cada rota será igual ao fluxo total do par OD multiplicado pela probabilidade de escolha 

da rota. 
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Os usuários do sistema de transporte público não têm certeza de quanto 

tempo vão esperar na parada, já que a chegada, tanto do veículo como do próprio 

passageiro, é aleatória (OPPENHEIM, 1995). Desta forma, ARAGÓN e LEAL (1998) 

citam que, de acordo com a hora de chegada do passageiro e do veículo de uma linha 

desejada, a escolha de uma rota entre uma origem e um destino pode mudar. 

CASCETTA (2009) cita que usuários podem apresentar percepções diferentes de um 

mesmo serviço, e uma limitação dos modelos tradicionais de alocação é a 

consideração de que os passageiros percebem os custos da mesma forma. 

BOUZAÏENE-AYARI et al. (1998) afirmam que o grande problema da modelagem de 

redes de transporte público é prever as decisões dos usuários, obtendo o 

comportamento do passageiro, a fim de identificar os caminhos usados e deduzir os 

volumes nas linhas. Já que os tempos de chegada são aleatórios, e, 

consequentemente a escolha da rota ótima também, há necessidade de inserir na 

modelagem o caráter estocástico na modelagem. Os métodos que buscam simular 

essa heterogeneidade chamam-se estocásticos, e, sucessivas simulações do mesmo 

caso, não geram necessariamente resultados idênticos, como nos modelos 

determinísticos.  

 

  Tradicionalmente, existem duas maneiras de incorporar os efeitos 

estocásticos. A primeira refere-se a uma família de algoritmos em que o tráfego é 

distribuído pelos diferentes trajetos, de acordo com uma curva do tipo Logit, com 

preferência pelo trajeto de custo mínimo. O mais conhecido algoritmo deste tipo é 

atribuído a DIAL (1971, apud ORTÚZAR e WILLUMSEN, 2011). A segunda forma 

utiliza simulações de Monte Carlo para representar a variabilidade dos custos 

percebidos. Os algoritmos deste tipo derivam de uma técnica desenvolvida por 

BURREL (1968, apud ORTÚZAR e WILLUMSEN, 2011), onde os custos de 

deslocamento dos diferentes links da rede são retirados de uma distribuição, cuja 

média é o custo real. Em situações de redes congestionadas, o equilíbrio estocástico 

não é garantido, dado que permite aos usuários a seleção de diversos trajetos, 

inclusive os considerados não ótimos. 

 

O método do Equilíbrio Estocástico do Usuário – EEU é iterativo e 

probabilístico, que leva em consideração a restrição de capacidade do serviço de 
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transporte público, o efeito do congestionamento e o dwelling time (CALIPER, 2013). 

Esse método distribui o fluxo entre o melhor caminho e outras rotas consideradas 

atrativas como uma função do custo generalizado. O fluxo nas rotas será limitado se 

houver congestionamento ou se a capacidade atingir o limite. O EEU adota variações 

tanto nos tempos de viagem em links congestionados como nos headways da rota, 

simulando as flutuações dos tempos de espera e da utilização de rotas como costuma 

ocorrer na realidade. ORTÚZAR e WILLUMSEN (2011) ressaltam que o Equilíbrio do 

Usuário é um caso particular do Equilíbrio Estocástico, isto é, quando a variação do 

tempo de viagem percebido for zero, os dois métodos são equivalentes.  

 

Segundo CALIPER (2013), o custo generalizado do método EEU em redes 

de transporte público é obtido por meio da equação: 

𝑐𝑘 =  ∑[𝛾𝑓𝑓𝑙 + VOT ∗ (𝛾𝑤𝑊𝑙 + 𝛾𝑥𝑥𝑙)] +  ∑[VOT ∗

𝑖∈𝐼𝑙∈𝐿

(𝛾𝑑𝑑𝑖 + 𝛾𝑣𝑡𝑖 ∗ (1 + 𝛼𝑖 (
𝑣𝑖

𝐶𝑖
)

𝛽𝑖

))] 

 

onde: 

𝑐𝑘: Custo total do caminho 𝑘; 

𝑙: Índice de uma linha de transporte público utilizada no caminho 𝑘;  

𝐿: Conjunto de linhas de transporte público usadas no caminho 𝑘; 

𝛾𝑓: Peso da tarifa; 

𝑓𝑙: Tarifa da linha 𝑙; 

VOT: Valor do tempo; 

𝛾𝑤: Peso do tempo de espera; 

𝑊𝑙: Tempo de espera; 

𝛾𝑥: Peso do tempo de penalidade de transbordo; 

𝑥𝑙: Tempo de penalidade de transbordo para a linha 𝑙; 

𝑖: Índice de um link pelo qual o caminho 𝑘 passa; 

𝐼: Conjunto de links usados no caminho 𝑘; 

𝛾𝑑: Peso do dwelling time; 

𝑑𝑖: Dwelling time nas paradas associadas ao link 𝑖; 

𝛾𝑣: Peso do tempo no veículo; 

𝑡𝑖: Tempo no veículo no link 𝑖; 

𝛼𝑖: Parâmetro 𝛼 na função BPR para o link 𝑖; 

(7) 



44 
 

 
 

𝑣𝑖: Volume no link 𝑖; 

𝐶𝑖: Capacidade horária dos veículos que servem o link 𝑖; 

𝛽𝑖: Parâmetro 𝛽 na função BPR para o link 𝑖. 

 

Tendo em vista a necessidade de unir a representação da aleatoriedade da 

percepção da demanda e da operação, com o impacto do congestionamento da rede 

sobre suas decisões, os modelos de alocação mais indicados para essa situação 

admitem a restrição de capacidade nos links e são estocásticos, assumindo a 

variabilidade da percepção de custo dos passageiros (CASCETTA, 2009). Buscando 

uma melhor representação da realidade, segundo ABDULAAL e LEBLANC (1979), a 

separação das etapas de alocação e divisão modal possui desvantagens, e algumas 

destas podem ser evitadas ao considerar uma alocação multimodal, na qual, ao se 

basear em modelos comportamentais, os links podem representar diferentes modos 

de transporte, permitindo-se assim que essas etapas possam ser realizadas 

conjuntamente.  

 

A simultaneidade da execução da escolha modal e da alocação permite a 

modelagem de integrações entre os diversos modos que utilizam a rede, já que o 

custo generalizado da utilização de uma rota será definido a partir dos links e dos 

modos utilizados, pois poderão ser atribuídas impedâncias específicas de cada 

combinação link/modo.  ABDULAAL e LEBLANC (1979) desenvolveram um dos 

primeiros estudos sobre esse assunto, introduzindo a discussão sobre modelagem de 

transporte intermodal, apresentando a realização das duas etapas simultaneamente 

em um único modelo.  

 

Exemplos de alocação multimodal podem ser encontrados no trabalho de 

BATISTA (2002), o qual analisou impactos resultantes de cenários de integração 

modal em um sistema de transporte público urbano a partir da modelagem combinada 

da escolha modal e alocação de viagens, e de LOUREIRO e RALSTON (1996), que, 

na tentativa de desenvolver um modelo sintético de desenho de redes aplicável para 

redes multimodais transportando diferentes produtos e capaz de resolver problemas 

envolvendo sistemas de transporte de carga regionais e nacionais de grande porte, 

propuseram o MCMND - “Multicommodity Multimodal Network Design Model”. Vale a 
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pena ressaltar, entretanto, que KHANI et al. (2012) comentam que atualmente ainda 

há um número limitado de estudos que abordam problemas sobre a integração entre 

modos de transporte, gerando necessidade de discutir mais a respeito da modelagem 

das viagens dos usuários nesse tipo de rede e da definição de caminhos ótimos ao se 

usar mais de um modo. 
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CAPÍTULO 3 

REDES MULTIMODAIS INTEGRADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

 Neste capítulo são discutidos a importância deste tipo de rede sobre a 

mobilidade urbana e o fenômeno da integração, assim como questões práticas 

frequentemente encontradas nas cidades brasileiras. Em seguida, são definidos 

aspectos-chave que têm papel fundamental na modelagem de redes multimodais 

integradas de transporte público, e assim, são elaboradas combinações destes 

aspectos que estruturam o projeto do experimento, com a descrição das análises que 

serão realizadas e as principais hipóteses levantadas. 

 
3.1. IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE 

PASSAGEIROS NA MOBILIDADE URBANA 

 Durante os anos 2000, o Brasil passou por um crescimento econômico 

significativo e relativo aumento de renda de sua população, provocando impacto direto 

na mobilidade urbana. Com o processo de urbanização e desenvolvimento das 

grandes cidades, houve a tendência do desenvolvimento das áreas centrais e o 

distanciamento entre o trabalho e a moradia dos cidadãos, que passaram a residir na 

periferia dos núcleos urbanos ou em cidades vizinhas. 

 
 Como consequência dessa tendência, cresceram as demandas por 

transporte público e, em maior grau, pelo por transporte individual, elevando de 

maneira inusitada o uso dos automóveis, aliado a uma piora do desempenho dos 

sistemas viários, gerando lentidão dos fluxos de tráfego, queda da mobilidade e da 

acessibilidade, degradação das condições ambientais, falta de espaços para 

estacionamentos e altos índices de acidentes. CUNHA (2005) cita que, quanto maior 

o grau de descentralização das cidades, maiores serão os custos necessários para 

ofertar o serviço de transporte público, já que os custos exigidos para a oferta de 

infraestrutura, como a operação de transporte público em áreas com essa 

característica, são altos em função das distâncias a serem vencidas e o baixo 

desempenho operacional geralmente observado nas linhas que ali operam. Segundo 

a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS (2013), dados da 

Pesquisa OD de 2007 de São Paulo mostram que 66% das viagens foram realizadas 
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por transportes urbanos motorizados e, destes, 28% foram por ônibus, 8% por 

sistemas sobre trilhos e 30% por transporte individual.  

 

 As políticas nacionais no Brasil têm incentivado o uso do transporte 

individual nas últimas décadas, fazendo com que o automóvel fosse ocupando 

progressivamente o espaço do transporte público na alocação dos investimentos do 

governo e no uso do espaço viário, alimentando ainda mais o processo de exclusão 

social da população de baixa renda, a qual, por ser usuária cativa do transporte 

público, teve seu acesso às oportunidades de trabalho e serviços básicos cada vez 

mais limitado, impedindo, portanto, o crescimento de seus níveis de mobilidade 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS, 2013).  

 

Essa dependência do transporte público pela população de baixa renda 

torna-os reféns de tarifas elevadas e baixa velocidade operacional. A fim de reverter 

esta situação, deve-se tornar o transporte público mais atraente, com um serviço 

integrado e de alta qualidade. Segundo a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS 

EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS (2013), a boa operação do sistema de 

transportes é uma característica fundamental de seu sucesso. Desta forma, um bom 

sistema, operado com eficiência, possibilita que as pessoas realmente escolham o 

transporte público, e não o utilizem meramente por falta de opção, enquanto 

aguardam o dia em que possam comprar uma moto ou um automóvel. Quando as 

condições do transporte público melhoram, a mobilidade da cidade também tem sua 

qualidade elevada. 

  

Uma forma de atrair demanda para o transporte público, é fornecer 

agilidade e acessibilidade ao sistema, tornando as viagens mais dinâmicas e rápidas. 

PAIVA e CAMPOS (2009) comentam em seu trabalho que a integração no transporte 

público apresenta-se como uma das principais maneiras de se promover aumento da 

mobilidade urbana, já que, além de racionalizar a oferta dos serviços de transportes, 

garante maior acessibilidade aos usuários trazendo assim: diminuição dos 

congestionamentos; (redução da emissão de gases poluentes; redução dos tempos 

de viagem; melhoria da acessibilidade para as viagens à trabalho; redução da 

necessidade de espaço destinado a estacionamento nos centros urbanos; redução 
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das taxas de acidente devida à redução do volume de veículos circulando; e acesso 

dos usuários às linhas de alta capacidade. 

 
 No Brasil, as redes de transporte público geralmente são estabelecidas 

com uma lógica de deslocamento do tipo radial, que acompanha a própria estrutura 

viária existente e os vetores do crescimento urbano local. O crescimento acelerado 

das cidades e a difusão de novos polos geradores de viagens estimulam a expansão 

das rotas do transporte público, o que em geral torna a operação desse serviço menos 

eficiente (OLIVEIRA et al., 2009).  

 
 CUNHA (2005) comenta que as correlações observadas entre os desenhos 

urbanos e a estrutura operacional do transporte público não foram induzidas 

propositalmente de acordo com políticas do governo, mas sim manifestaram-se 

naturalmente com o desenvolvimento das cidades. Ainda segundo o autor, são 

encontradas facilmente relações do tipo: cidades monocêntricas, que tendem a ter 

linhas de transporte público radiais e diametrais, ou, cidades policêntricas, que 

estimulam a transferência e a integração entre as linhas, não por terem sido 

incorporadas aos processos de planejamento, mas sim por espontaneamente terem 

assim se configurado. 

 
 Essa expansão faz com que a configuração radial da rede de transporte 

público exija que os usuários realizem cada vez mais transferências para chegar ao 

seu destino final, demandando assim mais tempo e custos maiores. Baseando-se 

nestas condições, implícitas à expansão urbana desordenada, surgiram as principais 

propostas de integração dos sistemas de ônibus que foram implantadas em várias 

cidades brasileiras (NAPIERALA, 2004).  

 

 No Brasil, existem diversas redes integradas de transportes públicos, e a 

literatura descreve diferentes definições sobre o tema. Para a ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS (1999), uma rede 

integrada trata-se de um conjunto de medidas de natureza físico-operacional, tarifária 

e institucional destinadas a articular e racionalizar os serviços de transporte público. 

Em um sistema de integração do tipo ônibus-ônibus, as linhas são classificadas em 

dois tipos básicos: troncais e alimentadoras. Geralmente, as linhas alimentadoras 
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possuem pequena extensão e operam em vias coletoras, realizando o serviço de 

captação ou distribuição dos passageiros nas periferias urbanas (ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS, 1999). As linhas 

troncais transportam os usuários entre um terminal e os principais polos de atração 

ou produção de viagens – geralmente, o centro da cidade – ou entre dois ou mais 

terminais. Normalmente, as linhas troncais utilizam o sistema viário principal da cidade 

e transportam volumes relativamente altos de usuários. 

 

 OLIVEIRA e TEDESCO (2007) citam que nos últimos anos, novos 

conceitos sobre os diferentes arranjos da integração foram implantados a partir da 

utilização das chamadas redes mistas ou com integração flexível. Essa flexibilidade 

em uma rede tronco-alimentada representa uma tentativa de buscar maior adequação 

da operação das linhas às necessidades dos usuários, além de aproveitar todos os 

recursos tecnológicos dos sistemas de bilhetagem eletrônica. Em seu trabalho sobre 

implantação da integração temporal em cidades brasileiras, OLIVEIRA et al. (2009) 

comentam que a flexibilidade de uma rede tronco-alimentada busca alcançar maior 

adequação da operação das linhas de acordo com alguns aspectos, como: 

características do sistema viário local e características da demanda; necessidade de 

criação de serviços mais atrativos para os usuários em áreas onde exista alto nível de 

concorrência por passageiros, por meio da minimização de transferências 

obrigatórias; melhoria de desempenho dos serviços integrados; e simplificação dos 

terminais de integração. 

 

Segundo CAVALCANTE (2002), a opinião dos usuários do transporte 

público sobre aspectos como a necessidade de realizar transbordos, assim como filas 

e aumento do tempo de espera, é bastante relevante, já que representam os atributos 

que são avaliados negativamente sobre a operação dos sistemas integrados. Em seu 

trabalho, um estudo de caso aplicado ao transporte público na RMF, revelou-se que, 

para manter a mesma utilidade nas viagens feitas pelo sistema radial, o acréscimo de 

um transbordo deveria ser compensado com a redução de cerca de 7% a 20% no 

valor da tarifa, ou de aproximadamente 7% a 13% no tempo de viagem.  
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A questão do transbordo também é abordada por VASCONCELLOS 

(2000), o qual comenta que no Brasil, muitas cidades não possuem arranjos físicos 

ou operacionais que facilitem a transferência entre modos de transporte público, 

tornando o tempo de transbordo um grande problema no dia a dia dos deslocamentos 

da população, já que acarreta desconforto e incertezas sobre suas viagens.  

  

 Para analisar os impactos diretos da integração no sistema de transporte, 

além de conhecer os dados referentes aos serviços de transporte que se pretende 

integrar, é fundamental conhecer os dados relativos ao uso e ocupação do solo na 

área de estudo (OLIVEIRA et al., 2009). Consequentemente, a integração deve ser 

avaliada e utilizada também como uma ferramenta de planejamento urbano, 

associada às políticas ambientais e sociais. Os autores ainda citam que um dos 

principais aspectos que fundamentam a implantação de sistemas integrados é o 

excelente resultado nos casos onde esses sistemas se destinam a reduzir o número 

de ônibus em circulação em áreas centrais e corredores radiais, o que geralmente 

proporciona melhoria do tráfego em geral e favorece o dimensionamento mais preciso 

da oferta de serviço. 

  

A questão relacionada com a integração de sistemas de transportes está 

também estritamente relacionada ao conceito de sustentabilidade. Vários autores têm 

destacado a importância da integração como um elemento vital na busca da melhoria 

dos sistemas de transportes públicos e consequentemente admitindo ser este aspecto 

um passo vital na direção do que se entende por sustentabilidade (VASCONCELLOS 

e BALASSIANO, 2004).  

 

Diversos estudos têm mostrado que o desenvolvimento da integração em 

sistemas de transporte público pode contribuir para a conectividade e confiabilidade 

do mesmo (MILLER, 2003). O transporte multimodal pode ser uma escolha 

interessante para amenizar os problemas de mobilidade da atualidade (VAN NES, 

2002). A combinação de transportes públicos e privados em um sistema de transporte 

multimodal oferece oportunidades para tirar proveito dos pontos fortes de cada um 

dos subsistemas, e contornar suas fraquezas, funcionando assim como uma 

alternativa interessante para a escolha tradicional entre automóvel ou transporte 
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público. O Conselho Consultivo em Transportes, Obras Públicas e Gestão de 

Recursos Hídricos da Holanda – RAAD VOOR VERKEER EN WATERSTAAT (2001 

apud VAN NES, 2002), por exemplo, apresenta o conceito de fusão modal, como um 

oposto do paradigma tradicional de escolha modal, no sentido de que o transporte 

individual pode ser um modo de acesso ou difusão do transporte público, 

especialmente nos casos de longas distâncias, levando a maiores investimentos 

direcionados aos transportes públicos e redução da circulação de carros e, 

consequentemente, de congestionamentos.  

 
VASCONCELLOS e BALASSIANO (2004) mostram que a integração de 

sistemas de transporte público pode ser utilizada como ferramenta vital no caso de 

países emergentes, como o Brasil. Considerando a importância da integração em 

redes de transporte público, para viabilizar a elaboração de projetos de intervenções, 

é necessário conhecer os aspectos relacionados aos tipos de integrações existentes, 

e buscar compreender sua influência sobre a rede, a fim de possibilitar uma 

modelagem de qualidade e, consequentemente, maximizar os impactos positivos 

sobre os sistemas. 

 
3.2. CARACTERÍSTICAS DAS REDES MULTIMODAIS INTEGRADAS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

Para a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES 

URBANOS (1999) a integração compreende uma série de medidas de natureza físico-

operacional, institucional e tarifária com o objetivo de articular e racionalizar os 

serviços de transporte público. Não se tratando apenas de uma técnica de 

estruturação de redes de transporte no plano físico e operacional, mas também outras 

formas específicas de tarifação dos serviços (tarifária) e de organização da gestão 

(institucional). Neste trabalho, abordam-se a integração modal, integração tarifária, 

integração física e integração temporal, que serão utilizadas no experimento. 

 
3.2.1. Integração Modal 

Em redes multimodais integradas de transporte público, a integração modal 

é o tipo que possui maior destaque, podendo ocorrer mais frequentemente, conforme 

a Figura 8, entre os modos públicos, como ônibus urbanos, ônibus metropolitanos, 

metrô, trem, van e balsas, e os modos individuais, como bicicleta e automóvel. 
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Figura 8 – Possibilidades de integração modal com o transporte público. 

 

Fonte: Autora (2013). 

 

A integração do transporte público em geral é vista como um meio de 

melhorar o nível de serviço do transporte público. A ideia básica é que a atratividade 

de cada serviço aumentará quando operado em uma rede integrada. Porém, o simples 

uso de mais de um veículo para a realização de uma viagem não caracteriza uma 

integração, mas sim um transbordo. A integração entre os sistemas de transportes 

também deverá racionalizar e minimizar os inconvenientes do transbordo para o 

usuário, de maneira a tirar proveito da redução do custo e do tempo total da viagem 

(NABAIS e PORTUGAL, 2006). 

 

Uma particularidade da integração modal é possibilidade de migrar de 

transportes individuais, como automóveis ou bicicletas, para o transporte público. 

Essa integração é realizada por meio da implantação de estacionamentos park and 

ride (estacione e viaje), próximos a paradas, estações ou terminais de transporte, 

utilizando uma tarifa integrada ou não. Estacionamentos park and ride são instalações 

intermodais que fornecem um lugar em comum para o motorista se transferir de um 

veículo particular de baixa capacidade, como automóvel ou bicicleta, para um veículo 
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público de alta capacidade. Esse tipo de integração ainda é relativamente pouco 

difundido no Brasil.  

 

PAIVA e CAMPOS (2009) destacam que o uso dos estacionamentos park 

and ride contribuem para a redução do congestionamento de veículos em zonas de 

grande potencial de atração de viagens, como centros urbanos e áreas de comércio 

e serviços, o que também amplia o número de passageiros no transporte público.  

 

3.2.2. Integração Tarifária 

Segundo a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTES URBANOS (2005), em documento que diz respeito ao panorama de 

práticas de tarifação adotadas no transporte público urbano brasileiro, assim como em 

algumas experiências internacionais, a estratégia de cobrança adotada na grande 

maioria dos municípios pesquisados é a tarifa única, porém, nos municípios que 

praticam alguma diversificação tarifária, foram observadas as seguintes modalidades 

relacionadas ao tipo e padrão de serviço: 

 Linhas alimentadoras, troncais, circulares, diametrais, suplementares, etc., 

com preços diferenciados entre si; 

 Transporte seletivo mais caro que o convencional; 

 Tarifa Zonal: o usuário paga pelo número de anéis ou regiões atravessadas; 

 Vale transporte mais caro que passagem comum. 

 

Na mesma pesquisa, em quase todos os casos, a integração tarifária ocorre 

entre modos municipais de transporte. Em seguida, já com frequência bem menor, 

aparece a integração entre linhas municipais e intermunicipais, das municipais com 

os sistemas metroferroviários ou do transporte complementar ou seletivo, como se 

pode observar na Figura 9.  

 

 



54 
 

 
 

Figura 9 – Municípios com integração tarifária - Distribuição segundo os modos integrados com linhas 

municipais de ônibus (respostas múltiplas). 

 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (2005). 

 

 Embora não sejam tão comuns, há sistemas tarifários por zonas, onde 

dependentemente do ponto de origem e de destino, diferentes valores de tarifa são 

cobrados, como ocorre em Florianópolis. A cidade possui diferentes regiões tarifárias, 

cada uma delas representando um valor específico de tarifa para o transporte público 

municipal.  

 

3.2.3. Integração Física 

Sistemas integrados podem adotar a integração física e/ou a tarifária. Na 

integração física, o equipamento mais uti lizado é o terminal de passageiros, que 

concentra diversas linhas, atendendo uma região ou o centro das cidades. A 

integração física permite otimizar o traçado das linhas, evitando percursos que 

aumentam o tempo de viagem e o custo do sistema, além de facilitar a mudança de 

veículo exigida pela viagem. É evidente que esta eficiência depende também do 

desenho da rede e da localização dos terminais frente aos deslocamentos 

demandados (RIOS, 2007). 

 

Os terminais de integração podem ser abertos ou fechados. Segundo a 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS 

(2005), em 65% dos municípios, a integração ocorre em terminais fechados. Uma 

pequena parcela utiliza terminais abertos, geralmente com presença de fiscais que 

acompanham as transferências entre as linhas. Diferentemente dos terminais abertos 



55 
 

 
 

e das paradas, em terminais fechados geralmente ocorrem congestionamentos de 

usuários, formando-se grandes filas. A escolha do local de implantação dessas 

instalações ganha especial relevância, devendo ser realizada de forma criteriosa, pois 

os terminais possuem grande potencial para causar impactos urbanos e ambientais, 

como a degradação urbana e poluição (FERRAZ e TORRES, 2004).  

 

3.2.4. Integração Temporal 

A integração tarifária temporal, no âmbito dos transportes públicos, pode 

ser definida como uma forma de deslocamento espacial do usuário entre dois ou mais 

pontos da rede, utilizando-se da combinação articulada entre diferentes rotas, em 

determinado período de tempo, com o pagamento de tarifa inferior à soma das tarifas 

individuais de cada rota. Esse tipo de integração é uma opção que permite que os 

usuários possam se deslocar sem a necessidade de realizar deslocamentos 

negativos, permitindo que as viagens sejam mais rápidas, flexíveis e 

desconcentradas. 

 

Para os sistemas integrados, a principal vantagem da integração temporal 

é a possibilidade de que as conexões sejam realizadas sem a necessidade de passar 

por um terminal de transbordo, ou seja, a transferência entre as linhas se dá em um 

ponto da rede comum às linhas relacionadas. Procedimento aparentemente simples, 

a integração temporal deve cercar-se de cuidados, visando evitar uma série de 

problemas, especialmente tentativas de fraudes e queda de faturamento do sistema, 

além da insatisfação do usuário com a falta de informações e um consequente 

desconhecimento do sistema (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTES URBANOS, 2006). 

 

Em muitos municípios brasileiros, a integração temporal está sujeita a 

restrições no uso de linhas e/ou de sentidos de viagem e a viagem de ida e volta só é 

permitida na mesma linha. Segundo a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS 

DE TRANSPORTES URBANOS (2005), na grande maioria dos casos, a viagem de 

ida e volta só é permitida na mesma linha. A proibição dos movimentos de ida e volta 

ocorre em poucas situações. Em 60% dos municípios que adotam a integração 

temporal, esta só é válida para um conjunto específico de linhas, conforme a Figura 
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10. Nesse conjunto, a integração pode ser feita, geralmente, em qualquer direção, ao 

contrário do que ocorre nos municípios maiores, cujo uso está restrito a um único 

sentido. O limite para utilizar a integração temporal depois do pagamento da tarifa é 

de cerca de 70 minutos, conforme mostra a Figura 11. 

 

Figura 10 – Distribuição dos tipos de restrição no uso da integração temporal. 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (2005). 

 

Figura 11 – Municípios com integração temporal – Distribuição segundo faixas de tempo 

limite para integração. 

 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (2005). 
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A ocorrência da integração temporal entre linhas dos sistemas municipal e 

intermunicipal ainda é restrita a pequenas cidades, onde provavelmente uma mesma 

empresa opera as linhas dos dois sistemas. 

 

As experiências de integração temporal são bem recentes, ao se comparar 

a outros tipos de integração. Quase todas essas experiências (94%) começaram nos 

anos 2000 (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES 

URBANOS, 2005). Entre 2004 e o início de 2005, verifica-se um grande número de 

implantações desse tipo. Em 2005, a integração temporal estava presente em 15% 

dos municípios pesquisados (em 26% dos municípios grandes), sendo gratuita em 

90% dos casos (80% em municípios grandes), como se observa na Figura 12. 

 

Figura 12 – Municípios com integração temporal – Distribuição segundo ano de implantação. 

 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (2005). 

 

3.3. DESAFIOS DA MODELAGEM DE REDES MULTIMODAIS INTEGRADAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

 Na revisão bibliográfica deste trabalho já foram destacadas as diferenças 

encontradas na modelagem de viagens por transporte individual e por transporte 

público, enfatizando o quanto estas são mais complexas devido a suas características 

básicas. Em redes de transporte público integradas, a complexidade aumenta, já que, 

além de representar as características do transporte público, é necessário modelar 
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viagens que incorporem particularidades associadas a cada tipo de integração 

utilizada pelos passageiros em seus deslocamentos. 

 

Ao realizar integração modal, os passageiros tanto podem optar por 

veículos de características semelhantes, como veículos bastante diferentes, em 

aspectos físicos, como a capacidade, e operacionais, como o headway, por exemplo. 

Essa diversidade de características pode gerar impactos sobre a qualidade da 

integração física, como a superlotação de paradas e/ou terminais. Este tipo de 

congestionamento foi abordado no trabalho de HENRIQUE (2004), que tinha o 

objetivo de analisar de que forma a rede do Sistema Integrado de Transporte de 

Fortaleza se adequa aos desejos de deslocamentos dos seus usuários. A autora 

adotou o método de alocação Tudo ou Nada em suas simulações, porém, como este 

não contempla a questão do congestionamento nos terminais de integração, 

implementou-se à parte uma simulação da saturação destes por meio da aplicação do 

modelo M/M/1 da teoria das filas. 

 

Na simulação de HENRIQUE (2004), considerou-se que tanto a chegada 

como o atendimento dos usuários são aleatórios, e que os mesmos são atendidos por 

meio de um único canal, já que as linhas troncais de cada terminal apresentavam 

itinerário fixo em um único corredor que os conecta com o centro da cidade. 

Entretanto, a autora ressaltou que, na realidade, o atendimento dos usuários nas 

linhas troncais não é aleatório, sendo esta uma das restrições da aplicação do modelo 

M/M/1 para a simulação da saturação dos terminais, a qual tinha como objetivo apenas 

ter uma ideia inicial do nível de congestionamento dos mesmos. 

 

 Considerando que os terminais são equipamentos articuladores da 

interface do transporte público com os seus usuários, é necessário considerar as 

características deste tipo de equipamento, tendo em vista sua influência sobre o uso 

do sistema pelas pessoas. Nos programas de modelagem, para viabilizar a ligação 

entre as linhas de transporte público, é possível configurar a transferência entre as 

linhas, com informações acerca da gratuidade ou tarifa paga no transbordo, a 

penalidade de tempo e proibição ou não da transferência. 
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 A confiabilidade do serviço de transporte público está relacionada ao grau 

de certeza dos usuários com relação à realização das suas viagens, sendo percebida 

pela pontualidade e regularidade dos serviços prestados. A pontualidade do serviço 

se traduz pelo cumprimento da tabela de horários, mas nem sempre é possível. Como 

já identificado, as viagens realizadas por meio de transporte público possuem em sua 

equação de custo generalizado uma parcela associada à aleatoriedade, porém, as 

integrações física e modal contribuem para um aumento desta parcela, já que, a 

sincronização entre a operação dos diversos serviços utilizados é determinante sobre 

os tempos de viagem, e, consequentemente, sobre os custos de seus deslocamentos. 

 

A questão de admitir ou não os efeitos estocásticos possui grande impacto 

na modelagem. Esta questão foi abordada no Capítulo 2, e, com o avanço dos estudos 

de modelagem, os métodos estocásticos são considerados atualmente como estado 

da arte. Apesar de serem recomendados pela comunidade científica, apresentam 

diversas dificuldades, já que é necessário realizar estudos a fim de adotar valores 

razoáveis para os erros na função de custo generalizado. O peso relativo das parcelas 

do tempo de viagem varia muito de acordo com características da infraestrutura do 

sistema de transporte público, como das paradas e dos terminais, porém essa relação 

ainda não é muito estudada pela comunidade científica (KURAUCHI et al., 2012; YOH 

et al., 2012). 

 

 Com o crescente desenvolvimento de tecnologias associadas a 

informações geográficas por meio de satélites e o consequente aumento da 

capacidade de reproduzir detalhadamente a rede de transporte real, existe o 

questionamento acerca da agregação de paradas ao definir-se o sistema de rotas de 

transporte público que será empregado na modelagem da rede multimodal. Apesar da 

existência da possibilidade de definirem-se todas as paradas reais, há dúvidas a 

respeito da necessidade de tal representação. Já que na modelagem há a premissa 

de que todos os usuários partem do centroide da zona para obter acesso à rede, não 

existiriam grandes diferenças se houvesse apenas um ponto de embarque por zona, 

porém, se houver modos distintos que atuam em diferentes paradas em uma mesma 

zona, é importante que ao menos um ponto de embarque referente a cada modo seja 

representado, a fim de possibilitar a modelagem da escolha do melhor caminho dentre 
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todos os modos existentes na realidade, por meio das funções de utilidade, 

viabilizando análises futuras de intervenções, mesmo nos modos associados a pouca 

utilização. 

 

Outro ponto associado à restrição da representação da livre escolha dos 

usuários por rotas entre modos distintos é a escolha do método de alocação. Existem 

métodos, como o Pathfinder (CALIPER, 2013), que limitam o conjunto de rotas 

utilizadas entre um par OD, permitindo embarques em apenas um ponto, ou seja, para 

um determinado par OD, o conjunto de linhas escolhidas para o deslocamento terá 

que iniciar no mesmo ponto de embarque, como se observa na Figura 13. Esta 

limitação dificulta, por exemplo, a representação da escolha dos usuários entre modos 

que utilizam vias distintas, como os ônibus e os modos metroferroviários. Neste caso, 

o método adota apenas um dos sistemas para alocar as viagens do par OD em 

questão. Existe simplificação do processo, mas não se obtém bons resultados ao 

modelarem-se linhas com modos relacionados a custos diferentes. 

 

 Figura 13 – Limitação da escolha de ponto de embarque de diferentes modos em métodos de 

alocação distintos. 

Fonte: ARCE (2012). 

 

 Atualmente, existe o impasse da impossibilidade de representar a 

integração temporal em certos programas de modelagem. Entende-se que, se o 

tempo de simulação considerado no estudo for inferior à janela de tempo adotada na 
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integração temporal, não há grandes consequências dessa restrição, bastando-se 

admitir todas as transferências como gratuitas, porém, se o tempo for excedente, é 

necessário buscar meios alternativos de representar tal situação. Uma possibilidade 

de representar tal integração é restringir a distância permitida entre as paradas para 

livre transferência entre os modos contemplados pela integração temporal.  

 

 A fim de representar os efeitos da degradação do conforto do usuário 

devido à lotação de usuários, a demora do veículo nos pontos ao esperar os usuários 

embarcarem e desembarcarem e a possibilidade dos usuários não conseguirem 

embarcar devido à lotação do veículo em redes congestionadas, CALIPER (2013) 

adota em seus métodos de alocação que consideram o equilíbrio uma função de 

impedância do tipo BPR, assumindo que esta pode representar de maneira satisfatória 

os tempos de viagem nos links congestionados, o que é bastante questionável na 

prática (MAIA e LOUREIRO, 2008). Essas funções de capacidade têm o poder de 

descrever o comportamento dos usuários diante de situações que impeçam o seu 

acesso pleno, porém, foram concebidas originalmente para representar situações de 

fluxo ininterrupto, sendo adequadas para modelagens macroscópicas de vias 

expressas, e não para usuários de transporte público em vias urbanas com fluxo 

interrompido.  

 

O congestionamento de veículos particulares também possui grande 

impacto sobre as linhas de transporte público, porém, a modelagem direta desse efeito 

sobre a alocação do transporte público não é encontrada em todos os programas 

computacionais. Uma alternativa de representar esse efeito é identificar previamente 

locais em que frequentemente ocorrem congestionamentos e estabelecer como 

velocidade média dos links pelos quais passam o transporte público um valor reduzido 

frente aos links considerados sem congestionamento. 

 

Tanto o congestionamento de pedestres na rede, como o 

congestionamento de veículos na via provocam interferência no dwelling time. O 

dwelling time pode ser modelado por meio de uma estimação do analista, que o insere 

no modelo como um valor fixo, ou pode ser calculado pelo próprio programa de 

modelagem, dependentemente do método de alocação adotado.  
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De acordo com a rede de transporte público a ser modelada, a 

representação da integração tarifária também pode ser bastante complexa devido à 

possibilidade da existência de viagens em que, dependentemente da origem e do 

destino, os usuários pagam tarifas procedentes de diferentes políticas tarifárias. Sobre 

a dificuldade levantada a respeito da modelagem de viagens que associam mais de 

uma política tarifária, com a evolução dos programas computacionais ligados à macro 

e mesosimulação, tornou-se possível ajustar as diferentes políticas tarifárias de 

maneira conjunta, e assim modelar a situação encontrada nas redes reais. Desta 

forma, por mais que a importância da modelagem da política tarifária em redes 

multimodais integradas de transporte público urbano seja reconhecida, esta não será 

abordada no experimento realizado neste trabalho. 

 

3.4. DEFINIÇÃO DO PROJETO DO EXPERIMENTO 

 A maioria dos impactos abordados no item 3.3 acerca da escolha de modo 

e rota, provenientes dos diversos tipos de integração em redes multimodais de 

transporte público urbano, podem ser incorporados à modelagem por meio de 

alterações nas características associadas aos métodos de alocação.  

 

 Desta forma, a fim de avaliar as diferenças nos resultados da modelagem 

da escolha de modo e rota em redes multimodais integradas de transporte público 

urbano ao adotar diferentes métodos de alocação, escolheram-se os métodos que 

têm sido mais utilizados pela comunidade técnico-científica: Pathfinder, que considera 

o conceito de Estratégia, e o Equilíbrio Estocástico do Usuário (EEU), com algumas 

variações em sua forma padrão, para que, desta maneira, suas principais 

características sejam analisadas e comparadas com os outros métodos.  

 

 As variações foram baseadas nas características de restrição de 

capacidade e de adoção de efeitos estocásticos. As combinações dessas 

características resultaram na análise dos seguintes métodos de alocação, que foram 

dispostos em ordem de complexidade: 

 MÉTODO 1: Tudo ou Nada; 

 MÉTODO 2: Pathfinder; 

 MÉTODO 3: EEU sem aleatoriedade e sem restrição de capacidade; 
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 MÉTODO 4: EEU sem aleatoriedade; 

 MÉTODO 5: EEU sem restrição de capacidade; 

 MÉTODO 6: EEU.  

 

 A Figura 14 apresenta um quadro com o resumo dos métodos de alocação 

adotados no experimento e suas respectivas características. 

 

Figura 14 – Resumo dos Métodos de Alocação adotados no experimento. 

 

Fonte: Autora (2013). 

 

A fim de averiguar as principais diferenças entre os métodos Pathfinder e 

EEU acerca da escolha de rotas pelos usuários, suas aplicações em uma rede 

multimodal integrada de transporte público urbano serão analisadas, buscando seguir 

uma ordem lógica de complexidade, com o objetivo de explorar isoladamente cada 

propriedade, para que em seguida, seja possível a comparação dos métodos entre si. 

 

Conforme a sequência de complexidade das análises, pretende-se 

comparar os métodos da seguinte maneira:  

a) Método 1 x Método 3: Por ser um método iterativo, o EEU, ao ter suas 

características de restrição de capacidade e efeitos estocásticos 

desconsideradas (Método 3), suspeita-se que este apresente a tendência de 

se comportar como um método Tudo ou Nada (Método 1), por alocar toda a 

demanda no caminho de menor custo, situação que é acentuada pela 

desconsideração dos efeitos estocásticos, pois todos os usuários terão a 

mesma percepção de menor custo. Desta forma, se os resultados encontrados 

para o Método 1 e para o Método 3 forem semelhantes, há evidências para 
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admitir que a retirada das propriedades características do EEU possam 

influenciar seu desempenho e aproximá-lo ao método Tudo ou Nada. 

 

b) Método 2 x Método 3: Os dois métodos adotados são considerados 

determinísticos e não possuem restrição de capacidade. Desta forma, nesta 

análise, pretende-se avaliar a influência da consideração da frequência na 

alocação da demanda no método Pathfinder para distribuir a demanda entre os 

caminhos possíveis. Para a análise, serão avaliados os dados de saída 

referentes à dispersão da demanda nas rotas entre o par OD considerado, 

custo generalizado, tempo de viagem e número de transbordos. 

 

 Apesar de nesta comparação ambos os métodos não possuírem 

restrição de capacidade nem adoção de efeitos estocásticos, espera-se que 

haja grandes diferenças nos resultados das modelagens. O Método 3, por 

apresentar-se como um método iterativo, porém sem restrição de capacidade, 

tenderá a alocar a demanda no caminho de menor custo em todas as iterações, 

pois a capacidade deste tende ao infinito. Como não são admitidos efeitos 

estocásticos, espera-se que não haja oscilação da demanda sobre o melhor 

caminho, persistindo a tendência de neste cenário, diferentemente do que se 

espera ocorrer com o Método 2, alocar a demanda em um hyperpath, com uma 

série de caminhos possíveis, com uma distribuição determinística da demanda, 

baseando-se na frequência dos modos de transporte disponíveis.  

 

c) Método 3 x Método 4: Com esta comparação, pretende-se avaliar o impacto 

da adoção da restrição da capacidade, utilizando os mesmos princípios 

matemáticos, já que ambos os métodos em análise são variações do EEU. Na 

análise, serão avaliados os dados de saída referentes à dispersão da demanda 

nas rotas entre o par OD considerado e custo generalizado. Espera-se que, no 

Método 4, o custo generalizado apresente-se maior do que no Método 3, já que 

os efeitos do congestionamento da rede estão sendo considerados. 

 

d) Método 2 x Método 4: Nesta análise, pretende-se verificar se existe alguma 

relação de equivalência entre a adoção da frequência das linhas de transporte 
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público na alocação do Método 2 e a restrição de capacidade do Método 4. 

Serão avaliados o tempo total de viagem e o custo generalizado. 

 

Por ser um método que considera os headways para distribuir a 

demanda entre caminhos coincidentes, o Pathfinder pode supervalorizar 

caminhos com rotas de maior frequência, porém mais lentas, em detrimento 

das rotas mais velozes sem combinação de modos. Como o Método 4 é 

admitido como determinístico, ou seja, não considera a oscilação dos usuários 

sobre a percepção de menor custo, a comparação dos caminhos mais 

carregados torna-se mais eficiente. Assim, pretende-se utilizar na análise o 

tempo de espera, tempo de viagem, tarifa, número de transbordos e 

carregamento nas linhas. 

 

e) Método 3 x Método 5: A comparação pretende avaliar se a adoção dos efeitos 

estocásticos tem impacto na modelagem. Na análise, serão avaliados o custo 

generalizado, o tempo de viagem e a dispersão da demanda nas rotas entre o 

par OD considerado. 

 

Sem a consideração dos efeitos estocásticos, o Método 3 

provavelmente apresentará uma rede com a demanda proporcionalmente bem 

distribuída entre as rotas de acordo com o custo generalizado, já que, por não 

admitir erros na percepção do usuário e na operação, há a tendência de todas 

as pessoas perceberem os custos da mesma forma. O Método 5 

provavelmente irá apresentar variação na proporção de viagens alocadas sobre 

os custos, já que se consideram os erros sobre cada atributo da função de 

custo generalizado. Desta forma, a fim de verificar a influência da adoção da 

aleatoriedade na alocação, serão utilizados como indicadores o custo 

generalizado e o tempo de viagem. 

 

f) Método 2 x Método 5: A comparação busca verificar se existe alguma relação 

de equivalência entre a adoção de efeitos estocásticos do Método 5 com o 

determinismo do Método 2 ao distribuir a demanda em caminhos de acordo 
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com a frequência. Serão analisados o tempo total de viagem, o custo 

generalizado e a dispersão da demanda nas rotas entre o par OD considerado. 

  

g) Método 3 x Método 6: Esta análise comparativa irá verificar os impactos da 

adoção da combinação da restrição de capacidade e dos efeitos estocásticos 

no Método do EEU. Na análise, serão avaliados os dados de saída referentes 

a dispersão da demanda nas rotas entre o par OD considerado, custo 

generalizado, velocidade e tempo de viagem. 

 

Espera-se que no Método 6, a rede se encontre com maior 

quantidade de caminhos carregados perante o Método 3, que se espera que 

se comporte como o método Tudo ou Nada. No Método 6, a demanda 

possivelmente se apresentará de forma mais dispersa nas rotas disponíveis, 

incluindo rotas não necessariamente de menor custo, já que é considerada a 

aleatoriedade da percepção dos usuários. 

  

h) Método 2 x Método 6: Baseando-se em todas as análises anteriores, esta 

análise irá averiguar as principais diferenças entre os métodos Pathfinder e 

EEU, utilizados de acordo com suas características padrões. Para a análise, 

serão utilizados todos os fatores anteriores, a fim de uma comparação mais 

completa.  

 

  



67 
 

 
 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DA MODELAGEM DE REDES MULTIMODAIS INTEGRADAS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

 Este capítulo abrange a aplicação do experimento proposto para a análise 

da escolha de modos e rotas pelos usuários de transporte público, perante a variação 

dos métodos de alocação de demanda. Aqui, apresentam-se as características da 

área de estudo, da demanda e da oferta da rede, além das análises dos resultados de 

cada método e de maneira comparativa, de acordo com o projeto do experimento, 

descrito no Capítulo 3. 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

4.1.1. Área de Estudo e Zoneamento 

No experimento, executou-se a modelagem de uma rede teste que 

corresponde a uma parcela da Zona Oeste da Região Metropolitana de Fortaleza – 

RMF, Ceará, equivalente aos municípios de Caucaia e Fortaleza, conforme a Figura 

15. Porém, ressalta-se que outras redes que apresentassem a possibilidade de 

integração entre modos de transporte público poderiam ser usadas, uma vez que o 

propósito do trabalho é analisar a escolha de modos e rotas de acordo com 

características dos métodos de alocação, perante situações de integração observadas 

em grandes cidades brasileiras, independentemente das particularidades de alguma 

rede real. 

 

Na definição do zoneamento, utilizou-se como referência a base de zonas 

de tráfego usada no estudo de integração contratado pelo Metrô de Fortaleza – 

METROFOR entre 2001 e 2007. De maneira geral, os limites originais foram mantidos, 

porém algumas zonas foram subdivididas, obedecendo aos limites dos setores 

censitários definidos no Censo de 2000 (IBGE, 2000), como se apresenta na Figura 

16. A subdivisão das zonas foi realizada a fim de detalhar a modelagem do transporte 

metropolitano, com o objetivo de desagregar os perfis das zonas e, 

consequentemente, aprimorar os resultados. Deste modo, esta subdivisão teve foco 

nas zonas que possuíam algum tipo de sistema do transporte metropolitano, como 

metrô, ônibus regular e microônibus.  
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Figura 15 – Região Metropolitana de Fortaleza com destaque para área de estudo. 

 

Fonte: Autora (2013). 

 

Figura 16 – Zoneamento da área de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2013). 
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Com auxílio do programa computacional Google Earth, a definição das 

zonas também pôde ser analisada por meio da identificação de vazios em cada zona 

e da existência de obstáculos naturais (rios, lagoas, etc.) ou artificiais (linhas férreas, 

rodovias, etc.). Os centroides também foram definidos por meio do Google Earth, 

sendo localizados em função da ocupação espacial de cada zona, buscando-se 

posicioná-los no centro geométrico dessa ocupação. 

 

A base do sistema viário representante do arruamento existente na área de 

estudo de forma simplificada foi obtida por meio da junção da base de eixos viários da 

cidade de Fortaleza, fornecida pela Prefeitura de Fortaleza, com a base de eixos 

viários da RMF, elaborada pela Coordenadoria de Transportes da Agência 

Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – CTR/ARCE. Os 

73.946 links viários, observados na Figura 17, serviram de base para o traçado do 

sistema de rotas, que será abordado no próximo tópico. 

 

Figura 17 – Mapa com eixos viários. 

 

Fonte: Autora (2013). 
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4.1.2. Características da Demanda e de seus Deslocamentos 

A fim de analisar o comportamento do usuário perante imposições 

relacionadas aos métodos de alocação, optou-se por adotar um par OD que 

proporcionasse opções variadas de combinação de rotas aos usuários, de forma que 

a análise dessas escolhas se tornasse mais eficiente. Com isso, buscou-se uma zona 

de origem pertencente ao município de Caucaia que fornecesse ao usuário acesso a 

vários modos. Escolheu-se a zona referente ao bairro Jurema, já que esta apresenta 

acesso aos modos de transporte público por ônibus urbano de Caucaia, metropolitano 

regular e metropolitano complementar. Admitiu-se que a zona Jurema também possui 

acesso a uma estação de metrô da Linha Oeste do METROFOR. Além disso, devido 

a sua localização geográfica, existe a possibilidade de caminhada dos usuários até os 

limites de Fortaleza, viabilizando a escolha de rotas que utilizem modos urbanos da 

mesma, dos tipos regular ou microônibus.  

 

Como zona de destino, optou-se por uma região que possuísse oferta de 

transporte público relativamente restrita, de forma que forçasse os usuários a 

realizarem integração entre linhas de modos diversos para chegar aonde desejam. 

Desta maneira, analisando as zonas que apresentam tais características, selecionou-

se a zona referente ao Bairro Mucuripe, localizado na região nordeste de Fortaleza. 

Conforme as zonas de origem e de destino apresentadas, as análises serão aplicadas 

às viagens metropolitanas provenientes do par OD que parte da zona representante 

do bairro Jurema, com destino à zona do bairro Mucuripe, como se pode observar na 

Figura 18. 

 

A matriz de fluxos OD usada na alocação foi proveniente de um estudo 

realizado pela ARCE (2012) acerca do Transporte Público de Passageiros da RMF, 

correspondente a duas horas do pico da manhã, entre 6:30h e 8:30h. Apesar de a 

análise ter foco apenas no par OD destacado anteriormente, já que se pretende 

realizar uma análise de sensibilidade da adoção de determinadas características na 

alocação, a matriz correspondente a todas as zonas foi utilizada na modelagem, a fim 

de transmitir os possíveis efeitos de congestionamentos reais do restante da rede 

sobre a área de estudo. Admitiram-se 100 viagens no par OD Jurema/Mucuripe, valor 
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aproximado e simplificado, que facilita os cálculos relacionados à distribuição das 

viagens nos caminhos possíveis, porém compatível com o observado na realidade. 

 

Figura 18 – Zonas do par OD considerado na modelagem.

Fonte: Autora (2013). 

 

4.1.3. Características da Oferta de Transporte Público 

Neste estudo, optou-se por não realizar a representação tradicional de 

conectores - uma linha reta que liga o centroide à rede de transportes, já que no 

programa TransCAD é possível utilizar a própria base de eixos viários para conectar 

o centroide à rede. Após a definição da forma com que os usuários irão acessar a rede 

a partir dos centroides, iniciou-se a definição dos pontos de parada das linhas. Cada 

linha possui um conjunto de route stops (pontos de parada da linha), em que cada 

elemento do conjunto está obrigatoriamente associado a uma physical stop (ponto de 

parada físico), que pode ser comum a várias linhas. Assim, primeiramente foi situada 

a localização das physical stops e, em seguida, foram estabelecidas as route stops 

para cada linha individualmente. 
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A fim de representar as possíveis rotas a serem escolhidas pelos usuários 

que realizam o deslocamento Jurema/Mucuripe, elaborou-se uma rede esquemática 

com a representação da rede multimodal de transporte público a ser analisada, 

contemplando os modos: ônibus urbano de Fortaleza, microônibus do transporte 

urbano de Fortaleza, metrô e ônibus metropolitano, conforme a Figura 19. Vale a pena 

ressaltar que o ponto de integração modal é apenas uma representação, ou seja, 

podem ocorrer mais de uma integração. É importante frisar também que não será 

modelada a combinação de rotas entre modos individuais e modos públicos, ou seja, 

foi desconsiderada a possibilidade de integração entre esses modos.  

 

Figura 19 – Rede esquemática da área de estudo.  

 

Fonte: Autora (2013).  

 

 Em razão de as grandes metrópoles nacionais terem apresentado a 

tendência de adotar a prática da integração temporal nos últimos anos, na modelagem 

deste estudo, a política tarifária admitida não impõe o pagamento de tarifa durante o 

transbordo para realização de integração inter ou intramodal. Assim, considera-se que 

está sendo realizada uma simulação de integração temporal, pois a janela temporal 

da modelagem corresponde a duas horas, período equivalente à prática deste tipo de 

integração.  
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4.2. DADOS DE ENTRADA 

4.2.1. Dados da Rede de Transporte Público 

Conforme descrito no Capítulo 2, a escolha de rotas ocorre a partir da 

minimização do custo generalizado, cuja função é composta por atributos 

relacionados a tempo, como tempo de espera, tempo de penalidade de transbordo, 

tempo de parada do veículo para embarque e desembarque, tempo no veículo e 

tempo de caminhada; e custo monetário, como tarifa. Devido a limitações do programa 

escolhido, não se considerou o tempo de parada do veículo para embarque e 

desembarque nas análises do experimento. A fim de obter homogeneidade de 

unidades, o custo generalizado é expresso em unidades monetárias, por meio da 

adoção do valor do tempo, expresso em $/min no TransCAD 6.0, que é um dos dados 

de entrada para a configuração da rede. Neste trabalho, será adotado como valor do 

tempo R$0,03/min, conforme calibração no estudo da ARCE sobre o Transporte 

Público de Passageiros da RMF (ARCE, 2012). 

 

Os pesos dos atributos da função de custo generalizado podem ser 

diferenciados por rota, por modo ou adotado como um valor global, admitindo-se o 

mesmo peso para todas as rotas. Os pesos adotados neste experimento foram 

provenientes do estudo da ARCE citado anteriormente. A princípio, neste estudo, 

utilizaram-se os parâmetros definidos no último estudo realizado pelo METROFOR, 

que foram ajustados em uma etapa de calibração pela ARCE, com o objetivo de 

aprimorar os resultados da alocação, permitindo que o método escolhido 

representasse com maior precisão a realidade dos deslocamentos na RMF. Utilizou-

se 1 como peso para os atributos “tarifa” e “tempo no link”, 1,4 para o “tempo de 

espera” e a “penalidade de transbordo”, e 3,25 para o “tempo de caminhada”. O valor 

médio considerado para a penalidade de transbordo foi de 13,7 minutos. Acerca do 

valor da tarifa, adotaram-se os valores praticados atualmente, exceto para a linha 

Oeste do metrô, que não existe ainda, e teve sua tarifa admitida como R$2,20, valor 

igual à tarifa do ônibus urbano de Fortaleza. 
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4.2.2. Método 1: Tudo ou Nada 

 No TransCAD, as configurações necessárias para executar a alocação por 

meio do método Tudo ou Nada exigem apenas os dados de entrada relacionados à 

rede de transporte público, abordados no item 4.2.1. 

 

4.2.3. Método 2: Pathfinder 

 Assim como o método Tudo ou Nada, no TransCAD, o método de alocação 

Pathfinder necessita apenas das configurações da rede de transporte público, 

apresentadas no item 4.2.1. 

  

4.2.4. Método 3: EEU sem restrição de capacidade e sem aleatoriedade 

 A capacidade de cada rota modelada foi multiplicada por 1.000, simulando, 

assim, uma situação em que pode ser considerada infinita. A fim de incorporar o 

caráter determinístico ao método, admitiu-se que os erros encontram-se em 

distribuição normal com média igual a zero. Ressalta-se que o programa não 

possibilita inserir medidas de dispersão, como a variância. Em todos os métodos 

associados ao EEU (Métodos 3, 4, 5 e 6), foram realizadas 20 iterações, valor default 

do TransCAD. 

 
4.2.5. Método 4: EEU sem aleatoriedade; 

 A fim de representar a situação de congestionamento na rede, multiplicou-

se o valor de viagens do par OD escolhido por 10, totalizando em 1.000 viagens, 

porém, ao realizar a alocação, o nível de saturação da rede apresentou-se bem aquém 

da capacidade. Desta forma, admitiram-se 10.000 viagens no par OD. Conforme já 

comentado neste trabalho, a função BPR é indicada para rodovias, onde o fluxo é 

ininterrupto, porém, no programa computacional usado para o experimento, a função 

BPR é utilizada para considerar o efeito do congestionamento no EEU em redes de 

transporte público. Com isso, admite-se uma limitação na consideração da restrição 

de capacidade neste caso.  

 

 Os parâmetros α e β da função BPR de congestionamento foram 

diferenciados: consideraram-se os valores α=0,15 e β=4 para a parcela associada ao 

transporte público, e α=0,10 e β=2 para a parcela associada à caminhada, obtidos por 
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meio do estudo sobre o Transporte Público da RMF, realizado pela ARCE (2012). 

Admitiu-se que os erros encontram-se em distribuição normal com média igual a zero. 

4.2.6. Método 5: EEU sem restrição de capacidade 

Da mesma maneira que o Método 3, a capacidade de cada rota foi 

multiplicada por 1.000, simulando, assim, uma situação em que não existe restrição 

de capacidade. Os erros foram associados a uma distribuição normal, assumindo os 

seguintes valores sobre os atributos da função de custo generalizado, obtidos no 

estudo sobre o Transporte Público da RMF realizado pela ARCE (2012): 

- Tempo nos links: 20 minutos; 

- Headway: 30 minutos; 

- Tempo de transbordo: 30 minutos; 

- Pesos dos atributos da função de custo: 20. 

 

4.2.7. Método 6: EEU 

 Neste método, admitiu-se a restrição de capacidade, diferenciada para 

cada modo, correspondendo às características de seus veículos, com adoção dos 

mesmos valores para os erros que foram utilizados no Método 5. Assim como no 

Método 4, a fim de representar um congestionamento na rede, multiplicou-se o valor 

de viagens do par OD por 100, totalizando em 10.000 viagens. 

 

4.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS DE CADA MÉTODO 

 O TransCAD disponibiliza como resultado da etapa de alocação matrizes 

associadas aos centroides considerados, com os valores dos atributos da função de 

custo generalizado entre o par OD, além de mapas com os caminhos onde são 

alocados os fluxos de demanda. 

 

4.3.1. Método 1 (Tudo ou Nada) 

 Conforme a Figura 20, ao utilizar o Método 1, as 100 viagens foram 

alocadas em apenas uma rota. Os usuários caminham cerca de 800 metros para 

embarcarem em uma rota constituída pela integração de uma linha de metrô e duas 

linhas de ônibus do transporte urbano de Fortaleza. Os usuários optaram por 
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embarcar na linha Oeste do metrô – em azul, percorrendo 5 paradas; em seguida, 

realizaram transbordo e embarcaram na linha Av. Borges de Melo II – em verde, 

percorrendo 6 paradas; e realizaram outro transbordo, para a linha Caça e 

Pesca/Serviluz/Centro – em amarelo, percorrendo 4 paradas. Finalmente, os usuários 

caminham cerca de 100 metros para chegar ao centroide. A distância total percorrida 

pelos usuários quando embarcados foi de aproximadamente 18 km. Os percursos de 

caminhada encontram-se em vermelho.  

 

 Figura 20 – Alocação do fluxo por meio do Método 1. 

 

Fonte: Autora (2013). 

 

 Os dados de saída relativos aos valores do custo generalizado, tarifa, 

tempo de acesso, tempo de espera inicial, tempo nos veículos, tempo de espera nos 

transbordos, tempo de penalidade pelos transbordos, tempo de caminhada para 

efetuar os transbordos, tempo de difusão, tempo total de viagem, número de 

transferências e distância percorrida quando embarcados, para o Método 1, 

encontram-se na Tabela 1. Os usuários pagaram apenas uma tarifa (R$2,20), já que 

o tempo total de viagem é inferior a duas horas, tempo admitido para a integração 

temporal. Observa-se que o tempo gasto pelos usuários para realizar transbordo, 6,51 
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minutos, é superior ao tempo de acesso ao sistema, 5,91 minutos e ao tempo de 

difusão, apenas 1,55 minutos. 

 

Tabela 1 – Resultados – Método 1. 

RESULTADOS - M1       

VARIÁVEIS     VALORES   
Custo generalizado (R$)   6,96   
Tarifa (R$)     2,20   
Tempo de acesso (min)   5,91   
Tempo de espera inicial (min) 5,00   
Tempo nos veículos (min)   57,10   
Tempo de espera nos transbordos (min) 7,85   
Tempo de penalidade pelos transbordos (min) 27,40   
Tempo de caminhada para efetuar transbordos (min) 6,51   
Tempo de difusão (min)   1,55   
Tempo total de viagem sem penalidade de transbordo (min) 83,92   
Tempo total de viagem com penalidade de transbordo (min) 111,32   
Número de transferências   2   
Distância percorrida quando embarcados (km) 18,96   

Fonte: Autora (2013). 

 

4.3.2. Método 2 (Pathfinder) 

 Ao utilizar o Método 2, as viagens foram alocadas em 4 rotas. Os usuários 

caminham cerca de 800 metros para embarcarem na Linha Oeste do metrô – em azul, 

percorrendo 7 estações, até descer no terminal de integração da Praça da Estação. 

Lá, os usuários dividiram-se entre 4 linhas de ônibus urbano de Fortaleza: Varjota, 

Meireles, Caça e Pesca/Serviluz/Centro e Castelo Encantado, encontrando-se 

superpostas no segmento de cor verde e amarelo, na Figura 21. Nestas linhas, os 

usuários percorreram 5 paradas. Ao desembarcarem, andam cerca de 100 metros 

para chegar ao centroide. A distância total percorrida pelos usuários quando 

embarcados foi de aproximadamente 18 km. Os percursos de caminhada encontram-

se em vermelho.  

 

 Para melhor entendimento das rotas obtidas, montou-se uma 

esquematização gráfica da combinação de linhas que compõem o hyperpath obtido 

pela alocação por meio do Método 2, como se pode observar na Figura 22. 
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Figura 21 – Alocação do fluxo por meio do Método 2. 

 

Fonte: Autora (2013). 

  

 Figura 22 – Hyperpath obtido na alocação com o método Pathfinder. 

 

Fonte: Autora (2013). 
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 Conforme os dados de saída do TransCAD expostos na Tabela 2, realizou-

se, em média, apenas um rápido transbordo, com pequeno tempo de caminhada de 

menos de 1 minuto e com espera de quase 2 minutos. O tempo associado à 

penalidade pela realização dos transbordos foi relativamente reduzido, 13,70 minutos. 

Ao desembarcar, os usuários caminharam por cerca de 1 minuto e meio para chegar 

ao centroide. Os usuários pagaram apenas uma tarifa (R$2,20), já que o tempo total 

de viagem foi de 1h e 7 minutos, inferior ao limite das duas horas de integração 

temporal. Vale a pena ressaltar que o custo generalizado obtido, R$5,44, apresentou-

se inferior ao custo generalizado obtido pelo Método 1 (Tudo ou Nada), que considera 

que os usuários buscam a rota com o custo generalizado mínimo. Essa questão pode 

estar associada a falhas no algoritmo do programa perante à rede usada na 

simulação.  

Tabela 2 – Resultados – Método 2. 

RESULTADOS - M2     

VARIÁVEIS     VALORES 
Custo generalizado (R$)   5,44 
Tarifa (R$)     2,20 
Tempo de acesso (min)   5,91 
Tempo de espera inicial (min) 5,00 
Tempo nos veículos (min)   51,60 
Tempo de espera nos transbordos (min) 2,00 
Tempo de penalidade pelos transbordos (min) 13,70 
Tempo de caminhada para efetuar transbordos (min) 0,59 
Tempo de difusão (min)   1,55 
Tempo total de viagem sem penalidade de transbordo (min) 66,65 
Tempo total de viagem com penalidade de transbordo (min) 80,35 
Número de transferências   1 
Distância percorrida quando embarcados (km) 17,87 

Fonte: Autora (2013). 

 

4.3.3. Método 3 (EEU sem restrição de capacidade e sem aleatoriedade) 

 Devido a limitações no programa TransCAD, ao utilizar o método do EEU, 

não é possível determinar especificamente as linhas escolhidas pelos usuários de um 

determinado par OD para realizarem seus deslocamentos, porém, o programa oferece 

uma ferramenta que informa os trajetos percorridos, com a quantidade de pessoas 

alocadas em cada um. Conforme a Figura 23, pode-se observar que ao utilizar o 

Método 3, a totalidade dos usuários optam pela mesma rota, composta pela 

combinação de três linhas diferentes. Devido aos trajetos observados das linhas, 

supõe-se que a linha em azul corresponda à linha Oeste do metrô, e as linhas em 
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verde e amarelo, a linhas do transporte urbano de Fortaleza. Os percursos de 

caminhada encontram-se em vermelho.   

 

Figura 23 – Alocação do fluxo por meio do Método 3. 

 

Fonte: Autora (2013). 

 

 Observando os dados de saída do TransCAD expostos na Tabela 3, nota-

se que o custo generalizado do caminho escolhido é de R$6,96. Os usuários iniciam 

a viagem caminhando por quase 6 minutos para chegarem à parada inicial, onde 

ficaram por 5 minutos esperando o veículo chegar. Realizaram-se dois transbordos, 

com tempo de caminhada de 6,52 minutos e com espera de quase 8 minutos. 

Observa-se que o tempo total de transbordo (tempo de caminhada para efetuar o 

transbordo e tempo de espera no transbordo) é superior ao tempo total de acesso ao 

sistema (tempo de acesso e tempo de espera inicial). Ao desembarcar, os usuários 

caminharam por 1 minuto e meio para chegar ao centroide. Observa-se que os 

resultados foram bastantes semelhantes aos obtidos no Método 1. 

 

 O tempo total de viagem obtido foi de aproximadamente 1 hora e 20 

minutos, que, como abordado, corresponde à soma das seguintes parcelas temporais: 

tempo de caminhada para o acesso, tempo de espera inicial, tempo nos veículos, 

tempo de caminhada para realizar transbordo, tempo de espera nos transbordos e 
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tempo de caminhada para a difusão, excluindo-se o tempo de penalidade pelos 

transbordos. Os usuários pagaram apenas uma tarifa (R$2,20), já que o tempo total 

de viagem é inferior a duas horas, tempo admitido para a integração temporal. 

 

Tabela 3 – Resultados – Método 3. 

RESULTADOS - M3     

VARIÁVEIS     VALORES 
Custo generalizado (R$)   6,96 
Tarifa (R$)     2,20 
Tempo de acesso (min)   5,91 
Tempo de espera inicial (min) 5,00 
Tempo nos veículos (min)   57,01 
Tempo de espera nos transbordos (min) 7,85 
Tempo de penalidade pelos transbordos (min) 27,40 
Tempo de caminhada para efetuar transbordos (min) 6,52 
Tempo de difusão (min)   1,55 
Tempo total de viagem sem penalidade de transbordo (min) 83,84 
Tempo total de viagem com penalidade de transbordo (min) 111,24 
Número de transferências   2 
Distância percorrida quando embarcados (km) 18,96 

Fonte: Autora (2013). 

 

4.3.4. Método 4 (EEU sem aleatoriedade) 

 De acordo com a Figura 24, pode-se observar que, ao utilizar o Método 4, 

com demanda elevada no par OD em estudo, os usuários dividiram-se em três 

caminhos: 5.000 passageiros optaram pela combinação das linhas azul, verde e cinza, 

2.500 optaram pela rota em amarelo e 2.500 optaram pela rota em branco, não visível 

na figura, por ser coincidente à rota em amarelo. Devido ao trajeto observado das 

linhas, supõe-se que a linha em azul corresponda à linha Oeste do metrô, e as demais, 

a linhas do transporte urbano de Fortaleza. Os percursos de caminhada encontram-

se em vermelho. 

 

 Observando os dados de saída do TransCAD na Tabela 4, o custo 

generalizado é de R$7,36. O tempo de acesso corresponde a uma porcentagem do 

tempo total de viagem mais elevada do que os valores obtidos para os outros métodos 

até então. Realizaram-se em média 1,5 transbordos, com tempo de caminhada de 

3,14 minutos e com espera de 6 minutos. O tempo associado à penalidade pela 

realização dos transbordos foi de 20,19 minutos. Ao desembarcar, os usuários 

caminharam por 3,55 minutos para chegar ao centroide. 
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Figura 24 – Alocação do fluxo por meio do Método 4. 

 

Fonte: Autora (2013). 

 O tempo total de viagem obtido foi de aproximadamente 1 hora e 30 

minutos, que, como abordado, corresponde à soma das seguintes parcelas temporais: 

tempo de caminhada para o acesso, tempo de espera inicial, tempo nos veículos, 

tempo de caminhada para realizar transbordo, tempo de espera nos transbordos e 

tempo de caminhada para a difusão, excluindo-se o tempo de penalidade pelos 

transbordos. Os usuários pagaram apenas uma tarifa (R$2,20), já que o tempo total 

de viagem é inferior a duas horas, tempo admitido para a integração temporal. 

Tabela 4 – Resultados – Método 4. 

RESULTADOS - M4     

VARIÁVEIS     VALORES 
Custo generalizado (R$)   7,36 
Tarifa (R$)     2,20 
Tempo de acesso (min)   13,63 
Tempo de espera inicial (min) 3,76 
Tempo nos veículos (min)   63,74 
Tempo de espera nos transbordos (min) 6,09 
Tempo de penalidade pelos transbordos (min) 20,19 
Tempo de caminhada para efetuar transbordos (min) 3,14 
Tempo de difusão (min)   3,55 
Tempo total de viagem sem penalidade de transbordo (min) 93,91 
Tempo total de viagem com penalidade de transbordo (min) 114,10 
Número de transferências   1,5 
Distância percorrida quando embarcados (km) 20,38 

Fonte: Autora (2013). 
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4.3.5. Método 5 (EEU sem restrição de capacidade) 

 De acordo com a Figura 25, pode-se observar que, ao utilizar o Método 5, 

três rotas foram carregadas. A rota formada pela combinação dos trechos em azul, 

verde e cinza está sobreposta a outra rota de mesmo trajeto, e, em cada uma, 

alocaram-se 20% dos usuários. A rota em amarelo foi a mais carregada, com 60% 

dos usuários. Devido ao trajeto observado das linhas, supõe-se que o trecho em azul 

corresponda à linha Oeste do metrô, e as demais linhas, a linhas do transporte urbano 

de Fortaleza. Os percursos de caminhada encontram-se em vermelho. 

 

Figura 25 – Alocação do fluxo por meio do Método 5. 

 

 Fonte: Autora (2013). 

 

 Observando-se os dados de saída do TransCAD na Tabela 5, a média do 

custo generalizado dos caminhos escolhidos é de R$7,36. Os usuários iniciam a 

viagem caminhando por quase 6 minutos para chegarem à parada inicial, onde 

ficaram por 5 minutos esperando o veículo chegar. Realizaram-se dois transbordos 

em média, com tempo de caminhada de 6,52 minutos e com espera de quase 8 

minutos. O tempo associado à penalidade pela realização dos transbordos foi de 

23,40 minutos. Ao desembarcar, os usuários caminharam por 1 minuto e meio para 

chegar ao centroide. 
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 O tempo total de viagem obtido foi de aproximadamente 1 hora e 24 

minutos, que, como abordado, corresponde à soma das seguintes parcelas temporais: 

tempo de caminhada para o acesso, tempo de espera inicial, tempo nos veículos, 

tempo de caminhada para realizar transbordo, tempo de espera nos transbordos e 

tempo de caminhada para a difusão, excluindo-se o tempo de penalidade pelos 

transbordos. Os usuários pagaram apenas uma tarifa (R$2,20), já que o tempo total 

de viagem é inferior a duas horas, tempo admitido para a integração temporal. 

 

Tabela 5 – Resultados – Método 5. 

RESULTADOS - M5     

VARIÁVEIS     VALORES 
Custo generalizado (R$)   7,36 
Tarifa (R$)     2,20 
Tempo de acesso (min)   5,91 
Tempo de espera inicial (min) 5,00 
Tempo nos veículos (min)   57,48 
Tempo de espera nos transbordos (min) 7,89 
Tempo de penalidade pelos transbordos (min) 23,40 
Tempo de caminhada para efetuar transbordos (min) 6,52 
Tempo de difusão (min)   1,55 
Tempo total de viagem sem penalidade de transbordo (min) 84,35 

Tempo total de viagem com penalidade de transbordo (min) 107,75 

Número de transferências   2 
Distância percorrida quando embarcados (km) 19,08 

Fonte: Autora (2013). 

 

4.3.6. Método 6 (EEU) 

 De acordo com a Figura 26, pode-se observar que, ao utilizar o Método 6, 

dez rotas, algumas superpostas, foram carregadas. Como observa-se na Figura 27, 

uma esquematização gráfica foi elaborada para facilitar a visualização das rotas, seus 

carregamentos, os modos utilizados pelos usuários e as superposições dos trajetos.  
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Figura 26 – Alocação do fluxo por meio do Método 6. 

 

Fonte: Autora (2013). 

 

Figura 27 – Representação esquemática das rotas obtidas por meio do Método 6. 

 

Fonte: Autora (2013). 

 

 Diferentemente das alocações realizadas por meio dos demais métodos, 

ao utilizar o Método 6, os usuários fizeram uso de uma linha metropolitana. Outra 
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particularidade é que, nesta mesma rota, os usuários desceram no Centro, e 

realizaram uma grande caminhada até o bairro do Mucuripe, opção pouco provável 

de ser escolhida pela maioria. 

  

 Observando os dados de saída do TransCAD na Tabela 6, o custo 

generalizado médio dos caminhos escolhidos é de R$7,52. Os usuários iniciam a 

viagem caminhando por quase 9 minutos para chegarem à parada inicial, onde 

ficaram por cerca de 5 minutos esperando o veículo chegar. Realizaram-se 1,7 

transbordos em média, com tempo de caminhada de cerca de 10 minutos e com 

espera de 8 minutos. O tempo associado à penalidade pela realização dos 

transbordos foi de 23,79 minutos. Ao desembarcar, os usuários caminharam por 

quase 7 minutos para chegar ao centroide. 

 

 O tempo total de viagem obtido foi de aproximadamente 1 hora e 37 

minutos, que, como abordado, corresponde à soma das seguintes parcelas temporais: 

tempo de caminhada para o acesso, tempo de espera inicial, tempo nos veículos, 

tempo de caminhada para realizar transbordo, tempo de espera nos transbordos e 

tempo de caminhada para a difusão, excluindo-se o tempo de penalidade pelos 

transbordos. A média da tarifa paga (R$2,32) é superior aos valores obtidos pelos 

outros métodos, já que, somente no Método 6, utilizou-se uma linha metropolitana, 

com tarifa mais cara do que a do transporte urbano de Fortaleza.  

 

Tabela 6 – Resultados – Método 6. 

RESULTADOS - M6     

VARIÁVEIS     VALORES 
Custo generalizado (R$)   7,52 
Tarifa (R$)     2,32 
Tempo de acesso (min)   8,65 
Tempo de espera inicial (min) 5,07 
Tempo nos veículos (min)   58,68 
Tempo de espera nos transbordos (min) 8,01 
Tempo de penalidade pelos transbordos (min) 23,79 
Tempo de caminhada para efetuar transbordos (min) 9,58 
Tempo de difusão (min)   6,86 
Tempo total de viagem sem penalidade de transbordo (min) 96,85 
Tempo total de viagem com penalidade de transbordo (min) 120,64 
Número de transferências   1,7 
Distância percorrida quando embarcados (km) 19,11 

Fonte: Autora (2013). 
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 Para melhor visualização dos resultados e facilitação das análises 

comparativas nos tópicos a seguir, elaboraram-se as Tabelas 7 e 8, com um resumo 

dos resultados de todos os métodos, com os maiores valores destacados em 

vermelho e os menores, em verde, e, em seguida, as diferenças entre os menores e 

maiores valores, representadas em porcentagens em relação ao maior valor, a fim de 

mensurar a ordem de grandeza dessas diferenças.  

 

Tabela 7 – Resumo dos Resultados dos Métodos Analisados. 

TABELA RESUMO   M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Variáveis     Valores 
Custo generalizado (R$)   6,96 5,44 6,96 7,36 7,36 7,52 
Tarifa (R$)     2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,32 
Tempo de acesso (min)   5,91 5,91 5,91 13,63 5,91 8,65 
Tempo de espera inicial (min) 5,00 5,00 5,00 3,76 5,00 5,07 
Tempo nos veículos (min)   57,10 51,60 57,01 63,74 57,48 58,68 
Tempo de espera nos transbordos (min) 7,85 2,00 7,85 6,09 7,89 8,01 
Tempo de penalidade pelos transbordos (min) 27,40 13,70 27,40 20,19 23,40 23,79 
Tempo de caminhada para efetuar transbordos (min) 6,51 0,59 6,52 3,14 6,52 9,58 
Tempo de difusão (min)   1,55 1,55 1,55 3,55 1,55 6,86 
Tempo total de viagem sem penalidade de transbordo (min) 83,92 66,65 83,84 93,91 84,35 96,85 
Tempo total de viagem com penalidade de transbordo (min) 111,32 80,35 111,24 114,10 107,75 120,64 
Número de transferências   2 1 2 1,5 2 1,7 
Distância percorrida quando embarcados (km) 18,96 17,87 18,96 20,38 19,08 19,11 

Fonte: Autora (2013). 

 

Tabela 8 – Resumo das Diferenças entre os Valores Extremos Obtidos. 

VARIÁVEIS   Menor Maior Diferença % do maior 

Custo generalizado (R$)   5,44 7,52 2,08 28 
Tarifa (R$)     2,20 2,32 0,12 5 
Tempo de acesso (min)   5,91 13,63 7,72 57 
Tempo de espera inicial (min) 3,76 5,07 1,31 26 
Tempo nos veículos (min)   51,60 63,74 12,14 19 
Tempo de espera nos transbordos (min) 2,00 8,01 6,01 75 
Tempo de penalidade pelos transbordos (min) 13,70 27,40 13,70 50 
Tempo de caminhada para efetuar transbordos (min) 0,59 9,58 8,99 94 
Tempo de difusão (min)   1,55 6,86 5,31 77 
Tempo total de viagem sem penalidade de transbordo (min) 66,65 96,85 30,20 31 
Tempo total de viagem com penalidade de transbordo (min) 80,35 120,64 40,29 33 
Número de transferências   1 2 1,00 50 
Distância percorrida quando embarcados (km) 17,87 20,38 2,51 12 

Fonte: Autora (2013). 

 

 Observa-se que a maior diferença relativa está associada ao tempo de 

caminhada para realizar transbordo, que chegou a quase 95% do maior valor. O 

Método 2 está associado ao menor valor, enquanto o Método 6 está relacionado ao 

maior valor. Estes mesmos métodos estão relacionados com a terceira maior 
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diferença, 75%, que corresponde ao tempo de espera nos transbordos. A segunda 

maior diferença, 77%, corresponde ao tempo de difusão, que teve o maior valor 

associado ao Método 6, e teve os menores valores apresentados igualmente pelos 

outros métodos, exceto o Método 4, que assim como o Método 6, apresenta restrição 

de capacidade. Já as menores diferenças, estão associadas ao tempo nos veículos 

(19%), distância percorrida quando embarcados (12%) e tarifa (5%), mostrando que 

essas variáveis apresentaram-se menos sensíveis a variações nos métodos de 

alocação. No item a seguir, observam-se análises comparativas mais detalhadamente 

a respeito dos resultados obtidos, em busca de obter embasamento para responder 

às questões de pesquisa do trabalho. 

  

4.4. ANÁLISES COMPARATIVAS 

4.4.1. Método 1 (Tudo ou Nada) x Método 3 (Método do EEU sem restrição de 

capacidade e sem aleatoriedade) 

No projeto do experimento, levantou-se a hipótese de que o EEU, ao ser 

submetido a condições que o tornassem sem restrição de capacidade e 

determinístico, apresentar-se-ia equivalente ao Método do Tudo ou Nada, já que 

ambos apresentariam os custos fixos nos links, independentemente do fluxo, e na 

escolha de rota, os atributos seriam percebidos da mesma maneira por todos os 

usuários, resultando na escolha da mesma rota por todos. Segundo os resultados da 

Tabela 9, observa-se que os métodos possuíram dados de saída idênticos, com 

exceções de diferenças mínimas, em casas decimais nas variáveis “tempo nos 

veículos” e “tempo de caminhada para efetuar transbordos” (sombreado em vermelho 

para os maiores valores, e em verde para os menores valores). 

 

Por ter os efeitos estocásticos desconsiderados, o Método 3 alocou toda a 

demanda no caminho de menor custo, situação que é acentuada pela 

desconsideração dos efeitos estocásticos, já que todos os usuários supostamente 

apresentaram a mesma percepção de menor custo. Desta forma, é possível admitir a 

retirada das propriedades características do EEU influenciam seu desempenho e o 

aproximam do método Tudo ou Nada. 
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Tabela 9 – Análise comparativa – Método 1 e Método 3. 

MÉTODO 1 x MÉTODO 3       

VARIÁVEIS 
            VALORES 
      M1 M3 

Custo generalizado (R$)   6,96 6,96 
Tarifa (R$)       2,20 2,20 
Tempo de acesso (min)   5,91 5,91 
Tempo de espera inicial (min)   5,00 5,00 
Tempo nos veículos (min)   57,10 57,01 
Tempo de espera nos transbordos (min) 7,85 7,85 
Tempo de penalidade pelos transbordos (min) 27,40 27,40 
Tempo de caminhada para efetuar transbordos (min) 6,51 6,52 
Tempo de difusão (min)   1,55 1,55 
Tempo total de viagem sem penalidade de transbordo (min) 83,92 83,84 
Tempo total de viagem com penalidade de transbordo (min) 111,32 111,24 
Número de transferências   2 2 
Distância percorrida quando embarcados (km) 18,96 18,96 

Fonte: Autora (2013). 

 

 As rotas escolhidas também foram idênticas, conforme a Figura 28, 

confirmando a hipótese levantada. Desta forma, admite-se que, com a adaptação 

executada neste experimento, a tentativa de incorporar o caráter determinístico e a 

desconsideração da restrição de capacidade foi satisfatória. 

 

Figura 28 – Comparação da dispersão de carregamento da rede - Método 1 e Método 3. 

     

Fonte: Autora (2013). 

 

4.4.2. Método 2 (Pathfinder) x Método 3 (Método do EEU sem restrição de capacidade 

e sem aleatoriedade) 

 Nesta análise, buscou-se observar as diferenças provenientes da maneira 

com que os métodos obtêm o conceito de melhor rota para alocar a demanda, apesar 

de os dois serem métodos sem restrição de capacidade e sem aleatoriedade. 
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 Ao observar a Tabela 10, nota-se que, apesar de algumas semelhanças 

nos valores das variáveis “tarifa”, “tempo de acesso”, “tempo de espera inicial” e 

“tempo de difusão”, a maioria das variáveis apresentou resultados diferentes. A 

semelhança da tarifa está relacionada à possibilidade de integração temporal, como 

já abordado nas análises individuais dos resultados. A semelhança relacionada ao 

“tempo de acesso”, “tempo de espera inicial” e “tempo de difusão” está relacionada ao 

momento inicial e final da viagem, em que o usuário ainda não teve acesso à rede e 

quando já saiu da mesma para chegar a seu destino. Esses momentos são menos 

afetados pelo método de escolha da melhor rota pelo Método 2, que tem como objetivo 

alocar os usuários nas primeiras linhas atrativas que passam nas paradas, desde que 

atendam às regras das estratégias ótimas, proporcionalmente às frequências. 

 

 Com o Método 2, houve redução nas parcelas de tempo “tempo de espera 

nos transbordos”, “tempo de penalidade dos transbordos” e “tempo de caminhada 

para realizar transbordos”, é possível confirmar que o Pathfinder atuou como um 

método que minimiza o tempo gasto nas paradas pelos usuários. O “tempo no veículo” 

também se mostrou reduzido, consequentemente, contribuindo para a diminuição do 

“tempo total de viagem”. No Método 2, também se utilizaram rotas de distância 

percorrida pouco inferior às utilizadas no Método 3. 

 

Tabela 10 – Análise comparativa – Método 2 e Método 3. 

MÉTODO 2 x MÉTODO 3       

VARIÁVEIS 
            VALORES 
      M2 M3 

Custo generalizado (R$)   5,44 6,96 
Tarifa (R$)       2,20 2,20 
Tempo de acesso (min)   5,91 5,91 
Tempo de espera inicial (min)   5,00 5,00 
Tempo nos veículos (min)   51,60 57,01 
Tempo de espera nos transbordos (min) 2,00 7,85 
Tempo de penalidade pelos transbordos (min) 13,70 27,40 
Tempo de caminhada para efetuar transbordos (min) 0,59 6,52 
Tempo de difusão (min)   1,55 1,55 
Tempo total de viagem sem penalidade de transbordo (min) 66,65 83,84 
Tempo total de viagem com penalidade de transbordo (min) 80,35 111,24 
Número de transferências   1 2 
Distância percorrida quando embarcados (km) 17,87 18,96 

Fonte: Autora (2013). 
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 A Figura 29 mostra que as rotas utilizadas pelos dois métodos, assim 

como os valores das variáveis, foram distintas. O Método 2 apresentou várias 

combinações de linhas, com apenas um transbordo, enquanto o Método 3 apresentou 

dois transbordos, alocando toda a demanda em apenas uma rota, já que este se 

apresenta como um método iterativo sem restrição de capacidade, alocando a 

demanda no caminho de menor custo em todas as iterações, já que a capacidade 

tende ao infinito. Como não são admitidos efeitos estocásticos, não houve oscilação 

da demanda sobre o melhor caminho. 

 

Figura 29 – Comparação da dispersão de carregamento da rede – Método 2 e Método 3. 

     

Fonte: Autora (2013). 

4.4.3. Método 3 (EEU sem restrição de capacidade e sem aleatoriedade) x Método 4 

(EEU sem aleatoriedade) 

 Com esta comparação, pretende-se avaliar o impacto da adoção da 

restrição da capacidade, utilizando os mesmos princípios matemáticos, já que ambos 

os métodos em análise são variações do EEU. Por meio dos valores observados na 

Tabela 11, confirma-se a hipótese de que o Método 4 apresentaria maior custo 

generalizado, já que os efeitos do congestionamento da rede estão sendo 

considerados. Observando os resultados, imagina-se que na alocação do Método 4, 

os usuários caminham mais para conseguir embarcar, já que o tempo de acesso é 

mais do que o dobro do observado no Método 3. Apesar de caminharem mais, no 

Método 4, os usuários experimentam um menor tempo de espera inicial, tempo de 

espera nos transbordos e tempo de caminhada para efetuar transbordos. Segundo 

esses dados, imagina-se que os usuários preferiram caminhar mais para acessarem 

linhas que possibilitassem menores tempos relacionados ao transbordo, o que 
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explicaria também uma menor penalidade pelos transbordos, traduzindo que os 

transbordos não seriam vistos tão negativamente como no Método 3.  

 

Tabela 11 – Análise comparativa – Método 3 e Método 4. 

MÉTODO 3 x MÉTODO 4       

VARIÁVEIS 
            VALORES 
      M3 M4 

Custo generalizado (R$)   6,96 7,36 
Tarifa (R$)      2,20 2,20 
Tempo de acesso (min)   5,91 13,63 
Tempo de espera inicial (min)   5,00 3,76 
Tempo nos veículos (min)   57,01 63,74 
Tempo de espera nos transbordos (min) 7,85 6,09 
Tempo de penalidade pelos transbordos (min) 27,40 20,19 
Tempo de caminhada para efetuar transbordos (min) 6,52 3,14 
Tempo de difusão (min)   1,55 3,55 
Tempo total de viagem sem penalidade de transbordo (min) 83,84 93,91 
Tempo total de viagem com penalidade de transbordo (min) 111,24 114,10 
Número de transferências   2 1,5 
Distância percorrida quando embarcados (km) 18,96 20,38 

Fonte: Autora (2013). 

 

A adoção da restrição de capacidade também tem impacto sobre a 

dispersão da demanda na rede. Por meio da Figura 30, nota-se que o Método 3 alocou 

todas as viagens do par OD em uma rota. O Método 4 apresentou maior variação de 

rotas carregadas, mostrando que a demanda buscou caminhos alternativos, já que os 

caminhos de menor custo já estavam com alto nível de saturação. 

 

Figura 30 – Comparação da dispersão de carregamento da rede – Método 3 e Método 4. 

    

Fonte: Autora (2013). 
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4.4.4. Método 2 (Pathfinder) x Método 4 (EEU sem aleatoriedade) 

 Nesta análise, pretende-se verificar se existe alguma relação de 

equivalência entre a adoção da frequência das linhas de transporte público na 

alocação do Método 2 e a restrição de capacidade do Método 4. A hipótese de que o 

Método 2 pode supervalorizar caminhos com rotas de maior frequência, porém mais 

lentas, em detrimento das rotas mais velozes sem combinação de modos não foi 

confirmada, segundo os resultados da Tabela 12. Para quase todas as variáveis, 

exceto tarifa e tempo de espera inicial, o Método 2 apresentou valores inferiores aos 

do Método 4. Essas diferenças podem estar relacionadas com o congestionamento 

admitido no Método 4, que não é considerado no Método 2. Assim, por meio dos 

resultados obtidos, não se considera que exista algum tipo de equivalência entre a 

adoção da frequência para alocar a demanda e a restrição de capacidade.  

  

 Tabela 12 – Análise comparativa – Método 2 e Método 4. 

MÉTODO 2 x MÉTODO 4       

VARIÁVEIS 
            VALORES 
      M2 M4 

Custo generalizado (R$)   5,44 7,36 
Tarifa (R$)      2,20 2,20 
Tempo de acesso (min)   5,91 13,63 
Tempo de espera inicial (min)   5,00 3,76 
Tempo nos veículos (min)   51,60 63,74 
Tempo de espera nos transbordos (min) 2,00 6,09 
Tempo de penalidade pelos transbordos (min) 13,70 20,19 
Tempo de caminhada para efetuar transbordos (min) 0,59 3,14 
Tempo de difusão (min)   1,55 3,55 
Tempo total de viagem sem penalidade de transbordo (min) 66,65 93,91 
Tempo total de viagem com penalidade de transbordo (min) 80,35 114,10 
Número de transferências   1 1,5 
Distância percorrida quando embarcados (km) 17,87 20,38 

Fonte: Autora (2013). 

 

A Figura 31 confirma diferenciação entre os métodos, mostrando que a 

rede foi carregada diferentemente. No Método 2, a demanda é alocada inicialmente 

em uma mesma linha (metrô), e, em seguida, divide-se em caminhos alternativos, 

porém, semelhantes. No Método 4, a demanda já se inicia dividindo-se entre vários 

caminhos, devido ao congestionamento nas rotas de menor capacidade. 
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Figura 31 – Comparação de dispersão de carregamento da rede – Método 2 e Método 4. 

    

Fonte: Autora (2013). 

4.4.5. Método 3 (EEU sem restrição de capacidade e sem aleatoriedade) x Método 5 

(EEU sem restrição de capacidade) 

 Nesta análise, pretende-se avaliar se a adoção dos efeitos estocásticos tem 

impacto na modelagem. Segundo a Tabela 13, os métodos possuem muitas 

semelhanças em seus resultados, porém, no Método 5, observa-se aumento no “custo 

generalizado”, no “tempo nos veículos”, no “tempo total de viagem sem a penalidade 

de transbordo” e na “distância percorrida quando embarcados”. Provavelmente, estes 

aumentos estão ligados à adoção dos efeitos estocásticos, o que acarreta variação 

na proporção de viagens alocadas sobre os custos, já que se consideram os erros 

sobre cada atributo da função de custo generalizado e também levam em conta 

variações na percepção de custo pelos usuários. Desta forma, nem todos os usuários 

escolheram os caminhos de menor custo, traduzindo-se no aumento do custo e das 

parcelas de tempo citadas acima. 

Tabela 13 – Análise comparativa – Método 3 e Método 5. 
MÉTODO 3 x MÉTODO 5       

VARIÁVEIS 
            VALORES 
      M3 M5 

Custo generalizado (R$)   6,96 7,36 
Tarifa (R$)      2,20 2,20 
Tempo de acesso (min)   5,91 5,91 
Tempo de espera inicial (min)   5,00 5,00 
Tempo nos veículos (min)   57,01 57,48 
Tempo de espera nos transbordos (min) 7,85 7,89 
Tempo de penalidade pelos transbordos (min) 27,40 23,40 
Tempo de caminhada para efetuar transbordos (min) 6,52 6,52 
Tempo de difusão (min)   1,55 1,55 
Tempo total de viagem sem penalidade de transbordo (min) 83,84 84,35 
Tempo total de viagem com penalidade de transbordo (min) 111,24 107,75 
Número de transferências   2 2 
Distância percorrida quando embarcados (km) 18,96 19,08 

Fonte: Autora (2013). 



95 
 

 
 

 

 A Figura 32 mostra que, utilizando o Método 5, o carregamento da rede 

está mais disperso, alocado em três caminhos, diferentemente do caminho único 

escolhido ao utilizar o Método 3. Esse resultado também pode estar ligado à adoção 

dos efeitos estocásticos, que consideram as variações na percepção do custo 

generalizado pelos usuários, e assim, pode ter feito com que estes optassem por 

caminhos diversos. 

 

Figura 32 – Comparação de dispersão de carregamento da rede – Método 3 e Método 5. 

   

Fonte: Autora (2013). 

 

4.4.6. Método 2 (Pahfinder) x Método 5 (EEU sem restrição de capacidade) 

 Esta análise pretende verificar se existe alguma relação de equivalência 

entre a adoção de efeitos estocásticos do Método 5 com o determinismo do Método 2 

ao distribuir a demanda em caminhos de acordo com a frequência. Por meio da Tabela 

14, pode-se observar que os métodos possuem resultados bastante distintos, tendo o 

Método 2, valores menores em quase todas as variáveis, exceto “tarifa”, “tempo de 

acesso”, “tempo de espera inicial” e “tempo de difusão”, que apresentaram valores 

iguais ao Método 5. Os valores relativamente elevados do Método 5, como comentado 

na análise 4.4.5, podem estar relacionados à consideração dos efeitos estocásticos, 

ocasionando elevação do custo generalizado médio das rotas utilizadas pela 

demanda. Desta forma, numericamente, estes métodos não se apresentaram como 

métodos equivalentes.  
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Tabela 14 – Análise comparativa – Método 2 e Método 5. 

MÉTODO 2 x MÉTODO 5       

VARIÁVEIS 
                 VALORES 
      M2 M5 

Custo generalizado (R$)   5,44 7,36 
Tarifa (R$)       2,20 2,20 
Tempo de acesso (min)   5,91 5,91 
Tempo de espera inicial (min)   5,00 5,00 
Tempo nos veículos (min)   51,60 57,48 
Tempo de espera nos transbordos (min) 2,00 7,89 
Tempo de penalidade pelos transbordos (min) 13,70 23,40 
Tempo de caminhada para efetuar transbordos (min) 0,59 6,52 
Tempo de difusão (min)   1,55 1,55 
Tempo total de viagem sem penalidade de transbordo (min) 66,65 84,35 
Tempo total de viagem com penalidade de transbordo (min) 80,35 107,75 
Número de transferências   1 2 
Distância percorrida quando embarcados (km) 17,87 19,08 

Fonte: Autora (2013). 

 

 Na Figura 33, observa-se que existem diferenças também acerca das 

combinações de linhas nas rotas em que foram alocados os usuários. No Método 2, 

apesar de haver quatro combinações de linhas, todas as viagens são associadas 

inicialmente a apenas uma parada, ou seja, no primeiro trecho da viagem, todos os 

usuários são forçados a ter acesso à rede em uma mesma parada. Já no Método 5, 

após a caminhada de acesso, os usuários inicialmente já são alocados em paradas 

diferentes. Essa diferença é mais uma evidência para não aceitar a hipótese de que 

existiria algum tipo de equivalência entre esses dois métodos. 

 

Figura 33 – Comparação de dispersão de carregamento da rede – Método 2 e Método 5. 

   

Fonte: Autora (2013). 

4.4.7. Método 3 (EEU sem restrição de capacidade e sem aleatoriedade) x Método 6 

(EEU) 

Esta análise visa à verificação dos impactos da adoção da combinação da restrição 

de capacidade e dos efeitos estocásticos no Método do EEU. Por meio da Tabela 15, 
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pode-se observar que os métodos possuem resultados distintos, tendo o Método 3, 

valores menores em praticamente todas as variáveis, exceto “tempo de penalidade 

pelos transbordos” e “número de transferências”, indicando que, a modificação das 

propriedades características do EEU realmente afetam seu desempenho, o que o 

torna um método versátil, por ser passível de se adequar aos aspectos da realidade 

que se quer modelar. 

Tabela 15 – Análise comparativa – Método 3 e Método 6.  

MÉTODO 3 x MÉTODO 6       

VARIÁVEIS 
                 VALORES 
      M3 M6 

Custo generalizado (R$)   6,96 7,52 
Tarifa (R$)       2,20 2,32 
Tempo de acesso (min)   5,91 8,65 
Tempo de espera inicial (min)   5,00 5,07 
Tempo nos veículos (min)   57,01 58,68 
Tempo de espera nos transbordos (min) 7,85 8,01 
Tempo de penalidade pelos transbordos (min) 27,40 23,79 
Tempo de caminhada para efetuar transbordos (min) 6,52 9,58 
Tempo de difusão (min)   1,55 6,86 
Tempo total de viagem sem penalidade de transbordo (min) 83,84 96,85 
Tempo total de viagem com penalidade de transbordo (min) 111,24 120,64 
Número de transferências   2 1,7 
Distância percorrida quando embarcados (km) 18,96 19,11 

Fonte: Autora (2013). 

 

De acordo com a Figura 34, a dispersão do carregamento da rede também 

evidencia a diferenciação dos métodos acerca da escolha de modos e rotas, já que 

no Método 3, a demanda é alocada em apenas uma rota, composta por uma linha de 

metrô e linhas do transporte urbano de Fortaleza. Já no Método 6, os usuários se 

distribuem em dez rotas, utilizando metrô, ônibus metropolitano, ônibus urbano de 

Fortaleza, ressaltando-se a particularidade de terem escolhido uma rota em que 

desembarcam no Centro e caminham até o Mucuripe. Com isso, confirmou-se a 

hipótese de que no Método 6, a rede se encontraria com maior quantidade de 

caminhos carregados perante o Método 3, que é admitido como um Tudo ou Nada.  
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Figura 34 – Comparação de dispersão de carregamento da rede – Método 3 e Método 6. 

    

Fonte: Autora (2013). 

 

4.4.8. Método 2 (Pathfinder) x Método 6 (EEU) 

Observando a Tabela 16, percebe-se que os métodos apresentaram-se 

bastante distintos quanto aos resultados da alocação, confirmando a hipótese 

levantada no Capítulo 3. O Método 2 apresentou resultados reduzidos em todas as 

variáveis. Os valores menos contrastantes entre os métodos correspondem às 

variáveis “tempo de espera inicial”, “tarifa” e “distância percorrida quando 

embarcados”. Já as diferenças mais representativas, apresentaram-se sobre o “tempo 

de caminhada para realizar transbordos”, “tempo de difusão” e “tempo de espera nos 

transbordos”. O tempo de difusão elevado no Método 6 pode ser justificado pela 

escolha de rotas com maior custo generalizado, que possivelmente não possuem 

pontos de desembarque tão próximos ao centroide como as linhas mais atrativas. O 

baixíssimo tempo de caminhada do Método 2 mostra que os usuários efetuaram um 

transbordo mais rápido, buscando paradas mais próximas para seguir viagem. Assim, 

conclui-se que existem diferenças significativas entre os métodos que levam em 

consideração o conceito de estratégia, ou seja, em que os usuários pegam o primeiro 

veículo a chegar que contribui para a redução do custo, e os métodos de equilíbrio, 

iterativos, que podem ser probabilísticos, como o Método 6, que é iterativo e aloca a 

demanda de acordo com o equilíbrio a cada iteração, considerando a aleatoriedade. 
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Tabela 16 – Análise comparativa – Método 2 e Método 6.  

MÉTODO 2 x MÉTODO 6         

VARIÁVEIS 

                  VALORES 

      
M2 M6 

Diferença % do 
Maior 
Valor 

Custo generalizado (R$)   5,44 7,52 2,08 28 
Tarifa (R$)       2,20 2,32 0,12 5 
Tempo de acesso (min)   5,91 8,65 2,74 32 
Tempo de espera inicial (min)   5,00 5,07 0,07 1 
Tempo nos veículos (min)   51,60 58,68 7,08 12 
Tempo de espera nos transbordos (min) 2,00 8,01 6,01 75 
Tempo de penalidade pelos transbordos (min) 13,70 23,79 10,09 42 
Tempo de caminhada para efetuar transbordos (min) 0,59 9,88 9,29 94 
Tempo de difusão (min)   1,55 6,86 5,31 77 
Tempo total de viagem sem penalidade de transbordo (min) 66,65 96,85 30,20 31 
Tempo total de viagem com penalidade de transbordo (min) 80,35 120,64 40,29 33 
Número de transferências   1 1,7 0,70 41 
Distância percorrida quando embarcados (km) 17,87 19,11 1,24 6 

Fonte: Autora (2013). 

  

 A respeito da dispersão da demanda pela rede, por meio da Figura 35, 

observa-se que, ao considerar a restrição de capacidade e a aleatoriedade a respeito 

da operação e da percepção de custo pelos usuários, a rede do Método 6 encontra-

se com a demanda alocada em grande diversidade de rotas, quando comparada à 

rede do Método 2. Nota-se também a limitação do Método 2, ao alocar a demanda 

inicialmente em apenas um ponto de parada, podendo assim não representar a 

situação real, em que existem outras alternativas de rotas, como percebe-se na rede 

carregada pelo Método 6. 

 

Figura 35 – Comparação de dispersão de carregamento da rede – Método 2 e Método 6. 

    

Fonte: Autora (2013). 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSOES E RECOMENDAÇÕES 

 Este capítulo apresenta as principais conclusões sobre as ideias 

apresentadas ao longo deste trabalho, destacando a importância da metodologia 

desenvolvida e dos resultados encontrados após sua implementação, bem como as 

sugestões para trabalhos futuros nesta área de pesquisa. 

 

5.1. CONCLUSÕES 

As dificuldades em modelar redes multimodais integradas de transporte 

público urbano encontradas na atualidade motivaram o desenvolvimento deste 

trabalho, já que é necessário analisar suas características mais representativas, e 

assim, além de compreender melhor seu funcionamento, obter embasamento para 

prover novos estudos que apontarão maneiras de aperfeiçoar sua modelagem.  

 

 Existem grandes diferenças entre a modelagem de viagens por transporte 

individual e por transporte público, tendo em vista que os deslocamentos em redes de 

transporte público são mais complexos de serem modelados devido a suas 

características básicas. Neste trabalho, concluiu-se que em redes de transporte 

público integradas, as dificuldades são maiores, devido à maior complexidade desse 

tipo de rede, já que, além de representar as características do transporte público, é 

necessário modelar viagens que incorporem particularidades associadas a cada tipo 

de integração utilizada pelos passageiros em seus deslocamentos. Ao longo da 

análise conceitual, destacaram-se dificuldades relacionadas à modelagem da 

integração modal, da integração temporal, da integração física e da integração 

tarifária.  

 

 O impacto da codificação de redes multimodais de transporte público sobre 

o resultado final da modelagem também foi analisado, abordando questões acerca do 

crescente desenvolvimento de tecnologias associadas a informações geográficas e a 

importância de ter consciência de qual é a melhor estratégia de codificação, a fim de 

obter uma boa representação da rede real. Destacaram-se aspectos relacionados ao 

zoneamento da área de estudo e à representação da oferta na rede. 
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Na parte prática do trabalho, o experimento foi elaborado baseando-se na 

proposição de que os métodos, ao serem analisados, se comportariam de maneiras 

distintas, de acordo com as alterações de suas características padrões. 

 

Ao considerar o determinismo de alocar a demanda de acordo com a 

frequência do serviço de transporte público, observou-se que houve redução das 

parcelas de tempo relacionadas aos transbordos, confirmando uma das 

características dos métodos baseados em Estratégia, que é buscar a minimização do 

tempo gasto nas paradas pelos usuários. Também observou-se que a demanda foi 

alocada em rotas que, a princípio, são compostas por uma mesma linha, já que o 

acesso à rede se dá por meio de uma única parada, e em seguida, em determinado 

ponto de integração, apresentam combinações de linhas, com apenas um transbordo. 

Esta limitação de proporcionar acesso à rede por meio de apenas uma parada 

dificulta, por exemplo, a representação da escolha dos usuários entre modos que 

utilizam vias distintas, como os ônibus e os modos metroferroviários. 

 

 A adoção da restrição da capacidade na alocação provocou aumento 

significativo no custo generalizado, além de um maior tempo de caminhada. Desta 

forma, conclui-se que os usuários mostraram-se dispostos a caminhar mais para 

conseguir embarcar em linhas alternativas que possibilitassem seu acesso à rede, já 

que as linhas de menor custo generalizado já estavam com nível de saturação 

elevado. A adoção da restrição de capacidade também mostrou ter impacto sobre a 

dispersão da demanda na rede, apresentando uma rede com maior variação de rotas 

carregadas, confirmando que a demanda buscou caminhos alternativos, já que os 

caminhos de menor custo já estavam bastante carregados. 

 

Ao adotar efeitos estocásticos, observou-se aumento em parcelas do 

tempo de viagem, além da distância percorrida quando embarcados. Estes aumentos 

estão ligados à consideração da aleatoriedade, já que esta acarreta variação na 

proporção de viagens alocadas sobre os custos, pois se consideram os erros sobre 

cada atributo da função de custo generalizado e variações na percepção do custo 

pelos usuários. Desta forma, nem todos os usuários escolheram os caminhos de 
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menor custo, traduzindo-se no aumento do custo e das parcelas de tempo citadas 

acima. Observou-se também que o carregamento da rede se apresentou mais 

disperso, devido à variação na percepção dos usuários, fazendo com que estes 

optassem também por caminhos não necessariamente de menor custo. 

 

Por fim, conclui-se que os métodos de estratégia e os métodos de equilíbrio 

são bastante distintos quanto aos resultados da alocação. As diferenças mais 

representativas apresentaram-se sobre as parcelas de tempo relacionadas ao 

transbordo, mostrando que a alocação com adoção do conceito de Estratégia, ou seja, 

em que os usuários pegam o primeiro veículo a chegar (o que contribui para a redução 

do custo), diferencia-se muito de métodos (probabilísticos ou não) que alocam a 

demanda de acordo com o equilíbrio a cada iteração. 

 

Conforme os resultados obtidos no experimento, percebeu-se que, apesar 

de o Equilíbrio Estocástico do Usuário ser considerado pela comunidade científica 

como o método do estado da arte, ao ser submetido a certas condições, pode 

apresentar resultados semelhantes a um método bastante simplista como o Tudo ou 

Nada, considerado rudimentar frente aos avanços dos estudos de modelagem de 

redes de transporte público. Assim, nota-se que é necessário ter domínio de cada 

valor inserido como dado de entrada, além de compreender sua implicância na 

modelagem. Quando não se tem consciência de cada passo que está sendo 

executado, um método pode se comportar de maneira inesperada, comprometendo 

os resultados de todo o processo, e consequentemente, não será uma ferramenta 

eficaz para apoiar projetos de intervenções nos sistemas de transportes. 

 

Desta forma, para obter a melhor estratégia de modelagem para uma 

determinada rede multimodal integrada de transporte público urbano, é necessário 

conhecer suas particularidades e os aspectos relacionados aos tipos de integrações 

existentes, buscando compreender como essas características influenciam a rede. 

Assim, é possível optar pela utilização de modelos e métodos que representem 

satisfatoriamente a realidade em questão, permitindo assim, contar com a modelagem 

como um instrumento eficiente no apoio ao planejamento de sistemas de transporte 

público urbano. 
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5.2. RECOMENDAÇÕES 

 Diante das restrições encontradas durante a elaboração deste trabalho, 

apresentam-se aqui os seguintes tópicos como sugestões para trabalhos futuros: 

 Analisar a incorporação do tempo de parada do veículo para embarque e 

desembarque de passageiros na modelagem, para que se investiguem os 

impactos relacionados a esta parcela do tempo de viagem sobre a escolha de 

modos e rotas, já que é uma fonte de aleatoriedade na operação dos modos 

públicos e, consequentemente, também da percepção dos usuários; 

 

 Analisar a combinação entre modos individuais (automóveis e bicicletas) e 

modos públicos na escolha de rotas, uma vez que a mobilidade sustentável 

está em evidência, e muito tem sido trabalhada a conscientização da população 

para o uso do transporte público e de meios menos poluentes. Recomenda-se 

ainda verificar o impacto do tempo de estacionamento dos automóveis sobre 

esse tipo de integração; 

 

 Analisar a influência do congestionamento da rede viária, considerando modos 

individuais, como automóveis e motocicletas, sobre a modelagem da escolha 

de rota em redes multimodais integradas de transporte público; 

 

 Realizar análises que abordem as particularidades de novos métodos de 

alocação, com algoritmos que combinem características conceituais do 

Equilíbrio Estocástico do Usuário com métodos que considerem o conceito de 

Estratégia. 
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