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RESUMO 

 

A compreensão da problemática que envolve as relações entre os sistemas de 

transportes, do uso do solo e de atividades é essencial na construção de soluções 

adequadas aos problemas de mobilidade e acessibilidade urbanas. O esforço de 

caracterização e diagnóstico desses problemas deve ser parte relevante do processo 

de planejamento dos transportes com foco na acessibilidade, requerendo uma melhor 

reflexão sobre as medidas que representam o afastamento espacial entre as 

atividades e as pessoas que querem acessá-las. Assim, medidas de acessibilidade às 

atividades urbanas ganham importância e devem ser melhor investigadas. Surgem, 

portanto, questões de pesquisa que envolvem o papel do Valor do Tempo e de sua 

modelagem no processo de planejamento, assim como a adequabilidade de 

indicadores baseados nesta modelagem para caracterizar problemas de 

acessibilidade na perspectiva dos usuários. A partir da análise e discussão dessas 

questões, foi desenvolvida uma proposta metodológica de caracterização da 

problemática da acessibilidade urbana, baseada em indicadores do tipo logsum que 

incorporam a percepção dos usuários com relação às ineficiências da oferta do 

sistema de transportes, considerando uma tipologia de problemas de desigualdades 

socioespaciais na acessibilidade. A aplicabilidade do método proposto foi verificada 

com dados dos sistemas de transporte público da Região Metropolitana de Fortaleza, 

possibilitando caracterizar espacialmente as diferenças de acessibilidade entre zonas 

e grupos sociais distintos, além de benefícios com a inserção de novos modos de 

transportes. Como principal contribuição metodológica desta tese, destaca-se o uso 

da modelagem comportamental no esforço analítico de melhor compreensão da 

problemática da acessibilidade sob o princípio da equidade. 

 

Palavras Chaves: Acessibilidade Urbana; Planejamento de Transportes; 

Compreensão da Problemática da Acessibilidade; Valor do Tempo em Transportes; 

Modelagem de Escolha Discreta em Transportes 

.   



 
 

ABSTRACT 

 

Understand the problems in the relation between transportation, the use of soil and 

activities is essential in the development of appropriate solutions in urban mobility and 

accessibility. The effort to characterize and diagnose these problems should be a 

relevant part of the transportation planning process focusing on accessibility, requiring 

a better reflection of the measures which represent the spatial separations between 

the activities and the people willing to access them. In this way, urban accessibility 

issues became important and should be better analyzed. Therefore, issues that 

concern research about the value of time and its modeling in the planning process, as 

well as the suitability of indicators based in that modeling to characterize accessibility 

issues in the user’s perspective become relevant. Based on the analysis and 

discussion concerning these issues, a methodology proposal was developed 

characterizing the problem of urban accessibility, using logsum indicators. This 

methodology incorporates the perception of the users and regards the inefficiency of 

the transport system´s supply and a typology of accessibility problems. The application 

of the proposed method was verified with data from the Public Transport system of the 

Metropolitan Region of Fortaleza, enabling the space characterization of the different 

accessibility between zones and social groups, as well as benefits with the inclusion 

of new mode of transport. The use of behavioral models in the analytical effort is the 

main contribution of this thesis for better comprehension of the problems concerning 

the accessibility under the equity principle. 

 

Keywords: Urban accessibility; transportation planning; Understanding Accessibility 

Issues; Value of Time in Transportation; Discrete Choice Modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização da problemática motivadora da pesquisa 

A realização de atividades, seja a trabalho ou lazer, é inerente ao ser 

humano e estas atividades estão distribuídas no espaço, obrigando a realização de 

deslocamentos. Segundo Cascetta (2009), a demanda por viagens deriva da 

necessidade de acessar as funções e serviços urbanos em lugares diferentes e é 

determinada pela distribuição dos domicílios e das atividades na região. Essa decisão 

de realizar deslocamento está associada a outras decisões, de curto e longo prazos, 

à disponibilidade da oferta de transporte e às características do sistema de atividades 

e do uso e ocupação do solo. Como resultado, observam-se deslocamentos entre 

diferentes zonas da cidade, por vários motivos, em períodos diferentes e se utilizando 

de modos de transporte e tecnologias distintos. Mesmo com o uso de internet, home-

work, delivery, os habitantes dos centros urbanos ainda são reféns destes 

deslocamentos. Assim entender essas relações é condição sine qua non para a 

solução dos problemas e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.  

Durante muito tempo a abordagem utilizada para entender estas relações 

e propor soluções para os problemas identificados era o planejamento da mobilidade, 

todavia, observou-se uma mudança de planejamento da mobilidade para 

planejamento da acessibilidade. Esta mudança de paradigma é discutida por Handy 

(2005), Banister (2008), e Garcia et al. (2018), entre outros autores. Para Garcia 

(2016), mais recentemente, o planejamento urbano integrado, reinterpretado como o 

novo paradigma de planejamento da acessibilidade, tem sido apontado como a 

abordagem mais adequada para enfrentar conjuntamente o uso do solo e as questões 

de transportes que afetam a acessibilidade e mobilidade dos indivíduos. 

Independentemente da divergência existente com relação as etapas do 

processo de planejamento de transportes nos diversos trabalhos existentes, observa-

se que as etapas de compreensão da problemática urbana, propostas de solução e 

sua avaliação são recorrentes. Entre as propostas mais recentes e que merece 

destaque encontra-se a de Garcia (2016) que foi formulada tendo como base as 

vantagens e desvantagens de outras propostas para o processo de planejamento do 

sistema de transportes, bem como em função da mudança de paradigma da 

mobilidade para a acessibilidade. Entretanto, este processo de planejamento ainda 
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apresenta problemas que precisam ser discutidos. Na verdade, os problemas 

existentes na maioria dos casos dizem respeito a priorização de algumas etapas em 

detrimento de outras e as análises nem sempre rigorosas e sistemáticas. 

Toda a complexidade do sistema de transportes exige rigor científico na 

compreensão de sua problemática, assim como na proposição e avaliação de 

alternativas, ou seja, em todo o seu planejamento. Entretanto, por vezes esse 

planejamento é mal compreendido e associado somente às propostas de intervenção 

e sua avaliação. O tratamento dado à compreensão da problemática, que Soares et 

al. (2018) denomina de primeira fase do processo de planejamento, tão ou até mais 

importante que a fase posterior de avaliação, como afirmam Meyer e Miller (2001), 

tende a ser bastante geral e naturalmente abstrato, normalmente não utilizando todo 

o potencial da modelagem da demanda. Mesmo em trabalhos acadêmicos, a 

modelagem, independente da abordagem ou tipo utilizado, normalmente é estudada 

como ferramental da fase de proposição e avaliação de alternativas. O foco principal 

do planejamento tem sido a oferta de sistemas de transportes ou outras medidas tais 

como o gerenciamento da demanda, com a finalidade de melhorar o bem-estar das 

pessoas. Todavia, propostas de intervenção ou de políticas públicas eficazes 

necessariamente implicam no profundo conhecimento dos problemas existentes e no 

comportamento dos indivíduos; entretanto, esta fase que precede a formulação de 

alternativas é comumente negligenciada. Este viés na aplicação dos processos de 

planejamento pode resultar em problemas mal diagnosticados, soluções descasadas 

com a realidade e investimentos equivocados. Soares et al. (2018) coloca que essa 

falta de valorização da fase de compreensão da problemática é comum nos processos 

de planejamento. Já Garcia (2016) reforça que mesmo após a mudança de paradigma 

esse problema persiste. Para possibilitar a elaboração de melhores soluções, deve-

se envidar esforços em estudar medidas que contribuam para o entendimento da 

problemática dada a natureza do sistema de transportes e de seus usuários. 

Essa mudança de paradigma da mobilidade para a acessibilidade, bem 

como o investimento necessário em medidas que auxiliem a compreensão da 

problemática, entre outros aspectos, acaba por dar maior destaque às discussões 

sobre as medidas que representam o afastamento espacial entre as atividades e as 

pessoas que querem acessá-las. Assim, medidas de acessibilidade e de tempo 

ganham importância.  
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Para Reggiani e Martín (2011) o conceito de acessibilidade está aberto a 

diferentes áreas de estudo em relação às atividades que podem ser realizadas, aos 

múltiplos sistemas de transportes e aos diferentes indivíduos ou grupos, por isso não 

é surpreendente que na literatura se encontre muitas definições diferentes. Para van 

Wee (2016), existem muitas definições para a acessibilidade e a maioria inclui 

destinos ou atividades, além da impedância ao deslocamento. Quanto mais opções 

para alcançar os destinos desejados pelos usuários ou para realizar as atividades, e 

quanto menor a impedância do deslocamento (tempo, custos e esforço), maior o nível 

de acessibilidade. Ainda segundo van Wee (2016), devido à enorme importância da 

acessibilidade para os formuladores de políticas públicas e para a sociedade, diversas 

áreas do conhecimento estudaram a acessibilidade contemplando principalmente: 

novas definições e indicadores associados; discussões dos prós e contras dos 

indicadores; proposição de métodos para calcular indicadores; e aplicação dos 

indicadores em estudos de caso. Muito progresso é observado na literatura acadêmica 

nas últimas duas décadas, todavia para o autor ainda existem muitos desafios e 

lacunas. 

Por sua vez, o tempo é uma medida de impedância do deslocamento sendo 

amplamente aplicado no planejamento de transportes. Verifica-se o valor do tempo 

como componente do custo generalizado de modelos de previsão de demanda, como 

componente do custo generalizado de estimativas de excedente do consumidor para 

avaliação de projetos, em funções utilidade que podem fazer parte de formulações 

para avaliar o excedente do consumidor, medidas de acessibilidade baseadas em 

utilidade (modelos baseados em viagem ou atividades), ou em medidas de gravidade. 

Os esforços em discutir o tempo e seu valor apresentam como o foco principal a 

avaliação de alternativas; mas mesmo restrito a esse foco, o tema ainda guarda 

relevância. Ortúzar e Willumsen (2011) afirmam que este tema tem gerado um enorme 

debate na literatura há mais de 30 anos simplesmente porque economias de tempo 

continuam sendo o benefício mais esperado em projetos de transportes em todo o 

mundo. No entanto, e apesar de sua importância, um consenso não foi alcançado 

sobre a natureza e o significado dos valores a serem utilizados na avaliação de 

projetos. Por outro lado, o valor do tempo com sua base na teoria do consumidor e 

caráter comportamental apresenta grande potencial como instrumento na outra fase 

do processo de planejamento, ou seja, na compreensão da problemática da 
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acessibilidade. O valor do tempo, como elemento obrigatório nas funções utilidade 

que representam o comportamento dos consumidores (usuários) no mercado de 

transportes, incorpora o aspecto comportamental e é sustentado pela teoria 

microeconômica. Podendo, portanto, melhorar a compreensão dos gostos e 

preferências dos usuários e de como eles percebem os problemas existentes. 

Verifica-se, portanto, que a literatura peca em não priorizar a discussão 

sobre a compreensão da problemática da acessibilidade e sobre os principais 

instrumentos e medidas adequados a este fim. Assim este trabalho apresenta como 

problema de pesquisa como a modelagem do tempo, importante componente da 

acessibilidade e que está fortemente associado a percepção dos usuários, pode 

contribuir para uma melhor compreensão desta problemática. Neste contexto, 

assume-se que modelos comportamentais que contenham o valor do tempo de forma 

explícita ou implícita podem contribuir na fase de compreensão da problemática da 

acessibilidade urbana incorporando os gostos e preferências dos usuários e como 

eles percebem os problemas de acessibilidade existentes. 

 

1.2 Questões de pesquisa 

Com base na contextualização acima, pode-se verificar a existência de 

lacunas que a princípio são de ordem metodológica e fenomenológica. Nesta pesquisa 

se pretende abordar e responder principalmente questões metodológicas sobre:  

a) Qual o papel do valor do tempo no planejamento e na compreensão da 

problemática da acessibilidade urbana? 

b) Indicadores que incorporam implícita ou explicitamente o valor do tempo 

são apropriados para a compreensão da problemática da acessibilidade 

urbana?  

c) Como caracterizar a problemática da acessibilidade urbana 

incorporando o valor do tempo e a inerente percepção dos usuários? 

 

1.3 Objetivos 

A partir destas questões, pretende-se desenvolver uma proposta 

metodológica de caracterização da problemática da acessibilidade urbana na 
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perspectiva dos usuários e baseada na sua percepção do valor do tempo e, assim, 

contribuir no processo de planejamento visando à redução das desigualdades 

socioespaciais impactadas pelo sistema de transportes. Para tanto, se estabeleceu os 

seguintes objetivos específicos: 

a) Discutir o conceito do Valor do Tempo, o que ele representa e 

premissas geralmente assumidas; 

b) Analisar o papel do Valor do Tempo no processo de planejamento da 

acessibilidade urbana; 

c) Avaliar a adequabilidade dos indicadores baseados no tempo na 

compreensão da problemática da acessibilidade urbana; 

d) Propor método de caracterização da problemática da acessibilidade 

urbana com base no Valor do Tempo; 

e) Verificar a aplicabilidade do método proposto na análise da 

problemática da acessibilidade da rede de transporte público de 

passageiros da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

Este trabalho contempla 6 capítulos. Excetuando o presente capítulo que 

traz a contextualização, justificativa, questões de pesquisa e objetivos, e o último 

capítulo que traz as conclusões e recomendações, cada um dos demais capítulos tem 

a pretensão de, ao responder alguns questionamentos, atingir os objetivos específicos 

desta pesquisa.  

Considerando que o valor do tempo e sua modelagem assumem papel 

principal para compreender os gostos e preferências dos usuários e possibilitar uma 

melhor compreensão de como estes usuários percebem os problemas, se faz 

necessário entender como esse valor do tempo participa das cestas de consumo dos 

usuários dos sistemas de transporte, o seu significado e como ele pode contribuir no 

processo de planejamento destes sistemas, assim o Capítulo 2 trata da revisão da 

literatura em torno da alocação e do valor do tempo. O objetivo é discutir o conceito 

do valor do tempo, o que ele representa e premissas geralmente assumidas e, assim, 

contribuir na questão de pesquisa de “qual o papel do valor do tempo no planejamento 

e na compreensão da problemática da acessibilidade”. 
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O Capítulo 3 aborda a revisão da literatura em torno do valor do tempo no 

processo de planejamento da acessibilidade urbana. O objetivo do capítulo é analisar 

o papel do valor do tempo no processo de planejamento da acessibilidade urbana, e 

avaliar a adequabilidade dos indicadores baseados no tempo na compreensão da 

problemática desta realidade contribuindo nas seguintes questões de pesquisa: “qual 

o papel do valor do tempo no planejamento e na compreensão da problemática da 

acessibilidade” e “indicadores que incorporam implícita ou explicitamente o valor do 

tempo são apropriados para a compreensão da problemática da acessibilidade 

urbana”.  

Por sua vez, o Capítulo 4 e o Capítulo 5 trazem respectivamente o método 

proposto de caracterização da problemática da acessibilidade urbana e sua aplicação 

no caso da RMF, contemplando, assim, os demais objetivos da pesquisa. O método 

envolve duas etapas distintas, a primeira associada à modelagem da escolha discreta, 

com a finalidade de compreender as características dos indivíduos ou de grupos 

sociais e de como eles percebem os problemas de acessibilidade, e a segunda 

associada à modelagem de indicadores para caracterização dos problemas de 

acessibilidade. Ambas aplicadas em base de dados do sistema de transporte público 

coletivo da RMF.  
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2 A ALOCAÇÃO DO TEMPO E A ESTIMATIVA DE SEU VALOR PARA 

USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 

2.1 Apresentação 

O presente capítulo trata da análise de revisão da literatura em torno da 

alocação e da estimativa do valor do tempo. Esta revisão pode ser dividida em duas 

partes principais: a primeira trata de uma análise de como evoluiu a teoria sobre a 

alocação do tempo, assim como da consequente teoria sobre o valor do tempo; já a 

segunda trata de como é determinado o valor do tempo empiricamente e do 

ferramental utilizado para sua estimativa no setor de transportes. Esta revisão tem 

como objetivo discutir o conceito do Valor do Tempo (VT) contribuindo na questão de 

pesquisa de “Qual o papel do valor do tempo no planejamento e na compreensão da 

problemática da acessibilidade urbana?”; pois, a depender de como se aloca o tempo 

ou de como se estima seu valor, o VT pode assumir diversos significados que se mal 

interpretados podem incorrer em análises equivocadas. Para tanto, algumas questões 

devem ser respondidas ao longo deste capítulo, entre elas destacam-se: 

• Quais os modelos microeconômicos que deram origem à estimativa 

do VT e qual a diferença de significado deste valor em cada modelo? 

• Como se estima empiricamente o VT e quais as etapas que devem 

ser seguidas? 

• Como os resultados da estimação do VT podem ser utilizados na 

compreensão da problemática da acessibilidade urbana? 

Assim, discute-se o conceito do VT, o que ele representa e as premissas 

geralmente assumidas, possibilitando, então, a discussão do papel do VT nas diversas 

fases do processo de planejamento dos sistemas de transportes de passageiros, 

assim como a adequabilidade do VT como indicador da problemática da 

acessibilidade em capítulos posteriores.  

O tempo gasto nos deslocamentos, ou o seu valor, é utilizado diversas 

vezes e com objetivos distintos durante o processo de planejamento de transportes. 

No “Modelo 4 Etapas” (Ortúzar e Willumsen, 2011), o tempo surge como componente 

da impedância dos deslocamentos a partir da modelagem da distribuição de viagens, 

perpassando pelos modelos de escolha modal e alocação. O objetivo é emular o 

comportamento da demanda por transportes e efetuar projeções que serão utilizadas 
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na fase de avaliação de alternativas. Nesta última etapa do processo de planejamento, 

utiliza-se o VT para capturar benefícios das alternativas, já que a redução do tempo 

de deslocamento é um benefício recorrente nas propostas de intervenção.  

Embora incorporado em etapas subsequentes do mesmo processo de 

planejamento, o VT não é necessariamente obtido da mesma forma, nem com um 

único significado. Segundo Jara-Díaz (2000), os indivíduos estão dispostos a pagar 

alguma quantia para uma redução do tempo de viagem. Este comportamento é 

consequência do problema geral de alocação do tempo e não apenas das decisões 

relacionadas unicamente ao deslocamento. Por outro lado, a alocação individual do 

tempo de viagem para outra atividade tem um valor para a sociedade, ou porque a 

produção aumenta ou simplesmente porque o indivíduo se sente melhor e isto importa 

socialmente. 

O método de revisão utilizado na primeira parte consistiu em selecionar os 

artigos considerados basilares por outros trabalhos, pois estes criaram a 

fundamentação da alocação e do valor do tempo. São eles: Becker (1965); Johnson 

(1966); Oort (1969); De Serpa (1971); Evans (1972); Small e Rosen (1981); Small 

(1982); e Truong e Hensher (1985). Com base nesses artigos foram feitos mapas de 

referências snowballing forward pelo sítio Web Science, utilizando como critério de 

busca áreas afeitas ao tema e à área de transportes. A partir da relação gerada, 

selecionou-se artigos usando-se critérios de número de citações, o periódico onde foi 

publicado, temática abordada e o autor. 

Já na segunda parte, que teve o objetivo de discutir como o VT é 

determinado empiricamente e qual o ferramental utilizado, a metodologia de revisão 

se baseou em artigos relacionados com o tema publicados nos principais periódicos 

internacionais e nacionais, priorizando-se os mais recentes, com maior número de 

citações e de autores reconhecidos internacionalmente. 

 

2.2 A alocação do tempo  

A questão de como o tempo é alocado é premente às questões de como 

ele é valorado e qual o seu papel no processo de planejamento dos sistemas de 

transportes. Segundo Jara-Díaz et al. (1998), a questão da alocação do tempo é 

discutida na literatura microeconômica sobre o papel do tempo no comportamento do 
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consumidor; enquanto que na área de transportes, ela é tratada nas abordagens que 

produzem ou discutem os modelos de escolha de modos com uma perspectiva 

microeconômica. Para Truong e Hensher (1985), a teoria da alocação do tempo tem 

um importante papel na economia dos transportes, pois a demanda por serviços de 

transporte é influenciada, entre outras coisas, pelo valor econômico do tempo de 

viagem de um serviço em particular. 

A seguir, ambos os tipos de estudos serão apresentados em ordem 

cronológica, começando pela literatura microeconômica que serviu de base para a 

teoria do valor do tempo. São apresentadas suas principais premissas, bem como 

suas propostas de funções utilidade e restrições que formam um problema de 

otimização representando o comportamento do consumidor. Conforme Jara-Díaz et 

al. (1998), a forma particular que cada autor utiliza para formular o problema básico 

de maximização da função utilidade, sujeito a diferentes tipos de restrições, tem 

impacto na interpretação do comportamento do consumidor, sendo a principal 

diferença entre os artigos mais relevantes nesta área. 

 

2.2.1 Abordagem microeconômica   

Do ponto de vista microeconômico, a modelagem dos deslocamentos 

urbanos significa incorporar tempo e espaço na teoria do consumidor tradicional. Para 

um determinado padrão de localização, um indivíduo tem de escolher que produtos 

comprar e quais atividades realizar, potencialmente incluindo lazer, trabalho e 

transporte (JARA-DÍAZ, 2007).  

Ainda segundo Jara-Díaz (2007), a necessidade de compreender o 

mercado de trabalho tornou obrigatória a introdução do tempo como um elemento 

importante neste contexto em que o consumidor enfrenta uma escolha entre dedicar 

tempo ao trabalho ou a outras atividades. Quando o tempo é considerado na teoria do 

consumidor, há três aspectos importantes a se ter em conta: em primeiro lugar, como 

o tempo entra na função utilidade; segundo, a necessidade de incluir uma restrição de 

tempo; e terceiro, a necessidade de identificar as relações entre alocação de tempo e 

consumo de bens, sendo nestes aspectos que os primeiros estudos se diferenciam. 

Para Jara-Díaz (1998), a introdução do tempo nos modelos de comportamento 

individual foi um passo importante para a compreensão dos transportes dentro do 
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contexto das atividades humanas. Estes modelos microeconômicos tiveram uma 

grande influência na geração subsequente de abordagens teóricas que forneceram as 

bases para as especificações atualmente utilizadas nos modelos de escolha discreta 

para escolha modal. 

Apesar do trabalho de Becker (1965) não ser o primeiro a tratar o uso do 

tempo nos domicílios, nem o primeiro a propor uma função de produção para a 

utilidade dos domicílios, foi quem uniu o consumo de bens com o uso do tempo na 

produção da utilidade dos domicílios (CHIAPPORI e LEWBEL, 2015). Ou seja, o 

trabalho de Becker (1965) incorporou na função utilidade dos domicílios o conceito de 

produção de um bem final 𝑍𝑖  produzido pela combinação de bens de mercado 

consumidos 𝑥𝑖 e do tempo usado na produção do bem final, 𝑇𝑖. Portanto, os domicílios 

têm como objetivo maximizar uma função utilidade composta pelos bens finais 𝑍𝑖 , 

sujeita a restrições com relação aos bens de mercado e ao tempo: 

 

𝑈 = 𝑈(𝑍1, … , 𝑍𝑚) = 𝑈(𝑥1, … , 𝑥𝑚; 𝑇1, … , 𝑇𝑚) (1) 

S.a. 

∑ 𝑝𝑖

𝑚

1

𝑥𝑖 = 𝐼 = 𝑉 + 𝑇𝑤�̅� (2) 

∑ 𝑇𝑖

𝑚

1

= 𝑇𝑐 = 𝑇 − 𝑇𝑤 (3) 

 

Em que: 

 𝑇𝑖 = vetor dos tempos consumidos por cada bem 𝑥𝑖 alocados a produção do bem final 

Zi; 

𝑝𝑖 = vetor de preços dos bens 𝑥𝑖;  

𝑥𝑖 = vetor de bens utilizados para produzir o bem final Zi; 

𝐼 = renda (restrição de orçamentária); 

 𝑉 = outras rendas;  

𝑇𝑤= tempo consumido no trabalho; 

�̅� = valor da hora de trabalho; 

𝑇𝑐 = tempo total gasto com consumo; 

𝑇 = tempo total disponível. 
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Como a quantidade de horas de trabalho 𝑇𝑤 aparece nas duas restrições, 

podemos substituir na Equação 2 o resultado de 𝑇𝑤 obtido na Equação 3, tendo assim 

apenas uma restrição: 

 

∑ 𝑝𝑖𝑥𝑖 + ∑ 𝑇𝑖�̅�

𝑚

1

𝑚

1

= 𝑉 + 𝑇. �̅� (4) 

 

Assim, do lado direito da Equação 4, tem-se a renda máxima (quando se 

usa todo o tempo disponível) para trabalho, e do lado esquerdo duas parcelas: a 

primeira representando o custo dos bens e a segunda o custo do tempo (considerando 

o valor da hora trabalhada) utilizados para produzir o bem final Zi; sendo a segunda 

parcela uma espécie de valor que se deixou de ganhar por ter produzido Zi ao invés 

de estar trabalhando. Esta representação permite uma série de análises a partir do 

trade-off entre os tempos e o consumo. Como resume Jara-Díaz (2007), no modelo 

de Becker a renda é essencialmente uma variável determinada endogenamente, pois 

o indivíduo decide quantas horas 𝑇𝑤 irá trabalhar para um valor por hora de �̅�. 

Por sua vez, Johnson (1966) demonstra que a suposição da economia 

clássica que uma hora de tempo livre é igual ao valor monetário de uma hora de 

trabalho (money wage rate) que o indivíduo pode receber representa uma 

superestimação do tempo livre e do tempo de viagem. Esse problema é ocasionado 

pela omissão do tempo no trabalho na função utilidade. A análise realizada por 

Johnson assume dois pressupostos principais: o comportamento dos indivíduos é 

sujeito a restrições de tempo e de orçamento; e o trabalho e o lazer (tempo livre) são 

duas variáveis de decisão distintas na função utilidade. Assim, a teoria deve 

explicitamente considerar tempo como um recurso escasso se ela quer capturar a 

essência das decisões pertencentes às viagens, ao trabalho e ao lazer, ou a outros 

usos competitivos do tempo. Assumindo que bens e serviços tem tempo, assim como 

preço, os indivíduos acabam por maximizar uma função utilidade sujeita a duas 

restrições: a restrição orçamentária e a restrição do tempo disponível. 

A restrição orçamentária estabelece que o total ganho com trabalho é 

dividido entre viagens e commodities que não sejam viagens: 

 

𝑃𝑥𝑋 + 𝑃𝑐𝐶 = 𝑃𝑤𝑊 (5) 
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Em que 𝑋, 𝐶 e 𝑊 são, respectivamente, número de viagens (que não seja 

a trabalho), commodities (exceto viagem) e horas de trabalho, e 𝑃 são os preços. 

Para a restrição do tempo, tem-se: 

 

𝑇𝑥𝑋 + 𝑊 + 𝐿 = 𝑇𝑜 (6) 

 

Em que 𝑇𝑥 é o tempo por viagem, 𝐿 tempo livre e 𝑇𝑜 o tempo disponível e 

fixo. 

Conforme Johnson (1966), assume-se que as preferências dos indivíduos 

são representadas pela função utilidade que inclui as quatro variáveis como 

argumentos (𝑋, 𝐶, 𝑊, 𝐿). A partir dessa premissa de assumir tanto trabalho quanto 

tempo livre na função utilidade como variáveis de decisão, e adotando algumas 

condições de equilíbrio, Johnson estabeleceu que a taxa marginal de substituição 

entre renda e tempo livre é igual ao valor da hora de trabalho mais a taxa marginal de 

substituição entre renda e trabalho: 

 

𝑈𝐿

𝑈𝑌
= 𝑃𝑤 +

𝑈𝑤

𝑈𝑌
 (7) 

 

Em que 𝑈𝐿 é a utilidade marginal do tempo livre, 𝑈𝑌 é a utilidade marginal 

da renda, 𝑃𝑤 valor da hora de trabalho, e 𝑈𝑤 utilidade marginal do trabalho. 

Ou como resume Jara-Díaz (2000), ao incorporar o tempo, Johnson 

conduziu a um valor de tempo igual ao da hora de trabalho mais o valor subjetivo do 

trabalho; ou seja, a relação entre a utilidade marginal do trabalho e a utilidade marginal 

da renda, já que a relação 
𝑈𝐿

𝑈𝑌
⁄  é equivalente ao valor do tempo. Suas conclusões 

criticam o uso da hora de trabalho como estimativa para o valor do tempo de viagem, 

do tempo livre ou do tempo em geral; entretanto, Johnson (1966) também reconhece 

que sua proposta apresenta problemas operacionais para estimação. 

Nesta evolução conceitual, o trabalho de Oort (1969) é o primeiro que 

centra na importância do tempo de viagem, defendendo a necessidade de avaliá-lo 

em termos monetários a fim de determinar prioridades nos projetos de investimentos. 

Entretanto, como o próprio autor frisa, seu artigo faz apenas um resumo dos 

problemas teóricos envolvidos, produzindo comentários acerca de resultados 
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empíricos. Oort afirma que estudos da época, baseados na escolha entre modos mais 

rápidos e mais caros em detrimentos de mais lentos e mais baratos, apontam que 

reduções no tempo de viagem são avaliadas em cerca de um terço do valor da hora 

de trabalho, mas que esses resultados não devem ser considerados conclusivos pois 

o valor obtido pode incluir ganhos em outros aspectos além da economia do tempo, 

tais como redução do desconforto da viagem e maior segurança, bem como que 

outros aspectos não são considerados, como o uso do tempo de viagem de forma 

produtiva ou relaxante.  

Segundo Jara-Díaz (2007), De Serpa (1971) fez relevante contribuição na 

discussão sobre o valor do tempo pela introdução explícita de um conjunto de 

restrições técnicas relacionando bens e tempo. Em seu trabalho, De Serpa inicia 

fazendo uma crítica aos trabalhos anteriores, alegando que tentaram modificar a teoria 

neoclássica do consumidor, mas com nenhum deles alcançando o nível de 

sofisticação da abordagem tradicional. Além disso, questionou também que se 

concentravam em problemas específicos ao invés das propriedades gerais das 

funções de demanda. De Serpa apresenta um modelo que tem como características 

essenciais; a função utilidade incorporando commodities e o tempo alocado a elas; a 

decisão individual sujeita a duas restrições de recurso (tempo e orçamento); e o fato 

da decisão do consumo de uma determinada commodity requerer um mínimo de 

tempo para que se realize, podendo o indivíduo despender mais tempo se assim 

desejar. Ou seja, a restrição de tempo fica 𝑇𝑖 ≥ 𝑎𝑖𝑋𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑛, em que 𝑎𝑖 pode ser 

interpretado como o mínimo de tempo requerido para consumir uma unidade de 𝑋𝑖.  

Assim, a proposta de De Serpa (1971) se resume à otimização de 

𝑈(𝑋1, … , 𝑋𝑛, 𝑇1, … , 𝑇𝑛) onde 𝑋𝑛 são cestas de commodities, 𝑇𝑛 tempo alocado a cada 

cesta, sujeito às restrições: 

 

∑ 𝑃𝑖𝑋𝑖 = 𝑌

𝑛

𝑖=1

 (8) 

∑ 𝑇𝑖 = 𝑇𝑜

𝑛

𝑖=1

 (9) 

𝑇𝑖 ≥ 𝑎𝑖𝑋𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑛 (10) 
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Em que 𝑌 é a restrição de renda/orçamento e 𝑇𝑜 é a restrição de tempo 

disponível no período considerado. Utilizando multiplicadores de Lagrange tem-se: 

 

𝐿 = 𝑈(𝑋1, … , 𝑋𝑛, 𝑇1, … , 𝑇𝑛) + 𝜆 (𝑌 − ∑ 𝑃𝑖𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

) + 𝜇 (𝑇𝑜 − ∑ 𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

) + ∑ 𝐾𝑖

𝑛

𝑖=1

(𝑇𝑖 − 𝑎𝑖𝑋𝑖) (11) 

 

Em que 𝐾𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑛 e 𝜇, 𝜆 > 0. 

Assim, com essa especificação, as Equações 12 a 14, juntamente com as 

restrições das Equações 8 a 10, são condições necessárias à solução do problema: 

 

𝑈𝑖 = 𝜆𝑃𝑖 + 𝐾𝑖𝑎𝑖,             𝑖 = 1, … , 𝑛 (12) 

𝑈𝑛+𝑖 = 𝜇 − 𝐾𝑖,                𝑖 = 1, … , 𝑛 (13) 

𝐾𝑖(𝑇𝑖 − 𝑎𝑖𝑋𝑖) = 0, 𝑖 = 1, … , 𝑛 (14) 

 

Os multiplicadores de Lagrange 𝜆 e 𝜇 representam a utilidade marginal da 

renda e a utilidade marginal do tempo, respectivamente. Portanto, a razão 
𝜇

𝜆⁄ , isto é, 

a taxa marginal de substituição (TMS) entre tempo e renda, pode ser interpretada 

como o Valor do Tempo (VT). Essa conclusão, como o próprio De Serpa (1971) afirma, 

já foi feita por Johnson (1966) e Oort (1969), mas apenas para 𝐾𝑖 = 0, pois derivando 

a função utilidade em relação ao tempo, tem-se 
𝜕𝑈

𝜕𝑇
= 𝜇 − 𝐾𝑖; e dividindo por 𝜆; tem-se 

a taxa marginal de substituição de tempo por renda: 

 

𝜕𝑈
𝜕𝑇⁄

𝜆
=

𝜇

𝜆
−

𝐾𝑖

𝜆
 (15) 

 

Portanto, ainda segundo De Serpa (1971), o tempo é uma commodity e não 

um recurso. Eles serão iguais se e somente se 𝐾𝑖 = 0, ou seja o consumidor decidir 

gastar mais tempo do que requerido para consumir 𝑋𝑖. Como cada uma das restrições 

de consumo de tempo representa a exigência de utilizar tempo ao consumir alguma 

commodity, relaxar a restrição de consumo do i-ésimo tempo é equivalente a salvar 

tempo no i-ésimo consumo de tempo de uma atividade. Portanto, 𝐾𝑖  pode ser 

interpretado como a utilidade marginal de tempo economizado, ou como coloca Jara-
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Díaz (2007), 𝐾𝑖  é a variação do tempo requerido para diminuir o consumo 

correspondente do bem; e 
𝐾𝑖

𝜆⁄  o valor em termos monetários do tempo economizado. 

O valor do tempo como um recurso deriva da escassez, sendo, portanto, um custo de 

oportunidade. Entretanto, não faz sentido se falar em se adquirir mais desse recurso, 

ao passo que tempo economizado faz sentido e pode ser observado. Para De Serpa, 

essa é a principal caraterística do modelo que ele propõe.  

Com relação ao tempo livre, De Serpa (1971) afirma que este é o tempo a 

mais alocado a qualquer atividade; assim, quando se tem 𝐾𝑖 = 0, classifica-se o bem 

como bens de lazer e nas demais condições como bens intermediários (𝐾𝑖 > 0). Desta 

forma, seu modelo concorda com os resultados de Johnson (1966) de que o valor do 

tempo livre ou de lazer é 
𝜇

𝜆⁄ , mas discorda na conclusão de que também é o valor do 

tempo de viagens pendulares; isso apenas seria o caso se a viagem a trabalho, por 

exemplo, fosse um “bem” de lazer. 

Em suas conclusões, De Serpa (1971) coloca que o modelo desenvolvido 

não é uma teoria do tempo de trabalho, nem do tempo livre ou de viagem, mas uma 

teoria sobre o tempo e que a característica singular de seu modelo frente aos outros 

é a restrição do consumo de tempo, permitindo que as quantidades dispendidas de 

tempo em cada atividade sejam em parte uma questão de escolha e em parte uma 

questão de necessidade. Jara-Díaz (2007) coloca que nesse contexto De Serpa 

apresenta três diferentes conceitos de VT. O primeiro é o valor do tempo como um 

recurso, o qual é o valor de estender o período do tempo, equivalente a razão entre a 

utilidade marginal do tempo total e a utilidade marginal da renda (
𝜇

𝜆⁄ ). O segundo é 

o valor do tempo atribuído a uma atividade específica (valor do tempo como uma 

commodity), dado pela taxa de substituição entre atividade e renda na função utilidade 

(
𝜕𝑈

𝜕𝑇⁄

𝜆
). O terceiro é o conceito de economia de tempo na atividade 𝑖, definido como 

a razão 
𝐾𝑖

𝜆⁄ . 

Já o trabalho de Evans (1972), que foi publicado pouco depois do trabalho 

de De Serpa (1971), começa ponderando que a teoria econômica tradicional sobre 

alocação do tempo foi construída com o único propósito de explicar a oferta de horas 

de trabalho pelo indivíduo, embora na época houvesse a necessidade de uma teoria 

mais geral, contestando os trabalhos de Johnson (1966) e Oort (1969) que tentaram 
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preencher essa lacuna, e desconsiderando o trabalho de De Serpa (1971). Para Jara-

Díaz (2007), foi o primeiro trabalho a formular um modelo para o comportamento do 

consumidor no qual a utilidade dependia somente do tempo alocado às atividades. 

Segundo Evans (1972), Johnson (1966) e Oort (1969) confundem o valor 

de relaxar a restrição de tempo com o valor do tempo usado em uma atividade. Assim, 

ele propõe uma teoria de alocação e de valoração do tempo que seja consistente com 

as evidências empíricas e leve em consideração a diferença entre o valor do 

relaxamento da restrição do tempo e o valor do tempo usado em uma atividade. Com 

essa teoria, o autor também trata de um conflito entre a teoria econômica vigente à 

época e as evidências empíricas em função de premissas implícitas existentes nessa 

teoria. Na sua teoria, o consumidor seria livre para alocar seu tempo entre atividades 

de qualquer forma que ele escolha. Como afirmam González (1997) e Silva (2011), 

Evans (1972) propôs um modelo de utilidade cujo único argumento é o tempo para 

resolver esses problemas. Para exemplificar, Evans adota o exemplo de ir ao cinema 

que matematicamente se expressa: 

 

𝑀𝑎𝑥 𝑈 = 𝑈(𝑡𝑤, 𝑡𝑡, 𝑡𝑐, 𝑡𝑖)   (16) 

 

Sujeito a: 

𝑡𝑤 + 𝑡𝑡 + 𝑡𝑐 + ∑ 𝑡𝑖 = 𝑇  (17) 

𝑏𝑡𝑐 − 𝑡𝑡 ≤ 0  (18) 

𝑟𝑤𝑡𝑤 + 𝑟𝑡𝑡𝑡 + 𝑟𝑐𝑡𝑐 + ∑ 𝑟𝑖𝑡𝑖 = 0 (19) 

 

Em que a Equação 17 é a restrição de tempo com 𝑡𝑤, 𝑡𝑡 , 𝑡𝑐, 𝑡𝑖 tempo no 

trabalho, tempo de viagem, tempo no cinema e tempo em outras atividades, 

respectivamente; Equação 18 é o tempo alocado para a viagem; e Equação 19 é a 

restrição orçamentária. 

Existem ainda as abordagens de Small (1982) e Gronau (1986). Segundo 

Jara-Díaz (2007), Small inclui os horários de partida como uma variável que influencia 

na utilidade, no tempo e no custo da viagem, gerando assim um recurso que depende 

dos horários de trabalho. Por fim, Gronau amplia o trabalho de Becker ao incluir o 

tempo de trabalho na função utilidade.  
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Como visto acima, cada uma das abordagens da alocação do tempo pode 

levar a uma interpretação e significado diferente do VT. A Tabela 1 resume algumas 

conclusões de cada autor que interferem na intepretação do valor do tempo. 

 

Tabela 1 – Resumo dos Significados do Valor do Tempo 

AUTOR CONCLUSÕES 

Becker (1965) 
O VT é igual a hora trabalhada independentemente da 

atividade na qual o tempo é alocado. 

Johnson (1966) 

Critica o uso do valor da hora de trabalho como estimativa 

para o valor do tempo livre. O VT é igual a hora de trabalho 

mais o valor subjetivo do trabalho. 

Oort (1969) 
O VT pode não incluir ganhos em outros aspectos como o 

uso do tempo de viagem de forma produtiva ou relaxante.  

De Serpa (1971) 

Propõe três conceitos de valor do tempo: como um recurso, 

como uma commodity (atribuído a uma atividade), ou como 

economia de tempo na atividade.  

Evans (1972) 
O consumidor seria livre para alocar seu tempo entre 

atividades e o tempo é o único argumento do seu modelo.  

Fonte: Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

2.2.2 Abordagem de transportes  

Em análises de transportes, o interesse original de se discutir o problema 

da alocação do tempo era a possibilidade de modelar a escolha entre modos (TRAIN 

e MCFADDEN, 1978). Enquanto na microeconomia a discussão se resumia ao papel 

do tempo na função utilidade e nas restrições, problema de maximização da utilidade, 

em transportes a preocupação era a partir das soluções dos modelos 

microeconômicos, ou seja, a partir de funções utilidade indiretas, aplicar modelos de 

escolha discreta para estimar as probabilidades de escolhas de modos. Em outras 

palavras, na microeconomia a preocupação se resume aos modelos que representam 

a maximização da utilidade e suas restrições, enquanto que nos transportes a 

preocupação é como aplicar a solução destes modelos teóricos na modelagem da 

escolha de modos e rotas. Como afirma Jara-Díaz (1998), do ponto de vista 



32 
 

microeconômico, a função utilidade da escolha modal nos modelos de escolha 

discreta é uma função de utilidade indireta condicional, o que representa o nível 

máximo de satisfação que pode ser alcançado em determinados preços e renda, se 

um modo particular for escolhido. Salienta-se que uma função utilidade é dita indireta 

quando ao invés de estar em função da quantidade de bens consumidos, é 

estabelecida em função dos preços e da renda; sendo obtida quando se utiliza os 

valores ótimos da cesta de consumo dada as restrições existentes. Ou seja, a função 

utilidade indireta é o resultado do problema de otimização da maximização da utilidade 

direta que representa a curva de indiferença de consumo. 

Um dos primeiros trabalhos relevantes a tratar o assunto da alocação do 

tempo sob um viés de transportes é o trabalho de Train e McFadden (1978). Em seu 

artigo, os autores assumem a abordagem de Becker (1965) e derivam modelos de 

escolha de modos para viagens motivo trabalho da teoria neoclássica do trade-off 

entre bens e lazer; bem como, discutem como a forma da curva de indiferença do 

consumidor com relação a esses bens influi na maneira como o salário deve entrar na 

função utilidade. Para Jara-Díaz (1998), a estrutura do trade-off entre bens e lazer 

para os modelos de escolha do modo de Train e McFadden (1978) postula que as 

fontes básicas de utilidade são o consumo de bens e o tempo dedicado ao lazer. Na 

formulação original, o conflito entre ambas as fontes é devido à escolha das horas de 

trabalho, pagas a uma taxa fixa (exógena): quanto mais o indivíduo trabalha, mais ele 

pode consumir e menos tempo de lazer está disponível. Os autores assumem: 

 

𝑈𝑖 = 𝑈(𝐺𝑖, 𝐿𝑖) (20) 

 

Sujeito a: 

𝐺𝑖 = 𝑉 + 𝑤. 𝑊 − 𝑐𝑖  (21) 

𝐿𝑖 = 𝑇 − 𝑊 − 𝑡𝑖  (22) 

 

Em que 𝑉  representa outras rendas, 𝑤  salário por hora, 𝑊  horas 

trabalhadas, 𝑐  custo do deslocamento de ir e vir ao trabalho, 𝑇  total de tempo 

disponível, 𝑡 tempo de deslocamento para ir e vir ao trabalho, 𝐺 representa os bens 

consumidos, 𝐿 lazer, e o sub índice 𝑖 o modo de transporte. González (1997) salienta 
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que essa abordagem assume que o indivíduo pode escolher quantas horas trabalha, 

o que em muitos casos é irreal. 

Quem se desloca a trabalho escolhe o modo 𝑖 se e somente se 𝑈𝑖 > 𝑈𝑗 

para todo 𝑗 = 1, … , 𝑛      𝑗 ≠ 𝑖. Deste ponto em diante nesta discussão, o valor esperado 

de 𝑈𝑖
∗ , 𝐸(𝑈𝑖

∗) , será simbolizado por 𝑌𝑖 , sendo 𝑌𝑖  função de 𝑐  e 𝑡 , custo e tempo, 

respectivamente. Assim, essa função utilidade indireta é usada na escolha modal e 

denominada pelos autores de utilidade representativa. Por exemplo, se o modelo de 

escolha de modo é um logit multinomial, a probabilidade de escolha de 𝑖 é dada pela 

conhecida fórmula 𝑃𝑖 =
𝑒𝐸(𝑌𝑖)

∑ 𝑒𝐸(𝑌𝑖)𝑛
𝑖=1

. Dessa maneira, pode-se determinar a forma da 

curva de indiferença de bens e lazer, ou seja a forma funcional que 𝑈(𝐺, 𝐿) deve 

apresentar para produzir formas particulares de 𝑌𝑖 . Train e McFadden (1978) 

assumem três funções utilidade como exemplo para o trade-off entre bens e lazer, e 

a partir delas chegam em funções operacionais para a utilidade de escolha de modo 

que incluem o salário (w) como variável.  

No seu trabalho, Truong e Hensher (1985) apresentam as principais 

diferenças entre as teorias de Becker (1965) e De Serpa (1971), e como essas 

diferenças levam a modelos distintos de escolha discreta. Por fim, aplicam os modelos 

gerados em dados de viagens pendulares relativos a cinco cidades australianas. Para 

os autores, a teoria de Becker conduz ao conceito de preço sombra, ou custo de 

oportunidade, do tempo de viagem, que por sua vez é uniforme em todas as atividades 

e sobre todas as circunstâncias; enquanto a teoria de De Serpa permite que a utilidade 

marginal (valor) do tempo de viagem divirja desse preço-sombra uniforme, dando 

origem a um excesso (ou déficit) de valor em uma circunstância específica. O tempo 

de viagem, ao contrário do custo de viagem, não pode ser "salvo" no sentido de ser 

armazenado e acumulado para uso futuro. Só pode ser "transferido" de um tipo de 

atividade para outro.  

O conceito de “economia” de tempo de viagem implicava em uma 

transferência de recursos de tempo de viagem para atividades não relacionadas a 

viagens (trabalho/lazer). No trabalho de Truong e Hensher (1985), esse conceito é 

generalizado para incluir a realocação de tempo entre as atividades de viagem, 

mesmo sem qualquer economia líquida do tempo. O valor do tempo de viagem, 

portanto, nos permite medir e monitorar mudanças “qualitativas” no sistema de 
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transporte, não apenas mudanças quantitativas que são medidas pelo custo de 

oportunidade. Ou seja, segundo Truong e Hensher (1985), o valor do tempo de viagem 

também permite medir e monitorar mudanças qualitativas nos sistemas de 

transportes, ao passo que o custo de oportunidade somente nos permite medir 

mudanças quantitativas; portanto, a teoria de Becker não permite capturar mudanças 

qualitativas, estas somente são capturadas se considerada a teoria de De Serpa.  

Truong e Hensher (1985) exemplificam essa diferença em uma situação 

em que se transfere o tempo de viagem de um modo menos confortável para um modo 

mais confortável: quando essa transferência ocorre, o valor economizado de tempo 

de De Serpa indica um ganho líquido diferente de zero; enquanto pela abordagem de 

Becker o custo de oportunidade é zero, pois como explicado a utilidade marginal do 

tempo permite medir e monitorar mudanças qualitativas nos sistemas de transportes, 

enquanto o preço sombra apenas as mudanças quantitativas.  

Após essa discussão teórica, Truong e Hensher (1985) formulam modelos 

de escolha discreta para escolha de modos de transporte incorporando um 

componente aleatório às funções utilidade de cada teoria, assumindo que esse 

componente aleatório segue uma distribuição de valor extremo (distribuição de 

Gumbel) e, portanto, a probabilidade de escolha segue uma função logit. Aplicados os 

modelos, o trabalho conclui que a realocação de tempo pode resultar em ganhos ou 

perdas de bem-estar devido às variações nas quantidades do tempo total de viagem 

e/ou variações qualitativas da viagem; o primeiro medido pelo preço sombra do tempo 

de Becker (1965) e o segundo pelo valor do tempo transferido de De Serpa (1971). 

Assim, apenas a abordagem de De Serpa permite identificar ganhos ou perdas na 

escolha de alternativas, além da simples redução do tempo dispendido. Salienta-se 

que o preço-sombra, no caso da proposta de Becker, é a variação do valor da função 

objetivo em função do relaxamento de uma restrição, no caso a restrição de tempo, 

em uma unidade, enquanto que a utilidade marginal do tempo, da forma como propõe 

De Serpa, permite incorporar ganhos da transferência de um modo de transporte para 

outro preferível mesmo que não haja redução do tempo de viagem.  

Dois anos após o trabalho de Truong e Hensher (1985), John J. Bates 

publica no mesmo periódico trabalho fazendo críticas e propondo correções a este 

trabalho. Segundo Bates (1987), em função de alguns mal entendidos, as conclusões 

de Truong e Hensher (1985) são inválidas. O artigo se inicia com uma apresentação 
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das formulações para o problema de otimização segundo as abordagens de Becker 

(1965) e De Serpa (1971), ressaltando que a diferença entre elas reside na 

consideração da restrição tecnológica, como foi visto anteriormente (Equação 10). O 

autor lembra que os multiplicadores de Lagrange (𝜆, 𝜇, 𝜅) não podem ser negativos e 

em geral são iguais a zero somente quando a restrição associada não é obrigatória; 

além de afirmar que Truong e Hensher falham em não observar essa característica, 

com este sendo um dos erros cruciais do trabalho. De qualquer forma, como observa 

Silva (2011), a abordagem de Truong e Hensher (1985), complementada pelas 

críticas, serviu de arcabouço para todos os trabalhos empíricos de VT posteriores. 

No Brasil os trabalhos precursores foram as teses de doutorado de Senna 

(1994a) e Arruda (1995). O primeiro considerando a resposta dos usuários, seus 

comportamentos e percepções, às variações do tempo de viagem. E o segundo 

tratando de uma proposta de método de avaliação de projetos de transportes 

envolvendo uma abordagem baseada na acessibilidade e teoria da utilidade, portanto 

incorporando o VT. Estes trabalhos foram seguidos por alguns artigos com o objetivo 

de: estimar o valor do tempo de forma empírica, tais como Senna (1994b), Brito e 

Strambi (2007), Senna (2012) e Silva e Souza (2013); compreender o comportamento 

dos usuários ou do próprio VT, tais como Senna (1994c), Senna (1995), Senna (1999), 

Silva (2011), Silva (2012) e Senna e Cardoso (2012); avaliar projetos, tais como  

Arruda (1995), Arruda (1996) e Cardoso e Senna (2012). 

 

2.3 A estimação do valor do tempo  

Em que pese a discussão anterior, empiricamente a estimativa do valor do 

tempo de viagem para um dado deslocamento é obtida assumindo que a derivada 

total da função utilidade, incorporando atributos de nível de serviço que envolvam 

custo monetário e tempo da viagem, é zero. Ou seja, mudanças em um dos atributos 

implicam necessariamente em alterações no outro, para garantir que a utilidade 

permaneça constante. Ou como afirmam Heggie (1983) e Hensher (2011), mesmo a 

partir de modelos teóricos como os de De Serpa (1971) e Truong e Hensher (1985), 

considerando o caso particular dos deslocamentos, pode ser demonstrado que o VT 

de viagem, 
𝐾𝑖

𝜆⁄ , corresponde exatamente a razão entre a utilidade marginal do tempo 

e do custo que são estimadas como parte da utilidade de um modo de transporte em 
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um modelo discreto de escolha de modos. Isto foi demonstrado por diversos autores, 

entre eles destacam-se: Truong; Hensher (1985); Bates (1987); Gálvez e Jara-Díaz 

(1998); Jara-Díaz e Guevara (2003) e Jara-Díaz (2007). Dessa forma, tem-se que o 

VT é dado pelas derivadas parciais do custo e do tempo (TRAIN, 2009). No caso de 

uma utilidade linear, o VT se resume, portanto, a razão do coeficiente do tempo de 

viagem pelo do custo monetário, como reportado em Train (2009), Cascetta (2009) e 

Greene e Hensher (2010). Essa razão representa a taxa marginal de substituição 

entre o tempo e o custo, ou seja, a disposição a pagar dos indivíduos para reduzir 

uma unidade de tempo no seu deslocamento. 

A função utilidade (ou desutilidade) do conjunto de alternativas pode ser 

obtida a partir da modelagem do processo de escolha de modos ou rotas pelos 

usuários. Para calibrá-la, é utilizado o princípio de maximização da utilidade, no qual 

o consumidor é considerado racional, tendo conhecimento completo das suas 

alternativas e escolhendo sempre aquela de maior utilidade. Neste tipo de 

modelagem, a escolha dos indivíduos é utilizada como variável qualitativa 

dependente, pois o valor da função utilidade para cada alternativa não pode ser 

observado diretamente em campo. Na calibração deste tipo de modelo, as pesquisas 

de Preferência Declarada (PD) tornaram-se nos últimos anos a principal ferramenta 

de obtenção de dados (ORTÚZAR e WILLUMSEN, 2011). As pesquisas de PD, ou 

ainda as de Preferência Revelada (PR), são as fontes de dados, mas para que se 

possam calibrar as funções utilidade é necessário o ferramental dos Modelos de 

Escolha Discreta. Os dados de PR e PD se diferenciam basicamente no fato de que 

os dados de PR são observáveis na operação ou no mercado, ou seja, são decisões 

postas em prática pelos consumidores, enquanto que os dados de PD são obtidos por 

meio de entrevistas nas quais se apresentam situações hipotéticas ao entrevistado 

para que ele faça uma escolha. As principais características e diferenças entre os dois 

métodos estão resumidas na Tabela 2, adaptada de Louviere et al. (2010). 
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Tabela 2 – Diferenças de PR e PD 
Questão PR PD 

Relações 

tecnológicas 

Descreve apenas 

alternativas existentes, 

implica em limites restritos 

dos dados. 

Os dados PD podem cobrir uma gama 

muito maior de atributos e níveis que os 

dados PR. Os relacionamentos 

tecnológicos são definidos pelo 

especialista. 

Conjunto de 

alternativas 

É difícil separar os efeitos 

da marca (imagem da 

alternativa) dos efeitos 

dos atributos. 

As marcas, ou alternativas, podem estar 

presentes ou não, a depender apenas do 

projeto. Inclusive há a possibilidade da 

presença de novas marcas / alternativas 

Restrições 

pessoais e de 

mercado 

Estão refletidas nos 

dados, entretanto podem 

não conter variabilidade 

suficiente. 

As restrições geralmente podem ser 

simuladas e observadas com dados de PD, 

seja com níveis de atributos ou 

manipulações de presença / ausência. 

Fonte: Louviere et al. (2010). 

2.4 Modelagem de escolha discreta 

Segundo Mcfadden (2007), os modelos de escolha discreta foram 

desenvolvidos tomando como fundamento a teoria do consumidor, mais 

especificamente os conceitos de preferências do consumidor e de utilidade. Os 

consumidores, entre eles se encontram os usuários de meios de transportes, 

considerando suas restrições notadamente orçamentárias, podem escolher entre uma 

série de bens e serviços. Na teoria econômica esses mesmos consumidores são 

considerados racionais e, portanto, maximizadores da satisfação que o consumo 

desses bens e serviços podem proporcionar. 

Na economia clássica essa satisfação é medida pela utilidade. Segundo 

Varian (2010), a utilidade foi pensada como uma medida numérica da satisfação de 

uma pessoa. Dada esta ideia, era natural pensar nos consumidores fazendo escolhas, 

de modo a maximizar a sua utilidade. Em função dos problemas conceituais discutidos 

anteriormente esse conceito clássico vem sendo abandonado, adotando-se a utilidade 

apenas como um meio de descrever preferências. A função de utilidade é um modo 

de atribuir um número a cada possível cesta de consumo, de modo que se atribuam 

às cestas mais preferidas números maiores que os atribuídos às menos preferidas; 

isto é, a cesta (𝑥1, 𝑥2) ≻ (𝑦1, 𝑦2) se e somente se 𝑢(𝑥1, 𝑥2) > 𝑢(𝑦1, 𝑦2), sendo que " ≻ " 
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representa preferível (VARIAN, 2010). O objetivo é fornecer os meios para a 

transformação de suposições sobre os desejos do consumidor em uma função de 

demanda que expresse sua decisão sob determinadas circunstâncias. 

O problema básico confrontado pela análise a partir de modelos de escolha 

discreta é a modelagem de escolha a partir de um conjunto de alternativas 

mutuamente exclusivas e coletivamente exaustivas (BEN-AKIVA e LERMAN, 1985), 

sendo que essa escolha, ou sua probabilidade, se baseia nas características do 

tomador da decisão e nos atributos ou atratividade das alternativas. O modelo de 

escolha discreta pode ser descrito então como a escolha de uma alternativa “i” por um 

tomador da decisão “n” dado um conjunto de alternativas 𝐶𝑛 , de modo que 𝑈𝑖𝑛 >

𝑈𝑗𝑛    ∀ 𝑗 ≠ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐶𝑛. Entretanto, não se conhece a utilidade associada por um tomador 

de decisão a uma determinada alternativa. Em outras palavras, a utilidade não é 

observável. O que pode ser observável são algumas propriedades ou atributos das 

alternativas e do tomador de decisão (𝑆𝑛), assim como a escolha realizada. Assume-

se, portanto, que a utilidade é função de alguns atributos conhecidos das alternativas 

e dos tomadores de decisão, além de alguns atributos desconhecidos, ou não 

observáveis; ressaltando que essa é uma função utilidade indireta. 

A utilidade pode assumir diversas funções matemáticas. Entretanto, 

assumindo que seja linear, podemos representá-la por duas parcelas distintas: a 

primeira contém os atributos observáveis, comumente denominada de parte 

sistemática (𝑉𝑖𝑛); e a segunda representa todos os atributos não conhecidos ou não 

observáveis, denominada de componente aleatório ou distúrbio (ϵin).  

 

𝑈𝑖𝑛 = 𝑉𝑖𝑛 + 𝜖𝑖𝑛 (23) 

 

A parcela 𝜖𝑖𝑛  implica na aleatoriedade da utilidade e, portanto, na 

necessidade de se considerar modelos de escolha discreta aleatórios. Manski (1973), 

apud Ben-Akiva e Lerman (1985), identifica quatro fontes distintas da aleatoriedade 

da utilidade: atributos não observados; variações de gosto/preferência do consumidor 

não observadas; erros de medição e imperfeição nas informações; e variáveis 

instrumentais (proxy). 

Nesse contexto, a probabilidade de escolha da alternativa “i” passa a ser 

igual à probabilidade de Uin ser maior ou igual as utilidades das outras alternativas 
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pertencentes a 𝐶𝑛 . Ou seja: 𝑃(𝑖|𝐶𝑛) = 𝑃𝑟[𝑈𝑖𝑛 ≥ 𝑈𝑗𝑛, ∀𝑗 ∈ 𝐶𝑛] . Assim, se deriva a 

probabilidade de escolha assumindo uma distribuição de probabilidade conjunta para 

o conjunto de utilidades aleatórias {𝑈𝑖𝑛, 𝑖 ∈ 𝐶𝑛}. A especificação do modelo se inicia 

com a determinação do componente sistemático a partir dos atributos importantes, 

enquanto que a determinação da parcela aleatória, ou componente aleatório ϵin, por 

meio da identificação de sua distribuição ou da distribuição da diferença (𝜖𝑖𝑛- 𝜖𝑗𝑛); no 

caso de modelos binários, é responsável pela definição do modelo de escolha 

discreta. 

Os modelos Logit são os mais comuns (TRAIN, 2009) e são obtidos a partir 

da premissa de que os ϵ não são correlacionados e apresentam uma mesma variância 

para todas as alternativas (i.i.d, do inglês independent and identically distributed). Por 

sua vez, os modelos GEV (Generalized Extreme Value) são modelos mais gerais que 

assumem uma correlação entre os erros ϵ;  no caso quando se assume uma 

correlação igual a zero o modelo passa a ser o Logit. Outros modelos muito comuns 

são os modelos Probit que assumem que os ϵ apresentam distribuição normal. Ainda 

existem modelos mais complexos tais como o Mixed logit (BEN-AKIVA e LERMAN, 

1985). 

A modelagem da escolha dos indivíduos entre alternativas discretas a partir 

de funções utilidade, conhecida na literatura como desenvolvimento de modelos 

comportamentais de Escolha Discreta (ED), normalmente base da estimação do VT 

(BEM-AKIVA E LERMAN, 1985; TRAIN, 2009; HENSHER, 2011; SMALLl, 2012), pode 

ser descrita como um processo constituído de cinco etapas: formulação, projeto de 

experimento, coleta de dados, calibração e validação, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – O Processo de modelagem da escolha discreta 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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2.4.1 Formulação do modelo 

A primeira etapa do processo de modelagem da ED se constitui na 

formulação e especificação da estrutura do modelo, sendo este o momento da 

definição das alternativas de escolhas postas aos usuários, da seleção dos seus 

atributos, dos tipos de funções de dependência (lineares, exponenciais, dentre 

outras), das segmentações da amostra, assim como da distribuição de probabilidade 

dos erros. Percebe-se em alguns trabalhos sobre estimativas de VT que o objetivo do 

estudo está mais voltado para o aperfeiçoamento no uso do ferramental de análise; 

nestes casos, o modelo é previamente definido (SILVA, 2011), ou seja, o foco da 

análise está na ferramenta e não no fenômeno. Já nos casos em que o interesse 

reside na compreensão do fenômeno em si, como neste trabalho, destaca-se a 

necessidade de um esforço maior na formulação do modelo de modo a garantir sua 

adequação ao fenômeno a ser estudado e aos objetivos específicos da análise em 

questão.  

A formulação ou especificação do modelo é a fase mais fortemente 

associada com o fenômeno, portando as definições dessa fase devem buscar uma 

melhor representação deste. Em alguns casos é aceitável fazer ajustes na formulação 

com o objetivo de operacionalizar a determinação dos indicadores. É importante 

ressaltar que é impossível determinar a especificação mais apropriada. Ben-Akiva e 

Lerman (1985) afirmam que, uma vez que não se pode confiar exclusivamente no 

critério da qualidade do ajuste, exige-se procedimentos adicionais que ajudarão a 

determinar a especificação de um modelo. O papel mais importante recai nas teorias 

formais e julgamentos informais que representem o melhor conhecimento sobre o 

fenômeno. 

 

2.4.1.1 Conjunto de alternativas 

Segundo Ben-Akiva e Bierlaire (1999), analisar a tomada de decisão 

individual exige não apenas conhecimento da alternativa que foi escolhida, mas 

também daquela que não foi escolhida. Portanto, as suposições devem ser feitas 

sobre as opções disponíveis que um indivíduo considera durante um processo de 

escolha. O conjunto das alternativas consideradas é chamado o conjunto de escolha. 

Este conjunto de escolha é um conjunto finito e contável de alternativas a partir do 
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qual um tomador de decisão escolhe uma e apenas uma alternativa. Isto inclui as 

alternativas que sejam viáveis e conhecidas para o tomador de decisão durante o seu 

processo de decisão. Entretanto, como afirmam Ben-Akiva e Boccara (1995), um 

modelo que ignora o problema da geração do conjunto de escolha, assumindo que 

cada indivíduo escolhe a partir do conjunto de escolha universal, pode ser seriamente 

mal especificado. Estes autores apontam na direção de se considerar o conjunto de 

alternativas como probabilísticas e não determinísticas, entretanto também alertam 

das grandes dificuldades na estimativa e uso dos modelos. 

Por sua vez, Hensher et al. (2005) destacam que na seleção do conjunto 

de alternativas a serem consideradas o analista pode excluir algumas opções por 

muitas razões: incapacidade de pagamento de uma alternativa por parte dos 

tomadores de decisão; não disponibilidade da alternativa na localização geográfica do 

indivíduo; o custo e o esforço envolvidos na avaliação de um grande número de 

alternativas; entre outras. Para o autor, existem dois métodos principais para se definir 

o conjunto de alternativas: simplesmente questionar o tomador de decisão quais as 

que ele considera em uma situação de tomada de decisão; ou criar uma lista universal, 

mas finita de alternativas. No primeiro caso há o risco do princípio de maximização 

global da utilidade ser violado, já que o tomador de decisão pode desconsiderar a 

alternativa ótima. O autor ainda explica três abordagens que ele denomina de 

refinamento da lista de alternativas para selecionar uma quantidade menor. A primeira 

é por meio de uma seleção de uma amostra aleatória das alternativas mais a 

alternativa escolhida (no caso de PR); a segunda é excluir alternativas insignificantes, 

mas essa abordagem incorpora subjetividade do analista ao escolher essas 

alternativas; e a terceira é usar alternativas genéricas (não identificadas). 

 

2.4.1.2 Seleção de atributos 

Após definido o conjunto de alternativas, deve-se determinar os atributos 

que irão compor as funções utilidade. Salienta-se que os atributos podem ser comuns 

às alternativas ou específicos e relativos ao tomador de decisão. Os níveis dos 

atributos também podem variar de alternativa para alternativa. Na seleção dos 

atributos, deve-se ter alguns cuidados. Segundo Small e Verhoef (2007), um modelo 

que inclui todos os atributos que tem influência e são relevantes sobre o 
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comportamento pode exigir muitos dados para estimá-lo com precisão adequada; ou 

o modelo pode ser muito complexo para servir como guia prático para a análise de 

políticas públicas. Ainda segundo os autores, uma boa saída para lidar com este 

problema é basear os modelos em uma teoria comportamental ao invés de 

experimentar dezenas de especificações. 

Para estimar o VT, a abordagem mais comum na comunidade científica 

brasileira tem sido utilizar somente tempo e custo como atributos nas escolhas de 

modos ou rotas, como observado em Gonçalvez et al. (2006), Brandão Filho et al. 

(2006), Brito e Strambi (2007), Sanches e Ferreira (2007), Silva (2011), Cardoso e 

Senna (2012), Silva et al. (2012), além de Brito e Poiani (2014). A grande maioria dos 

trabalhos nacionais tem assumido que esses atributos estão relacionados linearmente 

com a utilidade de cada alternativa, empregando modelos logit para a calibração dos 

parâmetros. Já na comunidade científica internacional, verifica-se que outros modelos 

tem sido testados, assim como formulações não lineares da função utilidade, tanto em 

trabalhos com discussões conceituais sobre o ferramental de escolha discreta 

(DEVARASETTY et al., 2012; KATO et al., 2013), quanto em análises empíricas do 

fenômeno do VT (CIRILLO e AXHAUSEN, 2006; FORSEY et al., 2013); entretanto, os 

modelos logit com utilidade linear ainda são bastante utilizados, como pode ser 

constatado nos trabalhos de Antoniou et al. (2007), Brito e Strambi (2007), Kato et al. 

(2013) e Fezzi et al. (2014). 

Vale destacar que modelos do tipo logit apresentam uma série de 

limitações que devem ser consideradas quando aplicados na estimação do VT, 

podendo afetar os resultados dos parâmetros de calibração, assim como a 

interpretação dos indicadores obtidos. Inicialmente, os modelos logit consideram que 

toda a variação da preferência dos usuários está na parte aleatória da função utilidade, 

assumindo que a parte sistemática tem caráter determinístico. Segundo Hess et al. 

(2005), os coeficientes na parte sistemática da função utilidade são na verdade 

médias de distribuições de probabilidade; ou seja são variáveis aleatórias. Em outras 

palavras, o grupo dos usuários modelados pela respectiva função utilidade não tem 

comportamento homogêneo, com sua variabilidade sendo quantificada pelos desvios 

padrões dos coeficientes das variáveis independentes. Este procedimento é 

frequentemente desconsiderado pelos analistas que acabam verificando apenas a 

média e a significância dos parâmetros calibrados. Em suma, assumir a variabilidade 
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dos parâmetros de custo e de tempo é reconhecer a variabilidade do VT entre usuários 

pertencentes ao mesmo segmento. Em análises de projetos, a representação da 

distribuição por sua média resulta em avaliação otimista nos retornos financeiros dos 

mesmos (HENSHER e GOODWIN, 2004). A premissa de aleatoriedade dos 

coeficientes, ou do VT, é comumente desconsiderada pelos analistas, pois esta requer 

a aplicação de modelos mais complexos, de difícil compreensão, e que requerem um 

maior recurso computacional na calibração. Na literatura, o modelo mais adequado 

para incorporar a aleatoriedade dos coeficientes na estimativa do VT é o modelo mixed 

logit, em que se considera de forma explicita que os coeficientes são aleatórios 

(ORTÚZAR e WILLUMSEN, 2011).  

Outro aspecto a ser considerado na formulação diz respeito ao fato do 

modelo logit, com apenas tempo e custo, não ser capaz de capturar situações nas 

quais fatores não observáveis, como por exemplo atitudes habituais de um mesmo 

indivíduo, são correlacionados ao longo do tempo. Simma e Axhausen (2003) 

encontraram indícios de que indivíduos que possuem automóvel em sua residência 

estão mais propensos a fazerem uso do mesmo em seus deslocamentos; situação 

similar ocorreu para o transporte público entre os indivíduos que possuem bilhetes 

sazonais. Tal tipo de análise só pode ser realizada com dados longitudinais que 

incorporam tanto a variação nas decisões entre indivíduos, como a variação ao longo 

do tempo para um mesmo indivíduo. 

 

2.4.1.3 Funções de dependência 

Deve-se ainda refletir sobre qual a melhor forma da função utilidade. Como 

visto, o uso de funções lineares tem sido o formato mais recorrente neste tipo de 

análise. Entretanto, esta pode não ser a melhor representação. Em grandes cidades, 

o esperado é uma elevada amplitude para os valores de tempo de deslocamento. Na 

microeconomia um bem ou serviço que traz utilidade ao consumidor normalmente 

segue a lei da utilidade marginal decrescente, ou seja, à medida que são consumidos 

implicam em maior utilidade total, porém a cada unidade marginal consumida implica-

se em um aumento menor da utilidade. A utilidade cresce a taxas decrescentes. Por 

sua vez, o tempo apresenta utilidade negativa, ou simplesmente desutilidade, mas da 

mesma forma tende a ter um valor marginal decrescente. Economias de uma unidade 



44 
 

de tempo num total elevado devem implicar em pequenas reduções na desutilidade. 

Desta forma, uma única função linear não seria capaz de representar adequadamente 

tal comportamento, principalmente em situações de elevada amplitude de tempo de 

viagem. A solução pode ser segmentá-la, ou assumir outro tipo de função. Train (2009) 

explica que, em alguns contextos, o pesquisador vai achar que é útil considerar os 

parâmetros da função utilidade como não-lineares. Assim, a estimativa será então 

mais difícil, uma vez que a função log-verossimilhança não é globalmente côncava e 

as rotinas de computador não são amplamente disponíveis para calibrar esse tipo de 

função. Além disso, os parâmetros não lineares complicam significativamente o 

problema de definição da amostra. 

Hess et al. (2005) defendem que o fenômeno dos deslocamentos, quando 

tratado com suas peculiaridades, torna-se difícil de ser modelado. Entre essas 

peculiaridades, os autores apresentam o conceito de que existe uma parcela de 

satisfação na realização da viagem, sendo esta detentora não apenas de aspectos 

negativos. Segundo Salomon e Mokhtarian (1998), a utilidade de realizar uma 

atividade pode ser separada em três componentes: 

a) a utilidade da atividade no destino – em modelos que simulam a 

escolha de modos ou rotas, a utilidade da atividade é fixa e 

independente do modo, restando para serem discutidas apenas as 

outras duas parcelas; 

b) a desutilidade da viagem (aspectos negativos); e, 

c) a utilidade da viagem ao destino (aspectos positivos), usualmente 

fatores subjetivos e não observáveis.  

Os atributos tradicionais tempo e custo são pertencentes ao segundo grupo 

de variáveis e, por conta disso, devem possuir coeficientes negativos. Quando esses 

parâmetros são encontrados com valores positivos são tratados como indicativos de 

falhas na modelagem, mas é possível que a deficiência esteja relacionada com a 

interpretação do parâmetro, que pode não estar representando apenas o atributo 

tempo. Cirillo e Axhausen (2006) defendem a hipótese de que a viagem pode ser 

agradável, sendo assim valores de tempo positivos não podem, a priori, ser excluídos. 

Outros fatores podem impactar de forma positiva na utilidade da viagem, 

como discutem Salomon e Mokhtarian (1998). Estes fatores pertencem à terceira 

parte da utilidade e quando omitidos confundem o efeito do tempo e custo. Uma 
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maneira de evitar esta correlação com variáveis não expressas é adicioná-las na parte 

sistemática, porém reconhecendo as dificuldades inerentes ao fato dessas variáveis 

pertencerem ao terceiro grupo, dos fatores subjetivos e de difícil valoração, mesmo 

em pesquisas de PD. 

Viagens com propósito de recreação ou diversão, definidas como “viagens 

indiretas” por Mokhtarian e Salomon (2001), também impactam de forma positiva no 

deslocamento. Neste caso, a viagem se confunde com a atividade – movimentar-se é 

a razão desses deslocamentos (MOKHTARIAN e SALOMON, 2001). Destaca-se que 

possíveis aspectos positivos na realização de viagens são contrários às premissas da 

modelagem tradicional da demanda por transportes. Assume-se que a viagem é uma 

demanda derivada, implicando na hipótese de que o tempo gasto durante a viagem 

na realidade gera uma desutilidade, devendo ser minimizada (HESS et al., 2005).  

Além dos argumentos tempo e custo, que são condição para cálculo do VT, 

a priori outros atributos que contribuem para a explicação do fenômeno devem ser 

considerados e verificada sua significância. Ainda que o modelo mais simples apenas 

com tempo e custo possa ser utilizado, ele impossibilita identificar o trade-off entre 

tempo e outros atributos, assim como a comparação entre os seus coeficientes. 

Características como a renda também podem participar da função utilidade como 

denominadores do custo, Equações (24 e (25; assim se está assumindo que à medida 

que a renda varia a percepção sobre o custo também varia. No caso, à medida que a 

renda aumenta, espera-se que a importância do custo seja menor. 

 

𝑈𝐴 = 𝐴𝑆𝐶 +  
𝛽1𝑥𝐴1

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎
+ 𝛽2𝑥𝐴2 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑥𝐴𝑖 + 𝜃𝐴𝑆 + 휀𝐴 (24) 

𝑈𝐵 =
𝛽1𝑥𝐵1

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎
+ 𝛽2𝑥𝐵2 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑥𝐵𝑖 + 휀𝐵 

(25) 

 

Em que ASC é a constante específica da alternativa; 𝛽 os coeficientes dos 

atributos; 𝑥  os atributos, sendo 𝑥1 o custo; 𝜃  coeficiente das características do 

usuário; e 𝑆 dummy que representa as características do usuário. 
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2.4.1.4 Segmentação da amostra 

Outra questão importante a ser considerada na especificação da parte 

sistemática da função utilidade é a possibilidade de incorporar segmentos de acordo 

com as características socioeconômicas dos tomadores de decisão. Para tanto, essas 

características precisam ser invariáveis entre modos. Considerando que somente a 

diferença entre alternativas importa, a especificação das funções utilidade é 

semelhante às apresentadas, e a variável 𝑆𝑔 passa a ser uma dummy. As Equações 

26 e 27 são um exemplo onde se assume 𝑔  segmentos socioeconômicos de 

interesse. 

 

𝑈𝐴 = 𝐴𝑆𝐶 +  𝛽1𝑥𝐴1 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑥𝐴𝑖 + 𝜃𝐴1𝑆1 + 𝜃𝐴2𝑆2 + ⋯ +𝜃𝐴𝑔−1𝑆𝑔−1+휀𝐴 (26) 

𝑈𝐵 = 𝛽1𝑥𝐵1 + 𝛽2𝑥𝐵2 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑥𝐵𝑖 + 휀𝐵 (27) 

 

Valores positivos (ou negativos) e estatisticamente significantes para estes 

coeficientes (𝜃𝐴𝑔) vão indicar se o grupo de indivíduos representados pelo segmento 

𝑆𝑔 tem maior (ou menor) probabilidade que o outro segmento de escolher a alternativa 

𝐴 , ou no caso de valor negativo a alternativa 𝐵 . A alternativa 𝐴  é a alternativa 

escolhida para que sua função utilidade tenha o atributo socioeconômico, enquanto a 

outra é normalizada para um valor igual a zero. Essa forma de especificar a 

componente sistemática permite verificar comportamentos distintos entre grupos de 

renda, idade, sexo, escolaridade, entre outros. Esse tipo de especificação pode 

contribuir no entendimento da problemática, conforme for o caso. 

 

2.4.1.5 Escolha de modo ou rota 

Outra questão relevante na formulação dos modelos é qual o processo de 

decisão que deve ser analisado: a escolha do modo ou da rota. A princípio, o mais 

indicado é modelar a decisão de escolha do modo (CASCETTA, 2009), com as 

alternativas podendo ser consideradas separadamente (ex., automóvel ou ônibus) ou 

combinadas no caso de viagens com integração modal, tais como bicicleta-ônibus. A 

vantagem deste tipo de modelagem para se estimar o VT é que ela permite a 

separação do valor do tempo de uma viagem em várias parcelas relacionadas por 
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exemplo a tempos de espera, tempos de transbordo e tempos efetivamente de 

deslocamento num dado veículo. Existem vários estudos na literatura que investigam 

como os usuários valoram o tempo durante os vários estágios da viagem, em especial 

para os usuários do transporte coletivo (HENSHER E TRUONG, 1985; SENNA, 

1994c; CAVALCANTE et al., 2000; FORSEY et al., 2013). 

A alternativa à escolha de modo é modelar a escolha de rota em 

deslocamentos uni ou multimodais, mas esta apresenta como uma de suas principais 

dificuldades a definição do conjunto de alternativas para cada indivíduo numa rede de 

transportes. Em geral, muitos caminhos são possíveis para se realizar uma dada 

viagem, sendo que muitos deles compartilham os mesmos arcos da rede. Isto 

impossibilita a aplicação do modelo logit, já que este se baseia na premissa de que os 

atributos das alternativas sejam independentes. Por este motivo, métodos heurísticos 

são geralmente aplicados para se encontrar um conjunto de alternativas de rotas não 

muito correlacionadas e que seja próximo das rotas realmente utilizadas (PRATO, 

2009). Muitos trabalhos na literatura, com foco em estimar o VT para usuários do 

automóvel, aplicam modelos de escolha de rota. Por exemplo, escolher entre uma rota 

mais rápida que possui pedágio e outra rota sem pedágio. No caso do usuário do 

automóvel, o VT obtido pode ser interpretado como um valor monetário adicional que 

um dado usuário pagaria para reduzir o seu tempo de viagem. 

 

2.4.1.6 Distribuição de probabilidade dos erros e seleção do modelo de escolha 

discreta 

Por fim, resta decidir sobre qual a distribuição de probabilidade dos erros, 

ou seja, qual modelo de escolha discreta será utilizado. Os modelos mais usados em 

escolha discreta são os modelos logit, onde se assume que os erros seguem uma 

distribuição de probabilidade de Gumbel, ou logit aninhado (Nested) para o caso onde 

a IIA não se sustente. Para ambos os modelos, considerando a função utilidade linear 

nos seus atributos, a estimativa do VT é simples e dada diretamente pela Equação 

29. 

Os modelos que incorporam o caráter probabilístico dos parâmetros são 

cada vez mais usados (mixed multinomial logit models). Neste caso, como 

consequência, há um caráter aleatório da utilidade marginal do tempo de viagem e do 



48 
 

custo. Como afirma Hess (2005), no caso dos parâmetros do tempo e do custo serem 

modelados como probabilísticos estender os fundamentos teóricos do cálculo do valor 

do tempo não é simples. Ainda segundo Hess (2005), as distribuições que são 

adotadas para os parâmetros dos atributos desempenham papel crucial e tem efeito 

significativo sobre a interpretação do modelo. 

 

2.4.2 Projeto de experimento e coleta de dados 

O termo projeto de experimento é bastante difundido em pesquisas de 

preferência declarada. Neste tipo de experimento, o analista constrói cenários de 

escolha a partir da combinação de níveis predefinidos dos atributos das alternativas 

dentro do conjunto de escolha. Em geral, o número de combinações possíveis, 

chamado projeto completo, pode ser bastante elevado inviabilizando desta forma a 

coleta. Assim, o analista faz uso de projetos fatoriais fracionados que tentam reduzir 

a quantidade de efeitos observados pelo experimento, deixando apenas os efeitos 

principais para serem identificados. No projeto de experimento das pesquisas de 

preferência revelada não há a elaboração de cenários a serem experimentados, 

portanto os desafios se limitam ao planejamento da obtenção de dados. O principal 

problema de questionários mal elaborados é o viés causado nas estimativas dos 

parâmetros dos modelos. Um exemplo é a questão de quanto tempo um dado 

indivíduo leva para realizar uma viagem. Em geral os indivíduos tendem a 

superestimar os tempos de viagens levando a um viés sistemático nas estimativas. 

Existe na literatura discussões sobre as vantagens e desvantagens com 

relação ao uso de PR ou PD, bem como propostas de combinações dessas duas 

técnicas para estimação de modelos de escolha discreta com a premissa de que os 

dados originados se complementam (CASCETTA, 2009; ORTÚZAR e WILLUMSEN, 

2011). 

Segundo Hensher (2004 e 2006) e Batley (2015), a literatura tem produzido 

amplas evidências que sugerem que o VT é influenciado pela dimensionalidade de 

um projeto de experimento. Tão importante como esta evidência é o fato de não haver 

um caminho a seguir para ajustar os resultados empíricos de dois ou mais estudos, a 

fim de compará-los. Esta questão é melhor decidida em termos dos objetivos do 

estudo que tem uma grande influência sobre a dimensionalidade do experimento, pois 
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ainda segundo estes autores não há como determinar o melhor projeto de 

experimento. 

Se a opção de coleta de dados for através de preferência declarada, 

Hensher et al. (2005) afirmam que o analista deve considerar os níveis dos atributos 

e as características socioeconômicas dos tomadores de decisão para seleção dos 

dados a serem recolhidos. No que diz respeito aos valores dos atributos, estes podem 

ser observados diretamente ou por meio de questionamento ao tomador de decisão 

que informa sua percepção. Hensher et al. (2005) ainda propõem e detalham um 

conjunto de etapas, Figura 2, a serem seguidas para a construção de um projeto de 

experimento de escolha discreta. 

 

Figura 2 – Etapas do projeto de experimento na preferência declarada 

 

Fonte: Adaptado de Hensher et al. (2005). 

 

Segundo Louviere et al. (2010), a área de conhecimento do projeto de 

experimento atualmente é bastante madura, especialmente nos casos de teste de 

hipótese baseados em modelos lineares generalizados, como ANOVA e modelos de 

regressão múltipla; entretanto, ainda muito imatura para modelos não lineares.  

 

2.4.3 Calibração e validação 

A etapa de calibração consiste na estimação dos parâmetros do modelo 

adotado e análise de consistência das estimativas e da forma funcional do modelo. O 

processo de estimação busca encontrar estimativas pontuais dos parâmetros e 

realizar inferências sobre a significância do modelo proposto. Na modelagem de ED, 

o método mais comum para obter estimativas pontuais dos parâmetros é o método da 
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máxima verossimilhança. Este método é aplicado para estimar modelos de utilidade 

aleatória (p.ex., o logit) a partir de amostragem aleatória de escolhas de um grupo de 

indivíduos (CASCETTA, 2009). A função de verossimilhança é definida como a 

probabilidade de um conjunto de dados ter sido gerado por um determinado modelo. 

Os estimadores são, portanto, os valores que maximizam esta função. As ferramentas 

matemáticas para estimação dos parâmetros e os softwares disponibilizados facilitam 

consideravelmente este processo. Sendo assim, os desafios dos analistas não estão 

na calibração em si, mas sim na interpretação e validação destes resultados. 

Como descrito em Cascetta (2009), os estimadores de verossimilhança 

possuem propriedades matemáticas que permitem realizar inferência sobre a 

significância do modelo. Assim, é possível realizar testes de significância sobre os 

parâmetros estimados do modelo e comparar diferentes formas funcionais (diferentes 

estruturas de correlação do modelo logit). Além disso, na estimação pelo método da 

verossimilhança é possível medir a aderência do modelo aos dados a partir de 

indicadores similares ao 𝑟2 dos modelos clássicos de regressão linear. Segundo Ben-

Akiva e Lerman (1985), modelos com maiores valores da função de verossimilhança 

são considerados melhores, sendo mais conveniente comparar modelos pelo rho-

quadrado, Equação 28. 

 

�̅�2 = 1 −
ℒ(�̂�) − 𝐾

ℒ(𝒪)
 (28) 

 

Em que 𝛽 representa os parâmetros, 𝐾 denota o número de parâmetros 

desconhecidos do modelo, ℒ(�̂�) o valor máximo do log da função de verossimilhança, 

e ℒ(𝒪)  o valor do log da função de verossimilhança quando apenas a ASC 

(alternative-specific constant) é incluída na função. 

Por sua vez, a validação consiste na verificação de que o modelo é capaz 

de reproduzir razoavelmente as decisões de escolha da população de indivíduos 

(CASCETTA, 2009). O modelo deve servir, portanto, não apenas para a situação ao 

qual foi calibrado, mas também para representar o fenômeno em questão em outro 

contexto, como em outro período de tempo, ou com outro grupo de pessoas. Um 

método comum de validação é a aplicação do modelo calibrado em uma segunda 

amostra. Outra alternativa de validação é a comparação de valores do tempo obtidos 
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a partir de uma pesquisa de PD e uma de PR. Wardman (1998) realizou um estudo 

deste tipo e concluiu que as respostas dadas pelos usuários em situações hipotéticas 

da PD é um bom caminho para compreender as preferências reais dos usuários. 

Segundo Ben-Akiva e Lerman (1985), a validação consiste em estudar a 

previsão de um modelo em dados externos. Dependendo da aplicação, os dados 

externos existem ou não. Na maioria das vezes, o analista tem acesso a apenas um 

conjunto de dados e o utiliza para desenvolver o modelo. A maneira artificial de criar 

dados externos é dividir o conjunto de dados em duas partes: uma interna e outra 

externa. A especificação final é estimada na parte interna e aplicada na parte externa. 

Se os resultados de ambos os conjuntos forem compatíveis, o modelo está validado. 

 

2.4.4 Análise dos resultados  

Após a calibração dos modelos, os coeficientes e o trade-offs são 

facilmente observáveis. Assim, coeficientes determinados e estatisticamente 

significantes representam o grau de importância de cada atributo no processo de 

tomada de decisão. A depender da especificação das funções utilidade, esse grau de 

importância pode estar relacionado à alternativa, aos coeficientes específicos da 

alternativa, ou a um segmento de indivíduos. O trade-off representa a perda do 

consumo de um bem compensado pelo ganho no consumo de outro bem, mantendo 

constante a utilidade. No caso de funções utilidade indiretas esses “bens” são 

representados pelos atributos da função utilidade e o trade-off, que em outras palavras 

é a taxa marginal de substituição (TMgS), é obtido pela razão entre as derivadas 

parciais dos atributos: 

 

𝑇𝑀𝑔𝑆 =

𝜕𝑈
𝜕𝑥1

⁄

𝜕𝑈
𝜕𝑥2

⁄
=

𝛽1

𝛽2
 (29) 

 

No caso, o trade-off entre 𝑥1 e 𝑥2, ou seja, o quanto se está disposto a 

perder de 𝑥2 para ganhar uma unidade de 𝑥1. Se estes atributos forem tempo e custo, 

respectivamente, tem-se o valor percebido do tempo.  

Como definem Jara-Díaz e Guevara (2003), o valor subjetivo ou 

comportamental da economia de tempo de viagem, calculado a partir de modelos de 
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escolha discreta como o trade-off entre custo e tempo, representa a vontade de pagar 

para diminuir o tempo de viagem (no veículo, na espera ou na caminhada) por uma 

unidade. Este VT reflete pelo menos dois efeitos: a vontade de substituir o tempo de 

viagem por outras atividades mais agradáveis ou úteis; e a percepção direta da 

redução do tempo de viagem em si. 

O valor do tempo, a depender da especificação, pode ser de espera, 

transbordo e deslocamento. E seu valor pode ser segmentado por grupos de 

indivíduos ou por alternativas; neste último caso se for um atributo específico da 

alternativa. Entretanto, como frisado, esse VT é um valor percebido e sujeito a 

idiossincrasias dos grupos sociais e das características dos modos de transporte. 

Como explica Jara-Díaz (1990), nem sempre é aceitável utilizar esse valor para 

decisões sobre políticas públicas, pois o VT percebido pode ser muito diferente do VT 

social. Essa discussão sobre valor percebido versus um valor que represente o custo 

de oportunidade da sociedade ganha mais relevância quando se trata da 

caracterização da problemática da acessibilidade urbana. Se o objetivo é analisar 

problemas de acessibilidade em termos de como ela é ofertada à sociedade, pode ser 

importante afastar o valor percebido dos atributos tentando representar os benefícios 

e custos da sociedade; por outro lado, se o interesse é analisar as causas com origem 

no comportamento dos indivíduos, deve-se considerar o valor percebido, este último 

obtido pela calibração de modelos de escolha discreta. 

É importante observar que o VT como indicador é uma medida da 

importância do tempo para um determinado grupo de indivíduos e sua respectiva 

alternativa de escolha, algo semelhante ao próprio coeficiente do tempo. Neste caso, 

o VT pode ser considerado um indicador absoluto e passível de comparação entre 

modelos, salvo algumas restrições quanto à capacidade de transferência. O mesmo 

não é possível quando se tem somente o coeficiente, pois este deve ser visto em 

termos relativos e entre atributos da mesma função utilidade.  

Deve-se ter cuidado com a interpretação dos resultados do VT quando se 

trata de segmentos de mercado, como salienta MVA Consultancy (1987) apud Small 

e Verhoef (2007), e Mabit e Fosgerau (2010), esperando-se que viagens mais 

desconfortáveis impliquem em maiores valores para o VT, e da mesma forma 

segmentos de maior renda também impliquem em maiores valores de VT; entretanto, 

ao se segmentar por renda, pode-se obter valores do VT maiores para modos mais 
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confortáveis (automóvel, por ex.) por influência da renda mais alta que as pessoas 

que usam esse modo costumam ter, dificultando assim a interpretação dos resultados. 

Nestes casos, como sugerem Mabit e Fosgerau (2010), a maneira mais comum de 

superar essa dificuldade é especificar modelos separados para cada modo. 

 

2.5 Considerações finais 

Existem algumas formas de se estimar o valor do tempo de viagem, 

entretanto a que é internacionalmente aceita é por meio da aplicação das ferramentas 

de escolha discreta a partir de funções utilidade indiretas. Como visto, estas funções 

utilidade indiretas  são derivadas de modelos de otimização de funções utilidade. 

Embora, como já observava Oort (1969), alguns dos postulados desses modelos 

teóricos não se confirmem em estudos empíricos. Esse fato também foi verificado por 

Truong e Hensher (1985) que, para modelos teóricos distintos baseados em Becker 

(1965) e De Serpa (1971), obtiveram resultados diferentes para o VT. Assim, a partir 

de modelos teóricos que assumem o tempo em papeis diferentes na função utilidade 

e nas restrições, obtêm-se significados diferentes para a utilidade marginal do tempo 

(VT) implicando no questionamento de qual o modelo teórico (microeconômico) mais 

adequado a ser considerado para a modelagem do comportamento da demanda por 

transportes. Como afirma Hensher (2011), a resultante é que a teoria fornece 

orientações a respeito das restrições ou relacionamentos a serem buscados nas 

investigações empíricas do VT. Embora, segundo Heggie (1983) e Hensher (2011), 

em última instância, reconheça-se que a determinação do VT que seja representativo 

do fenômeno é muito mais uma questão de um estudo empírico do que da derivação 

de princípios teóricos. Na prática sua determinação se resume à razão entre derivadas 

parciais do custo e do tempo, como demonstrado por Truong e Hensher (1985); Bates 

(1987); Gálvez e Jara-Díaz (1998); Jara-Díaz e Guevara (2003); e Jara-Díaz (2007). 

Ao se calibrar funções utilidade, além do VT, obtém-se outros resultados 

importantes: probabilidades de escolha das alternativas, coeficientes dos atributos, 

trade-off entre atributos e a elasticidade. Os coeficientes dos atributos ou o trade-off 

entre eles, que cada indivíduo ou grupo de indivíduos assume, pode indicar uma 

supervalorização de um determinado atributo; já a elasticidade mede as variações na 

probabilidade da escolha de um modo ou rota, dada a alteração no valor de um 
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atributo. Estes resultados podem ajudar a caracterizar problemas no sistema em 

análise. Consequentemente, há um grande potencial de uso destes resultados, pois 

eles permitem conhecer os gostos e preferências dos usuários e o que influencia nas 

suas decisões, além de poderem servir de indicativo da existência de problemas. 

Como afirma Small (2012), compreender o VT pode iluminar enigmas 

comportamentais que vão muito além das viagens per se.  

Com relação ao VT estimado deve-se salientar, como explica Small (2012), 

que este depende fortemente de fatores que os analistas normalmente não observam: 

taxas de imposto individuais, capacidade de viajar de forma produtiva, fadiga da 

viagem, aproveitamento do trabalho, restrições de horário de trabalho e muitos outros. 

Assim, não há surpresa nos estudos que revelam amplas variações no valor estimado 

do tempo, dependendo da forma particular como seus modelos são formulados. 

Gálvez e Jara-Díaz (1998) ainda destacam que este VT estimado não 

necessariamente representa o valor do tempo para a sociedade, e sim uma percepção 

individual. 

Em resumo, verifica-se que o VT pode apresentar significados diferentes a 

depender do modelo microeconômico assumido, mas, independentemente dos 

diferentes modelos teóricos, o cálculo do VT percebido pelos usuários se dá pelos 

modelos empíricos. Sua estimação deve seguir uma série de etapas de forma 

sistemática e seu resultado pode fornecer, além do próprio VT, indicadores úteis ao 

processo de planejamento da acessibilidade urbana, em especial na fase de 

compreensão da problemática.  
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3 O VALOR DO TEMPO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA 

ACESSIBILIDADE URBANA 

3.1 Apresentação 

Após as discussões sobre o significado do valor do tempo e de como 

estimá-lo, assim como as primeiras incursões com relação ao uso do VT e indicadores 

derivados na compreensão da problemática da acessibilidade urbana, deve-se 

aprofundar a investigação de seu papel no processo de planejamento integrado dos 

transportes e uso do solo com a finalidade de contribuir nas respostas às questões de 

pesquisas levantadas. O objetivo deste capítulo é, portanto, analisar o papel do VT no 

processo de planejamento da acessibilidade urbana, avaliando a adequabilidade dos 

indicadores baseados no tempo na compreensão dessa problemática.  

Pelas discussões realizadas no capítulo anterior, verifica-se que a 

modelagem comportamental permite conhecer os gostos e preferências dos 

consumidores; e que a estimativa do VT representativo do fenômeno é uma questão 

empírica, mesmo ele podendo apresentar significados diferentes a partir do modelo 

teórico assumido. Ademais, verificou-se que a modelagem do VT fornece outros 

resultados importantes, tais como: probabilidades de escolha das alternativas, 

coeficientes dos atributos, trade-offs entre atributos e elasticidades. Os resultados 

destes indicadores podem sugerir a existência de problemas ou a relação entre eles. 

Neste contexto, espera-se que a modelagem e a interpretação do VT, juntamente com 

os outros indicadores gerados, possa assumir papel relevante no planejamento e na 

compreensão da problemática da acessibilidade urbana. Desta forma, este capítulo 

está organizado em seis tópicos principais: Apresentação (presente tópico); O 

processo de planejamento; A modelagem no processo de planejamento; A 

modelagem do VT; A modelagem do VT na compreensão da problemática; e 

Considerações finais. 

 

3.2 O processo de planejamento 

Em conformidade com o paradigma atual brasileiro, para que a gestão 

integrada do sistema de mobilidade urbana possa basear-se em uma política coerente 

e articulada com o ordenamento do território, o meio ambiente e com a realidade 
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socioeconômica em que se insere, necessita-se do processo de planejamento para 

antever e diagnosticar problemas, mobilizar recursos para corrigir e transformar 

positivamente as situações indesejáveis e socialmente injustas (Brasil, 2006). De fato, 

o planejamento integrado tem a função de possibilitar a correção e prevenção de 

problemas ao propor soluções sistêmicas, mas para tanto deve-se primeiramente 

buscar compreender a complexidade e dinâmica da problemática urbana. 

Apesar da inquestionável relevância para a maior eficácia da tomada de 

decisão, não há consenso na literatura de quais etapas metodológicas devem constar 

em um processo de planejamento do sistema de transportes. Entretanto, em diversos 

autores como Meyer e Miller (2001), Magalhães e Yamashita (2009), Soares (2014) e 

Garcia (2016), verifica-se a consideração de duas fases distintas: uma dedicada à 

compreensão da problemática e outra à formulação e avaliação de alternativas. Esta 

primeira fase podendo ser subdividida em: identificação, caracterização e diagnóstico. 

As propostas de Magalhães e Yamashita (2009) e Garcia (2016) incorporam também 

a discussão do nível no qual as etapas metodológicas se encontram: estratégico, 

tático e operacional; sendo que a última proposta apresenta um maior detalhamento 

das correspondentes fases de avaliação. Conforme defendido por Garcia (2016), ao 

contrário de outras estruturas, sua proposta apresenta as atividades de avaliação de 

forma claramente identificadas, se fazendo presente em todos os níveis de tomada de 

decisão e em três diferentes momentos do processo: compreensão dos problemas, 

avaliação ex-ante e ex-post das alternativas. Neste caso, a avaliação estratégica parte 

da caracterização e do diagnóstico da problemática para subsidiar a negociação e 

definição dos objetivos estratégicos do sistema de mobilidade urbana, possibilitando 

então a proposição, seleção e monitoramento das alternativas de intervenção, 

conforme detalhado no fluxograma da Figura 3.  
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Figura 3 – Metodologia de avaliação estratégica da mobilidade urbana 

 
Fonte: Garcia (2016). 

 

A fase de proposição e avaliação de alternativas vem sendo o principal foco 

dos processos de planejamento que ainda adotam a abordagem do “prever para 

prover”. Ou como afirma Owens (1995), a filosofia que dominou a política de 

transportes tem sido aquela em que as demandas são projetadas, equacionadas com 

a necessidade e atendidas pela provisão de infraestrutura, pelo menos na medida em 

que o erário público permita. Segundo Soares et al. (2018), o processo de 

planejamento tradicionalmente difundido entre analistas de transportes tem se 

concentrado em fornecer alternativas, negando, assim, a necessidade de uma 

compreensão mais profunda das interações do sistema e de seus problemas antes de 

estabelecer objetivos. A abordagem racional, que apoiou a maioria dos esforços de 

planejamento de transporte por décadas, recomenda que os objetivos sejam 

estabelecidos antes mesmo de identificar problemas, indicando não apenas uma 

reversão do processo lógico, mas também uma abordagem orientada à solução. Em 

outras palavras observa-se uma priorização da fase de proposição e avaliação de 

alternativas em detrimento da fase de compreensão da problemática. Entretanto, esse 

tipo de abordagem vem sofrendo duras críticas e outras abordagens vem sendo 

propostas e utilizadas, principalmente com o objetivo de dar maior destaque à fase de 

compreensão da problemática (Owens, 1995; Meyer e Miller, 2001; Soares et al., 2018 

e Garcia et al., 2018). Para Meyer e Miller (2001) o principal objetivo do planejamento 
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deve ser a geração de informações úteis para: a compreensão dos problemas; a 

identificação e seleção de alternativas; e a implementação de estratégias. 

O processo de planejamento de transportes deve considerar não somente 

a fase de elaboração e avaliação das alternativas, mas também, e com igual 

importância e rigor metodológico, a fase de compreensão da problemática. Para 

Soares et al. (2018) é claro que o ato de planejar refere-se ao futuro, tentando simular 

o desdobramento de um processo, a fim de melhor prevenir possíveis problemas, ou 

aproveitar melhor os prováveis benefícios. Portanto, para que os sistemas urbanos 

sejam baseados em políticas coerentes e coordenadas entre planejamento do uso do 

solo, provisão de infraestrutura e realidades ambientais e socioeconômicas, é 

necessário um enfoque de planejamento integrado capaz de identificar e diagnosticar 

problemas, mobilizar recursos e transformar situações indesejáveis e socialmente 

injustas. Soares et al. (2018) ainda afirmam que a primeira fase do processo de 

planejamento é condição para se definir e priorizar objetivos de modo a propor e 

avaliar alternativas de intervenção. Somente é possível encontrar soluções 

adequadas por meio de um diagnóstico que mensure a intensidade dos problemas e 

avalie suas relações de causa-efeito. Assim, a caracterização e o diagnóstico da 

problemática são etapas fundamentais no processo de planejamento, pois precedem 

e definem as demais etapas de formulação e avaliação de alternativas. Os autores 

ainda alertam que, dada a complexidade inata das interações de uso do solo e 

transportes, mais que identificar torna-se importante entender as relações de causa-

efeito e as tendências evolutivas por trás de um problema urbano. Além disso, é 

necessário considerar a natureza dinâmica dos próprios problemas, uma vez que 

variações no conjunto de soluções (novos conhecimentos, impactos de intervenções 

adotadas, etc.) podem levar a novas concepções sobre o mesmo. 

Cria-se, portanto, uma séria dificuldade metodológica. O planejamento tem 

como razão de ser a proposta de solução de problemas existentes e o fornecimento 

de subsídios aos tomadores de decisão, mas ao ser focado na solução em detrimento 

da compreensão da problemática há uma forte tendência das soluções não serem 

apropriadas. Considerando essa falha comum nos processos de planejamento e 

lacuna nos esforços acadêmicos, bem como a complexidade dos sistemas envolvidos, 

verifica-se a necessidade de se estabelecer um processo de planejamento que foque 

e seja rigoroso na fase de compreensão da problemática. 
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Após a fase de compreensão da problemática, tem-se a fase de elaboração 

e avaliação de alternativas. Esta fase apresenta como referência os resultados da 

modelagem da demanda e da oferta e a projeção de cenários futuros. Segundo Meyer 

e Miller (2001), a avaliação é o processo de determinar a conveniência de diferentes 

alternativas de ação e de apresentar essas informações aos tomadores de decisão de 

forma abrangente e útil. Ainda segundo os autores, determinar a conveniência de uma 

alternativa requer: definir como o valor deve ser medido; estimar a fonte e a época 

dos benefícios e custos das ações propostas; e comparar esses benefícios e custos 

para determinar um nível de eficácia para essa alternativa. Todo esse processo 

apresenta ampla participação da modelagem da demanda e tem o VT como o principal 

critério de decisão. 

Conforme mencionado anteriormente, esse novo paradigma do 

planejamento remete a problemas de acessibilidade e a medidas de impedância entre 

as atividades e as pessoas que querem acessá-las, mas quais são os tipos de 

problemas que normalmente se pretende compreender e que indicadores são 

adequados para tanto? A priori é útil assumir uma representação geral da 

problemática da mobilidade e acessibilidade, como a de Garcia et al. (2018) destacada 

na Figura 4. Nesta representação se assume que às características dos indivíduos ou 

grupos sociais e como eles percebem os problemas da oferta de transportes, da 

distribuição do uso do solo e da acessibilidade podem auxiliar na compreensão da 

problemática. Já os problemas de distribuição inadequada do uso do solo e 

ineficiências na oferta de transporte podem gerar problemas de acessibilidade que, 

por sua vez, podem resultar dialeticamente em problemas de mobilidade. Essa 

problemática conjunta da acessibilidade e mobilidade impacta direta ou indiretamente 

na socioeconomia, no meio ambiente, na justiça social e na qualidade de vida das 

populações urbanas. Garcia et al. (2018) também propõem que os problemas de 

acessibilidade e mobilidade podem ser categorizados em quatro tipos, conforme 

Figura 5. 
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Figura 4 – Representação da problemática da mobilidade e acessibilidade 

 

Fonte: Garcia et al. (2018). 

 

Figura 5 – Categoria dos problemas de acessibilidade e mobilidade 

 
Fonte: Garcia et al. (2018). 

 

No Problema Tipo I, distribuição desigual da acessibilidade e mobilidade no 

espaço, diferenças nos valores dos indicadores devem ser mensuradas em algum 

nível de agregação (zonas de tráfego, por exemplo) para toda a área de interesse, 

podendo ser analisadas para grupos sociais específicos. Caso o interesse seja 

caracterizar e diagnosticar distribuições não equânimes nos níveis de acessibilidade 

e mobilidade entre grupos sociais, recai-se no Problema Tipo II, diferenças de 
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acessibilidade entre grupos sociais. Já no Problema Tipo III, diferenças de 

acessibilidade e mobilidade entre modos de transporte, deve-se comparar 

desigualdades que venham a comprometer a escolha modal, especialmente em 

contextos de usuários cativos do transporte público ou não-motorizado. Por fim, no 

Problema Tipo IV, diferenças nos níveis de acessibilidade e mobilidade ao logo do 

tempo, busca-se avaliar a sustentabilidade dos padrões atuais analisando a evolução 

da problemática sobre as gerações futuras, ou seja, realizando uma análise de 

prognóstico.  

 

3.3 A modelagem no processo de planejamento 

Segundo Ortúzar e Willumsen (2011), um modelo é uma representação 

simplificada de uma parte do mundo real, o sistema de interesse, e se concentra em 

certos elementos considerados importantes de um ponto de vista particular. Os 

resultados destes modelos de transportes, segundo JASPERS (2014), subsidiam o 

planejamento e a tomada de decisão e podem ser utilizados de maneiras diferentes, 

incluindo: 

• Compreender a função da infraestrutura existente para os diversos 

grupos de passageiros, tipos de produtos, tipos de viagem e origens 

e destinos; 

• Identificar gargalos na rede e a necessidade de aumento de 

capacidade; 

• Fornecer dados de demanda para projeto e dimensionamento de 

novas infraestruturas ou serviços; 

• Compreender o impacto gerado por uma modificação da rede nos 

fluxos e volumes por meio da rede modelada; 

• Entender como as condições de transporte mudarão no futuro em 

resposta a mudanças na população, emprego, atividade econômica, 

posse de automóveis e padrões de desenvolvimento; 

• Compreender os impactos nos passageiros e nas receitas advindos 

de alterações no nível de serviço; e 

• Compreender a relação entre mudanças no uso do solo e a 

demanda de transportes resultante. 
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Dada a complexidade e dinamicidade por trás da problemática da 

acessibilidade e mobilidade urbanas, o seu planejamento exige rigor e método 

científico em todas as suas fases, ou como coloca Kanafani (1983), a diversidade de 

padrões de interação socioeconômica e complexidade resultante nas necessidades 

de deslocamento indicam que análises formais e sistemáticas são essenciais para 

entender a relação entre a distribuição espacial das atividades e o sistema de 

transportes, devendo ser este o objetivo principal da análise da demanda de 

transportes.  

Tradicionalmente, um maior esforço de sistematização tem sido 

empreendido nas análises da demanda e da oferta para fins de previsão de impactos 

e avaliação de cenários de intervenção no sistema de transportes. Esta priorização da 

fase de elaboração e avaliação de alternativas é notada, inclusive, nas definições de 

modelagem. JASPERS (2014) considera a modelagem de transportes uma 

ferramenta que produz saídas quantitativas e qualitativas dos possíveis impactos de 

soluções alternativas formuladas no nível de planejamento, fornecendo, portanto os 

dados para o processo de planejamento e tomada de decisão. Meyer e Miller (2001) 

afirmam que um grande número de pesquisas se concentrou em como melhor 

descrever e prever os deslocamentos e o desempenho do sistema de transportes, 

desenvolvendo métodos de previsão de demanda que forneçam estimativas realistas 

dos volumes futuros nas redes de transportes. Por sua vez, Oppenheim (1995) afirma 

que o propósito da modelagem da demanda é proporcionar um ferramental com o qual 

se pode prever o padrão dos deslocamentos sob várias condições. 

A fase de compreensão da problemática, tão ou até mais importante do que 

a fase de elaboração e avaliação de alternativas, é bastante esquecida; e quando é 

lembrada, na maioria das vezes, recebe uma abordagem pouco sistematizada. Meyer 

e Miller (2001) reforçam essa ideia ao afirmarem que a definição do problema é 

determinada fora da análise de demanda propriamente dita. Estes autores ainda 

afirmam que, quando existe uma fase de diagnóstico, as análises tendem a ser 

bastante gerais e abstratas. Nesta abordagem convencional que pretere a fase de 

compreensão da problemática, a modelagem da demanda é focada na representação 

do perfil dos deslocamentos para prever seu comportamento frente a possíveis 

intervenções na oferta ou modificações nos cenários socioeconômicos, assim 
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possibilitando o dimensionamento da oferta e a avaliação de alternativas tendo como 

elemento de apoio medidas de desempenho da oferta.  

O que se verifica na prática é que, tanto na comunidade técnica como na 

acadêmica, os esforços de modelagem, quase que totalmente, são orientados à fase 

de avaliação de alternativas. Como afirma Kanafani (1983), os métodos de análise de 

transportes que são utilizados no planejamento sempre estarão limitados ao estado 

da arte da previsão, mas isto não diminui a necessidade de pesquisas sobre a 

natureza da demanda, pois a melhor chance de melhorar a habilidade de previsão da 

demanda é compreender o fenômeno que se quer prever. 

A fase inicial exploratória do processo de planejamento, além de melhorar 

o entendimento de toda a problemática envolvida entre os sistemas de transporte, de 

atividades e de uso do solo, também propicia melhores condições para se elaborar 

soluções para os problemas; entretanto, como salientado anteriormente, não existem 

muitos esforços em sistematizar tal análise possibilitando assim atingir esses 

objetivos. Cascetta (2009) aponta que a concepção e avaliação de sistemas de 

transporte requerem a quantificação de interações entre os elementos de sistemas de 

transportes, existentes e potenciais. Os valores de alguns elementos dos sistemas de 

transporte existentes podem ser obtidos a partir da medição direta; no entanto, 

usualmente é muito dispendioso estender tais medições a todos os elementos 

envolvidos. Além disso, sistemas de transportes futuros obviamente não podem ser 

medidos. O autor ainda frisa que a modelagem desempenha um papel central na 

criação e avaliação de sistemas de transportes, mas pode-se estender esse papel da 

modelagem matemática e computacional à fase de compreensão da problemática. 

Desta forma, entende-se que o papel da modelagem deve ir além da 

previsão da demanda para fins de dimensionamento da oferta e da avaliação de 

alternativas, incorporando a compreensão da problemática como um dos seus 

objetivos principais. Este papel pode ser resumido pela Figura 6 onde a modelagem 

da demanda e da oferta se divide em duas funções: compreensão da problemática e 

proposição e avaliação de alternativas de intervenção. Na Compreensão da 

Problemática a modelagem pode contribuir nas suas três fases. Na caracterização por 

meio da representação do perfil da demanda e no cálculo de indicadores para os 

problemas apontados; no diagnóstico por meio do cálculo de indicadores de 

causalidade; e no prognóstico por meio da previsão de demanda e cálculo de 
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indicadores para os problemas em um ano horizonte. Já na Proposição e Avaliação 

de Alternativas a modelagem auxilia no dimensionamento da oferta por meio da 

previsão da demanda, e na estimativa dos benefícios e custos por meio da estimativa 

do valor do tempo e na previsão de demanda. No que diz respeito a fase de 

compreensão da problemática a modelagem deve auxiliar por meio da geração de 

indicadores que, conforme Soares et al. (2018), possam caracterizar os problemas, 

estabelecer situações desejadas e identificar a intensidade dos problemas. 

 

Figura 6 – Papel da modelagem no planejamento da acessibilidade e mobilidade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nos métodos de planejamento de transportes propostos por Soares (2014) 

e Garcia (2016), verifica-se que há espaço para o uso de modelagem matemática e 

computacional na proposição de indicadores e de relações de causa / efeito, tanto 

para a mensuração dos indicadores propriamente ditos ou na identificação de relações 

de dependência entre problemas. A primeira autora inclusive afirma que parece 

razoável que o uso da modelagem como ferramenta de análise seja adequado para a 

fase de compreensão da problemática, uma vez que já é consenso entre planejadores 
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o uso desta ferramenta na fase de proposições de alternativas de ação, quando 

usualmente cenários são simulados em busca de uma melhor opção.  

Portanto, constata-se um grande espaço para a utilização da modelagem 

com o intuito de melhor caracterizar e diagnosticar os problemas dos sistemas de 

transportes e uso do solo. Além da grande relevância do ferramental quantitativo de 

modelagem na fase de proposição e avaliação das alternativas, destacada por 

Cascetta (2009), esta permite quantificar atributos e indicadores do sistema em 

análise. A ausência da modelagem na fase de compreensão da problemática abre 

espaço para abordagens intuitivas, reduzindo a eficiência do processo de 

planejamento. Abordagens analíticas pouco sistematizadas são observadas em 

diversos estudos técnicos brasileiros, o que implica muitas vezes em diagnósticos 

incompletos ou inadequados da situação atual, comprometendo também a análise de 

prognóstico da evolução da problemática, assim como a credibilidade dos cenários 

futuros na avaliação das intervenções propostas.  

A modelagem do VT não foge à tendência apresentada. Seu principal e 

mais recorrente uso é na avaliação de alternativas. Entretanto, dado seu caráter 

comportamental e relevância no contexto da tomada de decisão em transportes, ela 

pode contribuir sobremaneira na compreensão da problemática. Desta forma, 

apresenta-se no próximo item uma discussão sobre seu papel nas diversas fases do 

processo de planejamento, tratando do seu uso convencional e das possibilidades de 

contribuição na fase de compreensão da problemática. 

 

3.4 A modelagem do valor do tempo 

Economias de tempo de viagem são frequentemente uma das mais 

importantes fontes de benefícios em projetos de transportes, quando estas se 

relacionam com medidas de gestão ou investimentos em infraestrutura. Isto é evidente 

nos casos de problemas de controle de tráfego ou em projetos de transportes em larga 

escala; entretanto, é inerente a praticamente todos os tipos de intervenções em 

sistemas de transportes (JARA-DÍAZ, 1990). Dada a importância da redução do tempo 

nos deslocamentos como um benefício considerado na avaliação de projetos de 

transportes, o tempo ou o seu valor, de forma implícita ou explícita, participa do 

processo de planejamento como elemento essencial na modelagem da demanda, 
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quer seja em modelos tradicionais agregados como também em modelos 

comportamentais ou integrados com o uso do solo. Mackie et al. (2001) expõem que 

o VT, como parte do processo global de avaliação de investimentos e análise de 

políticas públicas, pode participar de duas maneiras principais. Na primeira, o VT 

surge de forma implícita na modelagem do comportamento do usuário. Disposições a 

pagar individuais ou valores percebidos do tempo de viagem podem ser obtidos a 

partir de modelos de demanda de viagens por meio do implícito trade-off entre tempo 

e custo. Na segunda, tendo em conta às previsões de demanda, o VT é usado de 

forma explícita nas avaliações a fim de determinar se os investimentos públicos têm 

retorno socialmente garantido. Small (2012), por sua vez, resume que é difícil citar um 

conceito mais amplamente utilizado na análise de sistemas de transportes do que o 

VT de viagem. Seu significado teórico e sua mensuração empírica são fundamentais 

para modelagem da demanda de viagens, análise do custo social, decisões sobre 

política de preços, avaliação de projetos, bem como a avaliação de muitas políticas 

públicas. De forma resumida, o VT aparece explicitamente no processo de 

planejamento: 

• Na composição de custos generalizados (geração e/ou distribuição 

de viagens, avaliação de alternativas, ou como argumento de 

indicadores de acessibilidade); 

• Em funções utilidade (escolha modal, alocação, ou como argumento 

de indicadores de acessibilidade); 

• Na perspectiva microeconômica da avaliação de alternativas. 

Os subitens a seguir discutem o VT e sua modelagem em cada uma destas 

participações. 

 

3.4.1 O valor do tempo na modelagem da demanda e da interação demanda-

oferta 

Quando se fala em modelagem da demanda no processo de planejamento 

normalmente está se referindo à modelagem convencional quatro etapas. A maior 

parte dos modelos que compõem estas etapas recorrem ao tempo como uma espécie 

de medida de impedância, representando uma parcela importante no comportamento 

da demanda. Nesta abordagem mais tradicional, o tempo normalmente não é 
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considerado na etapa de geração de viagens, exceto quando se considera a 

acessibilidade como variável explicativa. Na etapa de distribuição é o argumento mais 

comum na função de fricção (impedância), entrando também nas etapas de escolha 

de modos e rotas como parte de um custo generalizado que explica a escolha dos 

usuários entre as alternativas disponíveis. Já em uma abordagem mais desagregada, 

o tempo assume papel de destaque juntamente com o custo dos deslocamentos como 

argumentos de funções utilidade que se dispõem a explicar o comportamento dos 

usuários. Na verdade, mesmo os modelos que não utilizam funções utilidade 

implicitamente utilizam o valor que os usuários assumem do tempo.  

Com relação ao custo generalizado de transporte, pode-se dizer que é a 

soma dos custos monetários e não monetários de uma viagem. Os monetários ou 

despesas reais (out-of-pocket) podem incluir uma tarifa em uma viagem de transporte 

público, os gastos com combustível, taxas de estacionamento ou pedágios em uma 

viagem de automóvel. No entanto, os custos generalizados não são simplesmente 

dependentes de custos financeiros, mas incluem os custos globais de oportunidade 

envolvidos (BUTTON, 2003). Para Koopmans et al. (2013), a parte relativa aos custos 

não monetários de uma viagem se refere a aspectos como o tempo gasto realizando 

a viagem, falta de confiabilidade dos tempos de espera, transbordo e dentro do 

veículo, frequência das linhas de transporte público, disponibilidade de assento, assim 

como outros aspectos de facilidade e conveniência. O tempo de viagem e a sua 

confiabilidade são convertidos em um valor monetário utilizando um VT e um “valor 

da confiabilidade”, que variam de acordo com o modo de transporte utilizado com a 

finalidade da viagem. Ortúzar e Willumsen (2011) definem que o custo generalizado é 

tipicamente uma função linear dos atributos do deslocamento e estes são ponderados 

por coeficientes que tentam representar a sua importância relativa em função da 

percepção dos usuários, conforme mostrado na Equação 30. 

 

𝐶𝐺𝑖𝑗 = 𝑎1𝑡𝑖𝑗
𝑣 + 𝑎2𝑡𝑖𝑗

𝑤 + 𝑎3𝑡𝑖𝑗
𝑡 + 𝑎4𝑡𝑖𝑗

𝑛 + 𝑎5𝐹𝑖𝑗 + 𝑎6𝜙𝑖𝑗 + 𝛿 (30) 

 

Em que: 𝑡𝑖𝑗
𝑣 , 𝑡𝑖𝑗

𝑤, 𝑡𝑖𝑗
𝑡  e 𝑡𝑖𝑗

𝑛  são os tempos entre 𝑖 e 𝑗 no veículo, de caminhada 

(entre 𝑖 e 𝑗 estações, paradas e/ou estacionamentos dos veículos, conforme o caso), 

de espera, de transbordo; 𝐹𝑖𝑗 valor da tarifa (do transporte público ou pedágio); 𝜙𝑖𝑗 

custo com estacionamento; 𝛿 penalidade do modo que representa outros atributos 
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que não estão discriminados tais como segurança, conforto e conveniência; e 𝑎1 … 𝑎6 

pesos que também convertem todos os atributos para uma única unidade, comumente 

tempo ou valor monetário. No caso de valores monetários, os pesos referentes aos 

argumentos que representam as parcelas do tempo na verdade são valores do tempo. 

O custo generalizado pode ser utilizado nas quatro etapas tradicionais da 

modelagem da demanda: na geração de viagens, se sua modelagem incorporar a 

acessibilidade; na distribuição, compondo a função de impedância; na escolha modal; 

e na alocação. Em todos os casos funciona como uma espécie de resistência ao 

deslocamento diferenciando-se apenas no resultado que provoca: isto é redução das 

viagens realizadas ou desfavorecimento da escolha por destinos, modos ou rotas. 

Quando esse padrão ou parte dele for considerado problema ou situação não 

desejável, o custo generalizado pode ser utilizado como um indicador (de um 

problema ou de suas causas), assim como naturalmente a parcela que trata do VT. 

Entretanto, Williams (1977) afirma que os modelos de demanda tradicionais tem 

limitações, dentre elas quatro atraem maior atenção: o aspecto descritivo ao invés da 

natureza causal das relações da demanda por viagens; a não orientação dos modelos 

para políticas de transportes; modelos agregados e não no nível da unidade de 

tomada de decisão; e as inconsistências internas da representação do próprio 

processo de decisão de viagem. Ou ainda como colocam Ortúzar e Willumsen (2011), 

o custo generalizado não é capaz de capturar todos os elementos relevantes, isto é 

particularmente importante no caso da escolha entre modos, sendo mais 

recomendada outra abordagem para representar essa impedância sofrida pelo 

usuário, no caso a utilização de funções utilidade.  

Por sua vez, assumindo o conceito sintetizado por Garcia (2016) que em 

geral a mobilidade se refere à habilidade individual de se mover, enquanto que a 

acessibilidade se relaciona à facilidade de acessar um destino ou de interagir em uma 

dada rede de transportes pode-se dizer que estes modelos tradicionais de demanda 

representam o padrão de deslocamentos ou, em outras palavras, medidas de 

mobilidade incorporando o tempo como componente da impedância ao deslocamento; 

assim, pode-se assumir que o tempo ou o seu valor são uma espécie de medida de 

acessibilidade que compõem modelos que medem a mobilidade.  

Essa medida de acessibilidade não está presente apenas dentro do 

sistema de transportes, mas também nas suas interrelações com os demais 



69 
 

subsistemas urbanos. O modelo conceitual de Lopes (2015), replicado na Figura 7, 

deixa isto claro. A acessibilidade resultante do subsistema de transportes impacta nas 

decisões de localização no subsistema de uso do solo e nas decisões de participar de 

atividades, inerentes ao subsistema de atividades. Dentro do subsistema de 

transportes, a acessibilidade, ou custo generalizado, é fruto da relação entre oferta, 

representada pela capacidade, e demanda, representada pelas linhas de desejo, 

impactando nas decisões de viagem dentro do próprio subsistema de transportes, 

assim como nos demais subsistemas. 

 

Figura 7 – Proposta de modelo ALUTI (acrônimo em inglês dos termos “Activity, Land 
Use and Transport Interaction”) 

 

Fonte: Lopes (2015). 
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3.4.2 O valor do tempo na avaliação de alternativas 

O VT é utilizado como critério de decisão em diversos métodos de 

avaliação de alternativas de intervenção e de políticas públicas, ou seja, em processos 

de planejamento em todo o mundo. O BID (2006) afirma que o valor adotado para 

esse parâmetro é determinante nos resultados das avaliações pois permite estimar o 

nível da demanda após a implantação de uma infraestrutura por meio da incorporação 

da redução de tempo de viagem, juntamente com o custo do deslocamento na forma 

de custo generalizado no processo de análise de benefício-custo. 

A redução do tempo de viagem é considerada o maior benefício apontado 

nas avaliações de alternativas de intervenção, Mackie et al. (2001), The World Bank 

(2005) e Metz (2008) falam em cerca de 80% dos benefícios das avaliações no Reino 

Unido, assim como nos demais países desenvolvidos. Importa frisar que grande parte 

das propostas de intervenção já apresenta como principais benefícios a redução de 

custos e de tempo de viagem; este fato juntamente com a omissão ou a dificuldade 

de estimar outros benefícios contribuem para esse domínio do tempo. 

Entretanto, o papel de protagonista da redução do tempo na avaliação 

benefício-custo está longe de ser consenso. Existem uma série de críticas, como por 

exemplo a defendida por Metz (2008) ao afirmar que, apesar da ideia de que o 

principal benefício de investimentos em infraestrutura de transportes é a redução do 

tempo de viagem, há poucas evidências empíricas sobre isso. Em seu trabalho, Metz 

argumenta que os usuários a longo prazo não economizam o tempo que foi reduzido 

graças aos investimentos em infraestrutura, passando na verdade a realizar viagens 

mais longas, mantendo aproximadamente o tempo de viagem anterior; o que 

invalidaria a redução do tempo de viagem como benefício. Ou como ele também 

afirma, a minimização do custo generalizado é consistente com a ideia de que os 

consumidores (usuários) tiram proveito de uma melhor infraestrutura para economizar 

tempo de viagem, mas obviamente não é consistente com a evidência de que a longo 

prazo o tempo de viagem é conservado. 

Na época, o trabalho de Metz (2008) foi bastante polêmico e gerou 

respostas publicadas no mesmo periódico, mas que de maneira geral apontaram para 

uma concordância com os argumentos e uma discordância com as conclusões. Por 

exemplo, van Wee e Rietveld (2008) argumentam que o fato dos consumidores 

aumentarem a extensão das viagens não implica que a economia de tempo de viagem 



71 
 

não seja relevante; este fato indica que as pessoas valorizam os ganhos de viagem 

adicionais sobre os ganhos de economia de tempo de viagem. Assim, os benefícios 

da redução do tempo de viagem são pelo menos iguais à soma de uma economia de 

tempo de viagem; mas é provável que seja maior do que isso. Caso contrário, as 

pessoas iriam reduzir o tempo de viagem e não escolher viagens adicionais após uma 

economia de tempo de viagem, por exemplo devido a novas alternativas viárias. Ou 

seja, para van Wee e Rietveld, os benefícios estimados por meio da redução do tempo 

de viagem são na verdade estimativas conservadoras já que não incorporam o acesso 

às novas localidades e atividades. 

Outra crítica relevante é a forma agregada como se aborda os ganhos de 

tempo. Como o VT é normalmente calculado como uma média, alternativas que 

impliquem em reduções de tempo se demonstram vantajosas frente a outras 

alternativas mesmo que esses benefícios sejam concentrados a pequenos grupos, 

pois, como afirma Contador (2008), há uma dificuldade no modelo convencional de 

análise benefício-custo de tratar a equidade. Este tratamento agregado do benefício 

de redução do tempo de viagem ainda pode favorecer alternativas pouco sustentáveis, 

como projetos pró-automóvel, já que estes normalmente implicam em grandes 

reduções de tempo para classes sociais com VT elevados. Mackie et al. (2001) vão 

além e levantam uma questão sobre qual VT utilizar. Os autores colocam que não há 

razão alguma para o valor que o indivíduo está disposto a pagar para reduzir o seu 

tempo de viagem ser igual ao valor que a sociedade como um todo atribui à 

redistribuição de tempo do indivíduo, isto é, seu custo de oportunidade para outras 

atividades. Essa ideia é corroborada por Jara-Díaz (1990), Jara-Díaz e Guevara 

(2003) e Ortúzar e Willumsen (2011). 

Apesar das críticas, a análise benefício-custo (no inglês CBA, Cost Benefit 

Analysis), tendo a redução do tempo como principal benefício, é utilizada amplamente. 

Mouter et al. (2013), em pesquisa realizada na Holanda junto a 86 dos principais 

atores envolvidos com o tema (entre estes consultores, pesquisadores e analistas 

envolvidos em políticas públicas), concluíram que estes atores concordam em dois 

aspectos sobre o papel da CBA no processo de tomada de decisão: em primeiro lugar, 

para quase todos os pesquisados, a CBA deve ter um papel importante na apreciação 

de projetos de infraestrutura; segundo, também para quase todos os pesquisados, há 

preferência pelo uso da CBA na avaliações ex-ante. 
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O princípio da avaliação social de projetos baseada em CBA é que um 

determinado projeto sob análise altera o bem-estar dos indivíduos impactados; e a 

maneira de verificar o benefício gerado pelo projeto é estimar a variação da utilidade 

total ou o somatório da variação da utilidade de cada indivíduo. No caso de um sistema 

de transportes, o que se espera é que o projeto reduza o custo generalizado 

aumentando assim o excedente do consumidor (ver Figura 8) que, juntamente com o 

excedente do produtor, os tributos gerados, as externalidades e os custos do projeto, 

permitirá avaliar se o projeto é viável do ponto de vista social. O custo generalizado, 

por sua vez, pode ser composto por diversos atributos, mas os custos (da operação, 

do pagamento de tarifas, pedágios ou estacionamentos) e o tempo em termos 

monetários (tempo de deslocamento x VT) são os mais importantes e recorrentes nas 

avaliações. De acordo com Echenique (1995), e Geurs e Van Eck (2001), a ideia 

original sobre excedente do consumidor remonta ao trabalho de Dupuit em 1844, no 

qual este autor teria definido o excedente do consumidor como o excesso de preço 

que se está disposto a pagar ao invés do atualmente pago por um bem ou serviço. 

 

Figura 8 – Variação no excedente do consumidor 
CG

A

B
C

CGº

qº

CG¹

q¹ nº de viagens 

Fonte: BID (2006). 

 

Essa abordagem descrita acima é a mais recorrente nas avaliações de 

projetos de transportes, sendo conhecida no inglês como RoH (Rule-of-Half). Para De 

Jong et al. (2007), os benefícios de um projeto para quem realiza o deslocamento são 

incorporados na forma de mudanças na demanda e nos custos generalizados da 

viagem (usando valores de tempo monetizados a partir de estudos de preferência 

declarada), e aplicando a RoH. Segundo Geurs et al. (2010), a RoH computa a 



73 
 

mudança no benefício dos usuários como a soma do benefício total obtido pelos 

viajantes originais e a metade do benefício obtido pelos novos viajantes. Isto pode ser 

calculado pela multiplicação do número médio de viagens entre o cenário base e o 

cenário com o projeto pela diferença no custo generalizado da viagem:  

 

∆𝐸(𝐸𝐶) = −0,5 × (𝐶𝐺1 − 𝐶𝐺0)(𝑞1 + 𝑞0) (31) 

 

Em que ∆𝐸(𝐸𝐶)  é a variação do valor esperado do excedente do 

consumidor, 𝐶𝐺 é o custo generalizado das viagens sem e com o projeto 

(representado pelo sub índice 0 e 1, respectivamente), e 𝑞 o número de viagens 

(demanda) sem e com o projeto. A obtenção dessa equação pode ser explicada por 

meio da Figura 8. A curva de demanda representa a utilidade que os consumidores 

assumem para o deslocamento; portanto, se o custo atual ou percebido por estes 

mesmos consumidores é 𝐶𝐺0, então a diferença entre utilidade e 𝐶𝐺0 representa o 

excedente desses consumidores. Considerando todos os atuais usuários e, portanto, 

o total de deslocamentos q0, tem-se a área representada por A. Ao se reduzir o custo 

generalizado (com projeto) passando para 𝐶𝐺1 , a demanda sem projeto 𝑞0  passa 

agora a ter um excedente maior, já que a diferença entre 𝐶𝐺1 e a curva de demanda 

é maior. Entretanto, o que o projeto incorpora é um ganho representado pela diferença 

entre os excedentes sem e com o projeto, considerando todos os deslocamentos q0, 

representada pela área B. Para a demanda que foi atraída por CG menores, pois antes 

eles eram superiores à utilidade associada ao deslocamento, o ganho é representado 

pela área C, pois não há excedente anterior (sem projeto) para esses deslocamentos. 

Assim, a variação do excedente do consumidor se resume a soma das áreas B e C: 

 

∆𝐸(𝐸𝐶) = (𝐶𝐺0 − 𝐶𝐺1)(𝑞0) + 0,5(𝐶𝐺0 − 𝐶𝐺1)(𝑞1 − 𝑞0)  (32) 

(𝐶𝐺0 − 𝐶𝐺1)(𝑞0 + 0,5(𝑞1 − 𝑞0)) = −0,5(𝐶𝐺1 − 𝐶𝐺0)(𝑞1 + 𝑞0) = 𝑅𝑜𝐻  (33) 

 

O tempo entra no cálculo do excedente do consumidor como argumento do 

custo generalizado e segundo BID (2006) sua formulação mais comum é: 

 

𝐶𝐺 = 𝑝 + 𝑧 + 𝑉𝑇 × 𝑡 (34) 
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Em que 𝑝  representa custos monetários diretos do deslocamento, tais 

como pedágios, pagamento de estacionamentos ou tarifas de transporte público; z 

representa custos relacionados com a operação que não são cobertos por p, tais como 

gastos com combustível, pneus e lubrificantes; 𝑡 é o tempo de deslocamento; e 𝑉𝑇 é 

o valor em unidades monetárias do tempo. 

Todavia, uso da RoH também vem sofrendo diversas críticas, mesmo que 

a sua estimativa tenha como base um custo generalizado cujo VT tenha sido estimado 

por meio do trade-off entre tempo e custo, disposição a pagar, e utilizando-se de 

técnicas de modelagem de escolha discreta. Para Jara-Díaz (2007), a RoH pode ser 

vista como uma ferramenta simples e operacional para avaliar os benefícios dos 

usuários. Ela pode ser aplicada mesmo sem o conhecimento sobre as funções de 

demanda, uma vez que as únicas informações necessárias para realizar os cálculos 

estão contidas no conjunto de variáveis que descrevem o equilíbrio de mercado com 

e sem o projeto. Entretanto, para que se utilize a RoH como uma aproximação do 

excedente do consumidor, segundo Geurs et al. (2010), algumas premissas são 

necessárias e geralmente não se sustentam. Em primeiro lugar, a RoH assume uma 

função de demanda linear. Isto é satisfatório para os tipos de mudanças normalmente 

provocadas por novos projetos de infraestrutura. Segundo Bates (2007) e Jara-Díaz 

(2007), a RoH pode ser usada para se obter uma boa aproximação do excedente do 

consumidor quando a mudança de custo generalizado pode ser considerada marginal. 

Entretanto, como ainda afirma Geurs et al. (2010), para medidas que podem resultar 

em grandes mudanças na demanda, como algumas medidas de redução de tráfego, 

a RoH pode levar a erros significativos. Em segundo lugar, a RoH assume que todos 

os benefícios resultantes são atribuíveis às alterações no custo generalizado dentro 

do sistema de transportes. Este é um argumento conveniente, com resultado prático, 

uma vez que é mais fácil identificar e estimar os impactos positivos e negativos para 

os usuários. Mas esta suposição se torna problemática quando as intervenções no 

sistema de transportes impactam no uso do solo. Geurs et al. (2010) ainda apontam 

que vários estudos argumentam que a medida RoH do excedente do consumidor não 

estima corretamente os efeitos de bem-estar quando mudanças no uso do solo 

resultam de políticas de transportes ou de uso do solo. Isso ocorre porque a medida 

pressupõe que todos os benefícios para os agentes econômicos são atribuídos 
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apenas a mudanças no custo generalizado do deslocamento. Isto implica, por 

exemplo, que custos ou impactos negativos de alterações na atratividade do uso do 

solo, podem não ser considerados.  

Sob o ponto de vista do VT, as avaliações de transportes evoluíram em dois 

sentidos: primeiro em como estimar o seu valor, que por sua vez derivou da evolução 

das discussões da alocação do tempo; e segundo em como contabilizar o excedente 

do consumidor, onde tradicionalmente se utiliza a RoH mas que nos últimos anos 

passou-se a utilizar o que se denomina de logsum, que será discutido a seguir. No 

final da década de 1980, segundo Jara-Díaz (1990), o procedimento padrão para 

estimativa do excedente do consumidor envolvia a estimação do total de tempo 

economizado por todos os usuários atingidos pelo projeto, o qual era convertido em 

unidades monetárias. Segundo o autor, a conversão utilizava um VT previamente 

acordado e estimado por meio da avaliação da produtividade do trabalho multiplicado 

pelo tempo economizado; este último estimado por algum modelo de demanda. Ou 

seja, o VT era dado como uma fração da renda de quem realizava os deslocamentos. 

Como discutido no Capítulo 2, com a evolução da questão da alocação do tempo, seu 

valor passou a significar algo além do simples valor de uma hora de trabalho ou de 

uma fração arbitrária da renda, e sua estimativa empírica passou a ser baseada em 

modelos de escolha discreta. Um dos trabalhos pioneiros a considerar a escolha 

discreta para estimar o excedente do consumidor foi o trabalho de Arruda (1995). 

Neste trabalho, o autor propõe um método de avaliação baseado na estimativa do 

excedente do consumidor a partir de alterações na acessibilidade. Segundo Arruda 

(1995), até a época de publicação de sua pesquisa, poucos trabalhos haviam utilizado 

abordagens semelhantes, entre eles o autor cita Williams e Senior (1978), Koening 

(1980), Khajavi (1981), Martinez (1991), e Martin e Williams (1992). 

Portanto, como alternativa ao RoH, existem as abordagens baseadas em 

logsum, pois, como expressam Kohli e Daly (2006), o uso de modelos logit baseados 

na maximização da utilidade aleatória abrem uma nova dimensão para as técnicas de 

estimativa de bem-estar com o uso de logsum como uma medida de avaliação. 

Segundo Small e Rosen (1981), ao se assumir as premissas dos modelos de utilidade 

aleatória, a função de probabilidade de escolha pode ser considerada a curva de 

demanda Marshalliana de uma alternativa (escolha) particular. Como, segundo Kohli 

e Daly (2006), o excedente do consumidor pode ser definido como a máxima utilidade, 
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em termos monetários, que um indivíduo recebe optando por uma alternativa em uma 

situação de escolha, assim o excedente do consumidor será equivalente à utilidade 

indireta de uma alternativa que é escolhida por um indivíduo para maximizar sua 

utilidade. Portanto, considerando que somente se observa o valor esperado do 

excedente do consumidor, tem-se: 

 

𝐸(𝐸𝐶𝑛) =
1

𝛼𝑛
𝐸(𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑈𝑖𝑛∀ 𝑖))  (35) 

 

Em que 𝐸𝐶𝑛  é o excedente do consumidor para o indivíduo 𝑛 ; αn  é a 

utilidade marginal da renda do indivíduo 𝑛; e 𝑈𝑖𝑛 é a utilidade individual de 𝑛 quando 

a alternativa 𝑖 é escolhida. A partir deste ponto, e graças as contribuições de Williams 

(1977), McFadden (1978), Ben-Akiva; Lerman (1979), e Small e Rosen (1981), tem-

se: 

 

𝑑𝐸(𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑈𝑖𝑛))

𝑑𝑉𝑖𝑛
= 𝑃𝑖𝑛 =

𝑒𝑉𝑖𝑛

∑ 𝑒𝑉𝑖𝑛𝑖
 (36) 

𝐸(𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑈𝑖)) = ∫
𝑒𝑉𝑖𝑛

∑ 𝑒𝑉𝑖𝑛𝑖
= (ln ∑ 𝑒𝑉𝑖𝑛  

𝑖

) + 𝐶 (37) 

𝐸(𝐸𝐶𝑛) = (
1

𝛼𝑛
𝑙𝑛 ∑ 𝑒𝑉𝑖𝑛

𝑖

) + 𝐶 (38) 

 

Em que 𝑃𝑖𝑛 é a probabilidade da alternativa 𝑖 ser escolhida pelo indivíduo 

𝑛 ; 𝑉𝑖𝑛  é a parcela sistemática da utilidade da alternativa 𝑖 ; e C é uma constante 

desconhecida que representa o fato que o nível absoluto da utilidade não pode ser 

mensurado. Por sua vez, como afirmam De Jong et al. (2005), Kohli e Daly (2006), e 

Train (2009), o logsum se resume ao  logaritmo natural do denominador da função de 

probabilidade de um modelo logit, ou: 

 

𝑙𝑛 ∑ 𝑒𝑉𝑖𝑛

𝑖

 (39) 
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É importante salientar que, conforme Train (2009), esta semelhança entre 

as fórmulas não tem significado econômico, ou seja, não há nada sobre o 

denominador de uma probabilidade de escolha que necessariamente se relacione 

com o excedente dos consumidores. Trata-se simplesmente de um resultado 

matemático e que facilita o cálculo do valor esperado do excedente do consumidor, 

sendo uma das muitas conveniências do modelo logit. Na avaliação de cenários o que 

interessa é a mudança no excedente do consumidor, o excedente com o projeto 

menos o excedente sem projeto, eliminando assim a constante C desconhecida: 

 

∆𝐸(𝐸𝐶𝑛) = (
1

𝛼𝑛
) [𝑙𝑛 (∑ 𝑒𝑉𝑖𝑛

1

𝑖

) − 𝑙𝑛 (∑ 𝑒𝑉𝑖𝑛
0

𝑖

)] (40) 

 

Essa medida, o logsum, provê uma elegante e conveniente solução de 

estimativa dos benefícios totais de políticas de uso do solo e/ou transportes, quando 

modelos de escolha discreta de demanda de viagens estão disponíveis. O logsum, 

portanto, contabiliza tanto as mudanças nos custos generalizados de transporte e na 

utilidade dos destinos, como é capaz de mensurar os benefícios na acessibilidade de 

mudanças na distribuição das atividades devido a políticas de transportes ou uso do 

solo (GEURS et al., 2010). Vale destacar que essa forma de estimar os benefícios de 

um projeto se confunde com os indicadores de acessibilidade baseados em utilidade, 

pois estes últimos também fazem uso do logsum. 

 

3.4.3 O valor do tempo nas medidas de acessibilidade 

Para a sociedade funcionar adequadamente um certo nível de 

acessibilidade aos destinos por modos de transportes diferentes, para pessoas e 

bens, faz-se necessário. A acessibilidade é, portanto, um conceito-chave nas políticas 

de transportes em todo o mundo (VAN WEE, 2016). Ainda segundo van Wee (2016), 

há muitas definições para a acessibilidade, a maioria incluindo os destinos e as 

atividades, bem como a resistência à viagem. Quanto mais opções para chegar a 

destinos alternativos ou para cumprir atividades, e menor a resistência à viagem 

(tempo, custos, esforço), maior o nível de acessibilidade. Segundo Arruda (1995), a 

acessibilidade é um produto bastante complexo da interação entre o sistema de 
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atividades e o sistema de transportes em uma área urbana. Envolve a compatibilidade 

entre vários aspectos, como o custo generalizado da viagem incorrido por um 

indivíduo para alcançar um determinado equipamento urbano, a existência de uma 

atividade desejada no espaço geográfico de um indivíduo, a disponibilidade temporal 

da atividade, a disponibilidade temporal do indivíduo para participar da atividade, 

assim como sua capacidade de aproveitar a oportunidade. Para Cascetta et al. (2013), 

a acessibilidade é um conceito que exprime a relação entre o sistema de atividades 

em uma área do território e o sistema de transportes que a serve. Ainda segundo 

Cascetta et al. (2013), medidas de acessibilidade têm sido amplamente utilizadas por 

pesquisadores e formuladores de políticas públicas na:  

• Compreensão e modelagem das interações transportes / uso do 

solo; 

• Compreensão e modelagem da demanda de viagens; 

• Avaliação da eficácia de planos e projetos de transportes;  

• Solução do problema de localização ideal para os serviços públicos 

e outras atividades de interesse. 

Segundo Baradaran e Ramjerdi (2001), embora não exista uma definição 

universalmente reconhecida de acessibilidade, vários indicadores com diferentes 

formulações teóricas e complexidades foram propostos e implementados em 

investigações empíricas. Consequentemente, os resultados destes modelos refletem 

mais ou menos objetivos e ou pontos de vista do modelador. Os autores ainda 

apontam que indicadores de acessibilidade diferentes podem ser empregados para 

descrever e resumir características da infraestrutura física (por exemplo, a 

acessibilidade a certas ligações, à rede, ou modo específico). Estes indicadores 

convencionais revelam o nível de serviço da rede de infraestrutura na perspectiva da 

oferta, independentemente da sua utilização. Por outro lado, a importância de 

reconhecer a acessibilidade percebida pelos indivíduos como determinante real do 

comportamento é enfatizada por muitos pesquisadores, argumentando que a 

acessibilidade somente se concretiza quando da utilização dos serviços. O conflito 

inerente entre a escolha de indicadores de processo (indicadores objetivos) e 

indicadores de resultados (medidas percebidas que refletem o comportamento) dá 

origem a uma grande variedade de indicadores com diferentes graus de componentes 

comportamentais. 
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Geurs e van Eck (2001) dividem a acessibilidade em quatro componentes: 

de transporte, de uso do solo, temporal e individual. O componente de transporte 

contempla medidas como o tempo de viagem, custos e esforços do deslocamento no 

espaço. O componente de uso do solo mede a distribuição espacial das atividades ou 

oportunidades, contendo uma avaliação da natureza competitiva da demanda por 

atividades e seus destinos, assim como a existência de potenciais usuários. O 

componente temporal examina as restrições de tempo e a sazonalidade que os 

usuários experimentam em seus padrões de atividades, bem como a disponibilidade 

de atividades ou oportunidades de acordo com a hora, dia, semana ou ano. O 

componente individual investiga as necessidades, habilidades e oportunidades dos 

usuários de transportes, ou seja, considera os fatores socioeconômicos e 

demográficos.  

Por sua vez, Curtis e Scheurer (2010) diferenciam os indicadores de 

acessibilidade em: de separação espacial, de contorno, de gravidade, de competição, 

de tempo e espaço, de utilidade e de rede. Destes apenas nos indicadores 

classificados como de rede não se encontra a presença do tempo ou do seu valor 

monetário como um argumento do indicador. Entretanto, apenas os indicadores de 

utilidade incorporam o VT de forma explícita. 

Os indicadores de separação espacial são um tipo de indicador baseado 

na impedância entre a origem e o destino de um deslocamento ou entre nós de uma 

rede. O tempo pode fazer parte deste indicador como a própria medida de impedância 

ou como parte do custo generalizado. Segundo Curtis e Scheurer (2010), esse tipo de 

indicador não apresenta referência ao uso do solo, à distribuição das atividades ou às 

restrições da rede, bem como não considera aspectos comportamentais das escolhas 

de viagem, particularmente a atratividade das atividades e o VT para diferentes grupos 

de usuários. 

Os indicadores baseados em linhas de contorno identificam áreas a partir 

de uma variável (comumente tempo de viagem) em torno de um ponto da rede e 

medem a quantidade de oportunidades disponíveis dentro dos contornos (áreas) 

definidas. Portanto, o indicador não mede diretamente a impedância ao deslocamento, 

mas a quantidade de oportunidades de empregos, vagas escolares, leitos 

hospitalares, entre outras, que estão disponíveis dada uma impedância pré-

estabelecida a partir de um determinado ponto da rede. Segundo Curtis e Scheurer 
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(2010), esse tipo de indicador não incorpora as preferências dos usuários e, apesar 

de incorporar a impedância ao deslocamento e o uso do solo, utiliza de linhas de 

contornos rígidas, não sendo capaz de identificar diferentes níveis de acessibilidade 

a atividades dentro do mesmo contorno, além de ser bastante sensível a escolha dos 

limites de valores nas linhas de contorno. Outra crítica pertinente é a dificuldade de se 

estabelecer linhas de contorno para diversos modos de transportes 

concomitantemente quando se considera o tempo de viagem, implicando na 

necessidade de definir contornos para cada modo separadamente. 

Diferentemente das medidas que apresentam contornos rígidos, as 

medidas de acessibilidade baseadas nos modelos gravitacionais possibilitam medidas 

contínuas de distância e de tempo a partir da utilização de funções de decaimento. 

Ainda assim, de acordo com Baradaran e Ramjerdi (2001), tratam os usuários 

igualmente ignorando suas preferências individuais. Este indicador pode incorporar o 

tempo nas funções potência, exponenciais ou combinadas de impedância de forma 

isolada ou como componente do custo generalizado. Também baseadas no modelo 

gravitacional, tem-se as medidas de competição. Segundo Geurs e Van Eck (2001), 

os fatores de balanceamento dos modelos gravitacionais simplesmente ou 

duplamente restritos podem ser considerados como um indicador de acessibilidade, 

principalmente ao se assumir seu inverso, pois os fatores representam a competição 

entre os destinos disponíveis a partir de uma determinada origem. Cabe ainda 

salientar que incorporam as deficiências oriundas dos modelos de geração e 

distribuição, assim como de sua calibração. 

As medidas de espaço – tempo, como afirmam Curtis e Scheurer (2010), 

focam especialmente no orçamento de tempo. Para Bhat et al. (2015), a motivação 

por trás dessa abordagem da acessibilidade é que os indivíduos têm apenas períodos 

de tempo limitados durante os quais conseguem realizar atividades. À medida que os 

tempos de viagem aumentam, o número e as opções de atividades disponíveis 

diminuem. A dimensão espacial desta medida é calculada com as medidas de 

acessibilidade descritas anteriormente. Os principais problemas com este tipo de 

medida, segundo Bhat et al. (2015) e Curtis e Scheurer (2010), são: a grande 

necessidade de desagregação dos dados necessários; o fato destes dados serem 

dificilmente coletados, necessitando levantamentos específicos; bem como, a 
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dificuldade de avaliar efeitos de grandes mudanças no uso do solo e no sistema de 

transportes. 

Para Ortúzar et al. (2000), em contraste com um ponto de vista intuitivo, 

vários estudos não encontraram relação entre indicadores de acessibilidade e os 

padrões de viagens, com estes resultados levando pesquisadores para uma definição 

de indicadores de acessibilidade suportados por modelos comportamentais. 

Conforme a classificação proposta por Curtis e Scheurer (2010), os indicadores de 

acessibilidade baseados em utilidade são projetados para capturar os benefícios para 

os usuários da acessibilidade às atividades; esses indicadores, segundo Geurs e van 

Eck (2001), interpretam a acessibilidade como o resultado de um conjunto de escolha 

de transporte. 

Uma vantagem importante dos indicadores de acessibilidade baseados na 

utilidade, destacada por Geurs e van Eck (2001) e Cascetta et al. (2013), é que eles 

têm uma base teórica sólida, pois a teoria da utilidade aleatória em que se baseiam 

fornece uma ligação direta com a teoria do bem-estar. Além disso, o indicador 

apresenta uma base comportamental melhor do que outras medidas de 

acessibilidade. Por outro lado, Geurs e van Eck (2001) apontam como desvantagem 

a dificuldade de interpretação, com a formulação não podendo ser explicada sem 

referências a teorias relativamente complexas. Segundo Niemeier (1997) e Bhat et al. 

(2002), esse tipo de medida é fundamentada na utilidade percebida pelos indivíduos 

para diferentes escolhas de viagem, com a formulação mais geral sendo: 

 

𝐴𝑛 = 𝐸[𝑀𝑎𝑥𝑈𝑖𝑛] = 𝑙𝑛 ∑ 𝑒𝑉𝑖𝑛

𝑖

, 𝑖 ∈ 𝐶 (41) 

 

Em que 𝐴𝑛  é a acessibilidade do indivíduo 𝑛  calculada como o valor 

esperado do valor máximo das utilidades (𝑈𝑖𝑛) sobre todos os destinos 𝑖 alternativos. 

Ou seja, ao se considerar que um indivíduo aloca uma utilidade a cada conjunto de 

escolha de destinos e seleciona aquela alternativa que maximiza sua utilidade, a 

acessibilidade pode ser estimada pelo logsum de 𝑉𝑖𝑛 (Ben-Akiva e Lerman, 1985). 

Como afirmam Small e Verhoef (2007), é uma medida resumo da conveniência 

(máxima utilidade esperada) do conjunto de alternativas. Os autores ainda explicam 

que as vezes é útil ter uma medida geral da conveniência das escolhas/alternativas 
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oferecidas a um tomador de decisão. Tal medida deve considerar tanto a utilidade das 

escolhas individuais, como a variedade de opções. O valor da variedade está 

diretamente relacionado à aleatoriedade porque ambos surgem de idiossincrasias não 

observadas nas preferências. Se a escolha fosse determinista, o tomador de decisão 

se preocuparia apenas com as características da melhor alternativa; portanto, oferecer 

alternativas inferiores não teria valor. Mas como as escolhas são aleatórias, há alguma 

chance de que uma alternativa com um baixo valor da utilidade sistemática seja 

escolhida; assim é desejável ter alternativas.  

Como salientado, trata-se da mesma medida anterior utilizada para estimar 

o excedente do consumidor na avaliação de alternativas, bastando-se incorporar o 

inverso da utilidade marginal da renda para que se tenha o resultado em unidades 

monetárias; mas nesse caso é um indicador de acessibilidade baseado em utilidade 

com modelagem baseada em viagens. Além dos modelos baseados em viagens, 

ainda existem os modelos baseados em atividades. Cascetta et al. (2013) afirmam 

que, em uma abordagem baseada em viagens, a acessibilidade de uma área é 

proporcional à utilidade obtida a partir da escolha de exercer uma atividade nas 

diferentes áreas (zonas), examinando uma viagem no tempo e não considerando 

agendamento ou encadeamento de viagens; enquanto que as medidas baseadas em 

atividades incorporam o impacto do encadeamento de viagens e a programação / 

agendamento de atividades.  

Mesmo a acessibilidade sendo um tema tratado há muito tempo na 

comunidade acadêmica, ainda existem diversos desafios, como visto em Geurs et al. 

(2014) e van Wee (2016). Para Geurs et al. (2014), a modelagem da acessibilidade 

teve considerável progresso nos últimos anos. No entanto, há uma clara necessidade 

de pesquisas adicionais sobre vários tópicos, tais como: a inclusão das percepções 

dos usuários sobre os fatores de impedância dos sistemas de transportes; a relação 

dinâmica entre uso do solo e acessibilidade; relações entre acessibilidade, 

vulnerabilidade, resiliência e sistemas de transportes; e a relação entre acessibilidade 

e conectividade da rede em diferentes níveis de escala (urbana, regional, nacional, 

etc.). Por sua vez, para van Wee (2016) existem novos desafios no sentido da 

formulação de indicadores e no processo de avaliação de alternativas. Com relação 

aos indicadores, o autor aponta desafios relativos à representação: da acessibilidade 

para distâncias curtas e modos de transportes lentos; da acessibilidade considerando 
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a disponibilidade de múltiplos modos de transportes; dos impactos da tecnologia da 

informação e da comunicação na acessibilidade; da vulnerabilidade dos sistemas; do 

option value, valor que as pessoas associam a um bem ou serviço público mesmo que 

haja pouca ou nenhuma probabilidade de usá-lo; da percepção de acessibilidade; e 

da acessibilidade do transporte aéreo. Já com relação à avaliação de alternativas, o 

autor aponta desafios relacionados a: como as inovações nos transportes afetam 

componentes da acessibilidade; o uso do logsum como medida de acessibilidade; 

como mensurar efeitos da distribuição, equidade e exclusão social; como mensurar a 

liberdade de escolha; a validação dos resultados; e a inclusão da avaliação da 

acessibilidade no escopo das avaliações (benefício-custo e multicritério). Os autores 

ainda apresentam desafios no sentido de como medir os efeitos da distribuição, 

equidade e exclusão social causados pelos transportes. 

 

3.5 A modelagem do valor do tempo na compreensão da problemática da 

acessibilidade  

As ineficiências da oferta dos sistemas de transportes juntamente com a 

distribuição inadequada do uso do solo, ou seja, das atividades disponíveis no espaço, 

são percebidas pelos usuários segundo suas próprias idiossincrasias, tenham elas 

origem nas características socioeconômicas, culturais, expectativas e usos do serviço, 

motivo do deslocamento, entre outras. Portanto, antes de se caracterizar os 

problemas de acessibilidade, é condição sine qua non caracterizar os problemas da 

oferta dos sistemas de transportes, e da distribuição das atividades e uso do solo a 

luz da percepção dos usuários do sistema, individualmente ou em grupos sociais. 

Assim, deve-se desenvolver indicadores para estes problemas a partir da percepção 

destes usuários, e posteriormente indicadores para os problemas de acessibilidade. 

Neste cenário onde há a necessidade de se considerar a percepção dos usuários a 

modelagem do VT ganha destaque em função do seu caráter comportamental. 

No contexto da problemática relacionada à oferta de transportes, o VT ou 

o trade-off entre tempo e outro atributo podem explicar o porquê de determinadas 

escolhas e preferências associadas a grupos de indivíduos ou modos, e como os 

usuários percebem os problemas operacionais na rede de transportes. Portanto, os 

resultados da modelagem do VT vão além das probabilidades de escolha, das 
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medidas de qualidade do modelo e do próprio VT. Estes resultados podem assumir o 

papel de indicadores de como os usuários percebem os problemas. Entre os 

resultados gerados e que podem contribuir na compreensão da problemática, tem-se: 

a) Valores dos coeficientes/parâmetros das variáveis envolvidas, ou 

seja, peso relativo de uma variável em relação às demais nas 

funções utilidade; 

b) Trade-off entre atributos; 

c) VT em suas várias formas (de espera, viagem, transbordo, etc), este 

per se ou compondo um indicador de custo generalizado ou de 

acessibilidade (p. ex., RoH ou logsum); 

d) Relação entre a variação de uma das variáveis para dada alternativa 

e a probabilidade de escolha dessa alternativa (elasticidade) ou de 

alternativa concorrente (elasticidade cruzada). 

Os coeficientes, além de representarem o grau de importância relativo do 

atributo, podem auxiliar em outras interpretações. Como explicam Small e Verhoef 

(2007), a mudança do coeficiente 𝛽𝑖  em ±1 aumenta ou reduz a probabilidade da 

alternativa 𝑖, em comparação com cada uma das demais alternativas, por um fator 𝑒 =

2,72. Entretanto, alguns autores preferem verificar o efeito marginal na probabilidade 

dada uma mudança no valor do atributo, mas esse efeito marginal (elasticidade) 

depende do valor da variável. 

Segundo Louviere et al. (2010), as principais respostas dos modelos 

comportamentais de escolha discreta são entregues como elasticidades de escolha, 

taxas marginais de substituição entre atributos, medidas empíricas de valorização dos 

atributos em unidades de utilidade ou em unidades monetárias (se um dos atributos 

for medido em unidades monetárias) e previsões agregadas de escolha de cada 

alternativa em um conjunto de escolha. O que representa uma série de usos 

potenciais, como: 

a) Modelar a relação causal entre atributos do sistema e decisões do 

indivíduo (DOMENCICH e MCFADDEN, 1975). Essa característica 

permite, além de estimar os percentuais de escolha das alternativas, 

estimar os parâmetros que representam o grau de importância de 

cada atributo no processo de tomada de decisão e como eles se 

relacionam; 
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b) Capturar idiossincrasias de grupos com relação a atributos ou 

alternativas. É possível inserir variáveis socioeconômicas e de 

padrões de deslocamento e segmentar grupos, obtendo-se 

resultados por segmentos distintos, possibilitando verificar o impacto 

dos atributos e alternativas em cada grupo; 

c) Capturar preferências que não foram capturadas nos atributos 

considerados pelo modelador, ou seja, preferências específicas de 

cada alternativa; 

d) Estimar trade-offs entre atributos, ou seja, o que se está disposto a 

perder de um determinado atributo para ganhar de outro. Quando 

esse trade-off é determinado com relação ao custo, estima-se o valor 

percebido do atributo, como por exemplo o VT; 

e) Estimar a elasticidade-preço da demanda que, segundo Varian 

(2010), é definida como a variação percentual na quantidade dividida 

pela variação percentual no preço, ou simplesmente a derivada da 

função de demanda. Ela permite verificar a sensibilidade da 

demanda por determinada alternativa a variações no preço ou custo. 

Existem outras elasticidades, como elasticidade-renda da demanda 

ou a elasticidade (variação da probabilidade de escolha) com 

relação a qualquer atributo. Como explica Train (2009), dado que as 

probabilidades de escolha são funções de variáveis observadas, 

frequentemente é útil saber em que medida estas probabilidades 

mudam em resposta a uma mudança em algum fator observado; 

f) Estimar elasticidades cruzadas que tem significado semelhante a 

elasticidade; entretanto, trata de variações de probabilidade de 

escolha de uma dada alternativa frente a variações em atributos de 

alternativas concorrentes. 

 

A modelagem do VT ainda possibilita a determinação do logsum. O logsum 

é uma medida do excedente do consumidor, entretanto, conforme Niemeier (1997), 

Geurs e Van Eck (2001), Geurs et al. (2010), Börjesson et al. (2014), Bhat et al. (2015) 

e van Wee (2016), o logsum pode ser visto como uma medida de acessibilidade. A 

forma de cálculo é a mesma; entretanto como medida de acessibilidade, cuja 
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interpretação é diferente, o logsum pode ser visto como um indicador a ser utilizado 

na compreensão da problemática, medindo a acessibilidade percebida pelos usuários 

dada uma determinada escolha frente a um conjunto de alternativas. Ou mais 

especificamente como base de indicadores para as quatro categorias de problemas 

de acessibilidade. 

 

3.6 Considerações finais 

Nas discussões realizadas no presente capítulo verificou-se uma grande 

participação da modelagem no processo de planejamento de transportes, entretanto 

essa participação se concentra sobremaneira na previsão de demanda com vistas a 

avaliação de alternativas e ao dimensionamento dos sistemas. 

A modelagem da demanda e da interação demanda e oferta pode contribuir 

na compreensão da problemática, principalmente a modelagem do VT, pois esta pode 

ajudar a caracterizar os usuários e suas idiossincrasias, por meio de vários 

indicadores derivados desta modelagem, tais como: coeficientes dos atributos, trade-

offs, VT, elasticidades e probabilidades de escolha; bem como pode caracterizar 

problemas de acessibilidade por meio de indicadores de acessibilidade que 

apresentem o tempo em sua composição como os discutidos acima, especialmente 

por meio do logsum. Estes indicadores são derivados da função utilidade indireta que, 

com origem na teoria do consumidor, já incorpora o tempo de diversas formas a 

depender da função objetivo e restrições estabelecidas, dado que o tempo 

necessariamente está presente as cestas de consumo consideradas em qualquer 

problema de otimização da utilidade que envolva o deslocamento. 

No caso da caracterização dos usuários e suas idiossincrasias, os 

indicadores são obtidos pela calibração da função utilidade e seus coeficientes, 

enquanto que na caracterização dos problemas de acessibilidade os indicadores 

podem apresentar como base o logsum. O logsum tem origem no cálculo da variação 

do excedente do consumidor, ou seja na variação da utilidade resultante de alguma 

intervenção, mas também é utilizado como medida de acessibilidade. Ele apresenta 

vantagens com relação a outros indicadores por seu caráter comportamental, baseado 

em utilidade, e por considerar tanto a utilidade das escolhas individuais como a 

variedade de opções disponíveis. É uma medida que traz a robustez da teoria do 
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consumidor, mas que pode apresentar certa dificuldade de compreensão pelos 

tomadores de decisão. Entretanto, o seu resultado em unidades monetárias minimiza 

muito esse problema.  

Como verificado, o VT é inerente ao processo de compreensão da 

problemática, pois um dos objetivos é entender o usuário e como ele percebe os 

problemas existentes. A forma indicada é por meio das funções utilidades que para 

sua calibração necessitam da escolha discreta como ferramental. Apesar do tempo 

ser utilizado de forma recorrente em indicadores de acessibilidade, normalmente este 

uso é restrito à mensuração da acessibilidade, e não como parte de um processo 

sistemático de compreensão da problemática.  

A discussão realizada deixa clara a existência de lacunas quanto ao uso da 

modelagem da demanda no auxílio à compreensão da problemática. Estas lacunas 

também existem mais especificamente com relação a modelagem do VT e resultados 

derivados, mas verifica-se a possibilidade da sua utilização de forma a contribuir na 

compreensão dos gostos e comportamento dos usuários ou da acessibilidade 

disponível para estes usuários. Outros indicadores já foram utilizados e propostos a 

fim de representar a acessibilidade, mas não apresentam o caráter comportamental e 

o arcabouço da teoria do consumidor. Em resumo, a modelagem do VT pode contribuir 

na caracterização e diagnóstico dos problemas relacionados a oferta do sistema de 

transportes e de acessibilidade, ambos contextualizados pela distribuição das 

atividades e uso do solo. Estas constatações abrem caminho para propostas de 

métodos que contemplem todo esse potencial do VT por meio do aproveitamento do 

próprio VT, de indicadores derivados da modelagem de VT, e de indicadores 

baseados no logsum.   
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4 MÉTODO PROPOSTO DE CARACTERIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA DA 

ACESSIBILIDADE URBANA 

4.1 Apresentação 

A discussão do capítulo anterior permite concluir que há uma grande 

utilização da modelagem na fase de elaboração e avaliação de alternativas em 

detrimento da fase de compreensão da problemática. Isto ocorre em função da 

abordagem do planejamento voltada ao “prever para prover” que posteriormente 

evolui para o planejamento da mobilidade. Todavia a modelagem da demanda e da 

relação entre demanda e oferta pode contribuir sobremaneira na compreensão da 

problemática da acessibilidade tanto no que diz respeito à caracterização como ao 

diagnóstico, e nesse aspecto se destaca a modelagem do VT, pois o tempo é inerente 

as escolhas, consumo, realizadas no âmbito dos transportes e, portanto, faz parte das 

funções utilidade que representam essas relações de consumo. A modelagem do VT, 

por meio da escolha discreta, permite caracterizar problemas da oferta de transportes 

e da acessibilidade incorporando a percepção dos usuários. Logo, buscando-se 

contribuir metodologicamente na compreensão da problemática, apresenta-se um 

método de caracterização da problemática da acessibilidade sustentado pela 

modelagem do VT. O método proposto assume que os usuários percebem, à sua 

maneira, as deficiências na oferta do sistema de transportes e na distribuição das 

atividades de seu interesse, e consequentemente percebem a acessibilidade 

disponível e a problemática existente.  

Para a proposição de um método universal há a necessidade de se ter 

como base uma representação geral da problemática da acessibilidade e que 

contemple os aspectos relativos à oferta do sistema de transportes e à distribuição 

das atividades, portanto assume-se a representação da problemática de Garcia et al. 

(2018) onde há contribuição da modelagem do VT. Como visto, a modelagem do VT 

pode contribuir para caracterizar os usuários e grupos sociais e como eles percebem 

as ineficiências na rede de transporte. A partir dessa caraterização e considerando a 

distribuição das atividades e do uso do solo também é possível caracterizar os 

problemas de acessibilidade. Esses problemas, por sua vez, podem ser subdivididos, 

conforme proposta de Garcia et al. (2018), em quatro tipos: distribuição desigual da 

acessibilidade (diferenças nos níveis de acessibilidade distribuída espacialmente), 



89 
 

distribuição não equânime da acessibilidade (diferenças nos níveis de acessibilidade 

entre grupos sociais), distribuição inadequada da acessibilidade (diferenças nos níveis 

de acessibilidade entre modos), e distribuição insustentável da acessibilidade 

(diferenças nos níveis de acessibilidade ao longo do tempo). Porém, este último trata 

do prognóstico e, portanto, não contemplado na caracterização. Assim o método 

proposto abrange a problemática apresentada na Figura 9 e a tipologia de problemas 

apresentada na Figura 10, ambas adaptadas de Garcia et al. (2018).  

 

Figura 9 – Problemática contemplada na proposta metodológica 

 
Fonte: adaptado de Garcia et al. (2018).  
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Figura 10 – Tipologia dos problemas tratados na proposta metodológica 

 
Fonte: adaptado de Garcia et al. (2018). 

O método contempla duas fases distintas: a primeira com a finalidade de 

calcular indicadores, por meio da modelagem do VT, que possam representar as 

características do indivíduo ou de grupos sociais e como eles percebem as 

deficiências na oferta do sistema de transportes; e a segunda associada à estimação 

de indicadores baseados no logsum para a caracterização dos problemas de 

acessibilidade, ambas as fases são compostas por uma série de etapas resumidas na 

Figura 11 e detalhadas nos tópicos seguintes. É importante salientar que o método 

não se propõe a ser o único caminho para a caracterização da problemática, pois é 

de se esperar a existência de vários problemas e várias relações de causa e efeito e, 

portanto, de outros indicadores apropriados.  
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Figura 11 – Método proposto de caracterização da problemática da acessibilidade 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.2 Modelagem das características individuais ou de grupos sociais 

Para caracterizar os problemas da oferta do sistema de transportes a luz 

da percepção dos usuários há a necessidade de se calibrar funções utilidade que 

representem o bem-estar gerado pelo acesso às atividades. Essa função utilidade 

deve ser composta por atributos relacionados à parcela de utilidade (desutilidade) 

gerada pela rede de transportes disponível, o que inclui necessariamente o tempo. A 

função utilidade deve ser calibrada pela modelagem de escolha discreta, conforme 

discutido no Capítulo 2 e proposto na Figura 12, e a partir do resultado deve-se 

determinar os coeficientes, os trade-offs entre atributos, o VT e a elasticidade como 

indicadores. Na verdade, estes indicadores, quando associados ao tempo, são formas 

diferentes de representar a importância do tempo para os indivíduos.  
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Figura 12 – O processo de modelagem da escolha discreta 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

4.2.1 Formulação 

Na formulação da modelagem de escolha discreta, a primeira providência 

é definir o conjunto de alternativas disponíveis aos usuários, ou seja, deve-se 

selecionar as alternativas que sejam viáveis e conhecidas destes tomadores de 

decisão. Em seguida, deve-se definir os atributos. Estes devem representar o 

fenômeno e conter minimamente o custo e as distintas parcelas do tempo de viagem. 

Estes atributos compõem uma função utilidade linear nos parâmetros, pois é a 

formulação mais comum e operacional, além de facilitar a futura aplicação do logsum. 

Deve-se atentar qual tomada de decisão se está modelando, se escolha de 

modo ou rota, e se há a possibilidade de incorporar atributos relacionados a 

atratividade do destino. Incorporar atributos que representem o uso do solo ou a 

atratividade do destino possibilitam capturar as mudanças no bem-estar dos 

indivíduos advindas de modificações no uso do solo ou provocadas por alterações no 

sistema de transportes e que repercutem no uso do solo. Ter-se-ia então a seguinte 

formulação geral (adaptada de GEURS et al., 2010): 

 

𝑉𝑛𝑖𝑗 = 𝛽𝑡𝑛𝑗𝑡𝑖𝑗 + 𝛽𝑐𝑛𝑗𝑐𝑖𝑗 + 𝛽𝑎𝐴𝑗 (42) 

 

Em que 𝑉𝑛𝑖𝑗  é a parte sistemática da função utilidade do indivíduo 𝑛 na 

zona (área) 𝑖 com a combinação modo/destino 𝑗, 𝛽𝑡𝑛𝑗 é o coeficiente do tempo para o 

indivíduo 𝑛 na combinação modo/destino 𝑗, 𝑡𝑖𝑗 é o tempo entre a origem 𝑖 e o destino 

𝑗 (combinação modo/destino), 𝛽𝑐𝑛𝑗 é o coeficiente do custo entre 𝑖 e 𝑗, 𝑐𝑖𝑗 é o custo 
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entre 𝑖 e 𝑗, 𝛽𝑎 é o coeficiente da atratividade do destino 𝑗, e por fim 𝐴𝑗 é a atratividade 

do destino 𝑗.  

Entretanto, a modelagem de rotas em áreas urbanas e a incorporação de 

atributos de atratividade do destino não são triviais. Assim, se a opção for não 

considerar a atratividade do destino, principalmente se a análise se restringir à parcela 

onde há contribuição do VT, basta subtrair da função utilidade a parcela da 

atratividade. 

Para caracterizar alguns tipos de problemas, pode-se utilizar funções 

utilidade sem que se considere grupos socioeconômicos; entretanto, a escolha 

discreta permite incluí-los como uma variável dummy, ampliando assim a capacidade 

de análise. Ao contrário de atributos como tempo e custo que podem variar entre 

alternativas, as características dos indivíduos tomadores de decisão não variam, 

embora influenciem de forma diferente a utilidade de cada alternativa. Assim, 

considerando o fato de que somente as diferenças na utilidade interessam, pode-se 

representar as funções utilidade de escolha entre duas alternativas 𝐴 e 𝐵, onde a 

característica do indivíduo 𝑆 influencia na utilidade de cada alternativa da seguinte 

forma: 

 

𝑈𝐴 = 𝐴𝑆𝐶 +  𝛽1𝑥𝐴1 + 𝛽2𝑥𝐴2 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑥𝐴𝑖 + 𝜃𝐴𝑆 + 휀𝐴 (43) 

𝑈𝐵 = 𝛽1𝑥𝐵1 + 𝛽2𝑥𝐵2 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑥𝐵𝑖 + 휀𝐵 (44) 

 

Em que 𝑈𝑖 é a utilidade do modo i, 𝐴𝑆𝐶 é a constante específica do modo, 

𝑥𝑖 são os atributos do modo i, e S as características do indivíduo. 

Em resumo, a formulação a ser utilizada depende de se considerar ou não 

a atratividade do destino e da necessidade, a depender da problemática estudada, de 

destacar a percepção de grupos sociais sobre as alternativas (incorporar variável 

dummy). De qualquer forma, esta deve contemplar o custo e as parcelas do tempo, 

sendo, portanto, recomendada como ponto de partida a Equação 45.  

 

𝑈𝑖 = 𝐴𝑆𝐶𝑖 +  𝛽𝑐𝑥𝑖𝑐 + 𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖𝑥𝑖𝑐𝑎𝑚𝑖 + 𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 + 𝛽𝑒𝑠𝑝𝑒𝑥𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒 + 𝛽𝑣𝑖𝑎𝑔𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑔 + 휀𝑖 (45) 
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Em que 𝑈𝑖 é a utilidade do modo i, 𝐴𝑆𝐶 é a constante específica do modo, 

𝑥𝑖 são respectivamente: custo, tempo de caminhada, número de transbordos, tempo 

de espera, tempo de viagem dentro do veículo. 

 

4.2.2 Análise tabular e espacial dos dados populacionais  

Após a formulação do modelo de ED, deve-se realizar uma análise 

descritiva tabular e espacial das variáveis envolvidas, ou seja, aquelas que possam 

contribuir na caracterização dos usuários e do uso do solo, tais como: população, 

renda, idade, sexo, número de empregos, e número de vagas escolares. 

Normalmente, a fonte de dados é o censo, ou o poder público, tratando-se de dados 

populacionais. A análise deve contemplar minimamente o cálculo de medidas de 

tendência central e de dispersão, assim como a elaboração de distribuições de 

frequência e de mapas temáticos e LISA maps. A análise possibilita uma maior 

compreensão das características dos usuários e de como eles percebem os 

problemas, bem como possibilita a elaboração de um melhor projeto de experimento. 

 

4.2.3 Projeto de experimento e coleta de dados 

Como definido na formulação do modelo de ED, tem-se como atributos 

básicos: custo, tempo de viagem (dentro do veículo), tempo de caminhada (acesso e 

difusão), tempo de espera e número de transbordos. Em um cenário com vários 

modos de transportes e esse número elevado de atributos, pode-se ter experimentos 

completos com um número elevado de combinações. Seguindo as etapas propostas 

por Hensher et al. (2005) e discutidas no Capítulo 2, após identificar as alternativas e 

os atributos, deve-se identificar a quantidade e os valores dos níveis de cada atributo. 

A quantidade de níveis de cada atributo deve ser ditada pela relação do atributo com 

a utilidade. Relações mais complexas demandam mais de dois níveis, enquanto uma 

relação linear, ou seja, a utilidade crescendo linearmente com o atributo, demanda 

apenas dois níveis. A definição se torna difícil pois nem sempre se conhece o 

comportamento da utilidade com relação ao atributo, e a cada aumento na quantidade 

de níveis há um aumento da informação capturada; mas, por outro lado, há um 

aumento substancial no número de combinações. Se não há questionamento quanto 
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à relação linear entre o atributo e a utilidade, então deve-se manter apenas dois níveis; 

caso contrário, três níveis já garantem uma boa aproximação sem comprometer a 

quantidade de combinações. Ainda assim, em um contexto de muitos atributos, como 

é o caso da acessibilidade quando se considera o transporte público coletivo, 

recomenda-se assumir a linearidade. Para cada nível, deve-se assumir um valor ou 

rótulo coerente com a realidade experimentada pelos usuários e que garanta que não 

haverá formação de alternativas dominantes. 

A próxima etapa diz respeito à escolha do tipo de projeto de experimento; 

entretanto, a maioria das pesquisas de PD utilizam o fatorial completo como ponto de 

partida. Dadas as peculiaridades do logsum já discutidas, assume-se a priori que as 

funções utilidades são lineares com relação à renda, ou seja, assume-se um atributo 

relacionado a custo na função utilidade e este deve ser linear para que o negativo do 

seu coeficiente represente a utilidade marginal da renda. A consequência é que se 

considera apenas o seu efeito principal.  

Considerando a tendência de número elevado de atributos e modos, que 

implica em um número elevado de combinações, sugere-se o uso de um fatorial 

fracionado que reduza a necessidade de combinações a um número factível, mas 

garantindo os efeitos principais, e se possível de 2ª ordem a fim de melhorar a 

estimativa. Salienta-se que os efeitos de ordem mais alta devem fazer sentido do 

ponto de vista do fenômeno, mas estes comumente representam uma parcela muito 

pequena da explicação. Caso a opção seja por funções utilidade lineares nos 

parâmetros e aditivas, apenas os efeitos principais são considerados, facilitando 

assim a redução do número de combinações do projeto de experimento; mas caso 

exista a interação entre fatores, haverá confundimento entre os efeitos. 

Cabe ainda salientar a necessidade de utilizar o rótulo (identificação da 

alternativa) para identificar as constantes específicas dos modos e permitir, assim, 

caracterizar problemas do Tipo III, bem como analisar possíveis preferências dos 

usuários que não estejam representadas nos atributos. Além disso, deve-se seguir as 

demais recomendações comuns a uma pesquisa de PD relativas, por exemplo, ao 

tamanho da amostra e ao número de decisões a serem apresentadas por 

entrevistado. 
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4.2.4 Análise tabular e espacial dos dados amostrais (PR e PD) 

Após a coleta de dados, deve-se realizar uma análise descritiva tabular e 

espacial destes dados. Esta análise deve ser realizada nos dados originados nas 

pesquisas de PR e PD. A análise deve contemplar minimamente o cálculo de medidas 

de tendência central e dispersão, assim como a elaboração de distribuições de 

frequências e de mapas temáticos e LISA maps. A análise possibilita, entre outros 

fins, verificar a abrangência e validade da amostra, o perfil dos usuários pesquisados 

e de seus deslocamentos, bem como suas escolhas.  

 

4.2.5 Calibração e validação 

Como já discutido, a calibração das funções utilidade se dá pelo método da 

máxima verossimilhança e existem algumas formas de verificar a qualidade do 

modelo; entretanto há uma dificuldade quando se fala em validação. Normalmente as 

opções técnicas de validação são o fracionamento da amostra ou a comparação de 

resultados por fontes de dados distintas (preferência revelada e declarada), ou com 

outros estudos já realizados. Em ambos os casos, a dificuldade repousa sobre a 

necessidade de um conjunto maior de dados que pode implicar em maiores custos 

para obtenção e maior tempo de tratamento. 

A calibração é uma fase que não apresenta maiores dificuldades em termos 

de sua aplicação. Deve-se utilizar ferramentas computacionais que além dos 

parâmetros também apresentem como resposta medidas de qualidade do modelo, 

como o likelihood ratio index e o resultado do teste de hipótese da significância dos 

parâmetros. No presente trabalho, utilizou-se o software BIOGEME 2.2. (BIERLAIRE, 

2016). Com relação à validação, pode-se optar em dividir a amostra em duas, uma 

para a calibração e outra para a validação. Todavia, na maioria das vezes, o 

levantamento de dados é contingenciado. Assim, sugere-se que o resultado dos 

valores das diversas parcelas do tempo seja comparado com os resultados de outros 

estudos da mesma região ou país, esperando-se que os resultados obtidos sejam 

semelhantes. 
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4.2.6 Modelo (funções utilidade) 

Ao final da calibração e validação obtém-se as funções utilidade indiretas 

que representam o comportamento de consumo (escolhas) dos usuários do sistema 

de transportes. A partir da análise das funções utilidade e dos indicadores gerados 

será possível compreender como os usuários percebem a oferta do sistema de 

transportes e como isto pode influenciar na sua percepção da acessibilidade. Os 

coeficientes das funções utilidade e os valores do tempo ainda serão utilizados como 

parâmetros dos modelos de caminho mínimo, e as próprias funções utilidade, 

posteriormente, serão aplicadas para cálculo da utilidade (desutilidade) dos 

deslocamentos de cada par de origem e destino, do logsum de cada área, e dos 

indicadores de acessibilidade. 

 

4.2.7 Cálculo dos coeficientes, trade-offs, VT e elasticidades 

Na presente proposta, a análise dos resultados da modelagem deve 

contemplar dois momentos distintos. O primeiro trata da verificação da qualidade do 

modelo e o segundo da determinação dos indicadores que irão caracterizar os 

indivíduos e grupos sociais. No primeiro momento, deve-se verificar se os valores e o 

sinal de cada um dos parâmetros (coeficientes) são os esperados, e se há 

significância estatística de cada um deles. Por fim, deve-se calcular o likelihood ratio 

index. 

Verificada a qualidade do modelo, passa-se à determinação dos 

indicadores. Os primeiros indicadores obtidos são os próprios valores dos 

coeficientes, representando o grau de importância de cada atributo no processo de 

tomada de decisão, ou seja, indicam o peso relativo dado pelos grupos de usuários. 

O próximo passo é utilizar o resultado destes parâmetros e determinar os trade-offs 

entre atributos. A depender da especificação, os trade-off podem ser segmentados 

por grupos sociais. O trade-off representa a perda do consumo de um bem 

compensado pelo ganho no consumo de outro bem, mantendo constante a utilidade. 

No caso de uma função utilidade linear, tem-se: 

 

𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒_𝑜𝑓𝑓 =
𝛽1

𝛽2
 (46) 
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No caso, o trade-off entre 𝑥1 e 𝑥2, ou seja, o quanto se está disposto a 

perder de 𝑥2 para ganhar uma unidade de 𝑥1. Se estes atributos forem tempo e custo, 

respectivamente, tem-se o valor percebido do tempo. 

 

𝑉𝑇 =
𝛽𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜

𝛽𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜
 (47) 

 

Na análise, os coeficientes e trade-offs devem ser utilizados de forma 

comparativa, permitindo identificar quais os atributos mais importantes. Entretanto, a 

comparação dos coeficientes deve se limitar aos que pertencem a uma mesma função 

utilidade, enquanto os trade-offs além de identificar a taxa marginal de substituição 

entre atributos, também permitem comparações entre modelos diferentes. Por 

exemplo, é possível comparar o VT entre grupos sociais que apresentam funções 

utilidade distintas. 

Por fim, deve-se estimar as elasticidades mais importantes. A elasticidade 

mede as variações na probabilidade da escolha de um modo ou rota, dada a alteração 

no valor de um atributo. Assim é possível identificar os impactos provocados por cada 

atributo nas quantidades das alternativas. 

 

𝐸𝑖𝑥𝑛𝑖
= 𝛽𝑥𝑥𝑛𝑖(1 − 𝑃𝑛𝑖) (48) 

𝐸𝑤 =
∑ 𝑃𝑛(𝑖)𝐸𝑖𝑥𝑛𝑖

𝑁
𝑛=1

∑ 𝑃𝑛(𝑖)𝑁
𝑛=1

 (49) 

 

A Equação 48 apresenta a elasticidade individual e a Equação 49 a 

elasticidade agregada que é a elasticidade individual ponderada pela probabilidade 

de escolha. 

Todos esses indicadores na forma de coeficientes, trade-offs e 

elasticidades representam os gostos e preferências dos usuários com relação a oferta 

do sistema de transportes e como isto pode influenciar na percepção da 

acessibilidade, além de poder explicar o porquê de determinadas escolhas e 

preferências associadas a grupos de indivíduos ou modos, e representarem possíveis 

causas de problemas de acessibilidade. O peso dos atributos, ou o seu trade-off, pode 

indicar uma supervalorização de um atributo que pode ser um problema ou a causa 
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de outro, como por exemplo a supervalorização do tempo dentro do veículo, inclusive 

em detrimento da segurança, podendo aumentar a escolha por modo clandestino de 

transporte, implicando em uma série de problemas. A elasticidade, por suas próprias 

características, está mais associada à causalidade. Pode-se verificar o efeito de 

variações dos coeficientes na probabilidade de escolha de determinada alternativa ou 

o efeito marginal na probabilidade dada uma mudança no valor do atributo 

(elasticidade); mas esse efeito marginal depende do valor da variável. 

Salienta-se que o produto principal desta etapa, indicadores, são 

normalmente determinados em um valor médio único ou para cada grupo social; 

porém não há impedimento para que sejam determinados para cada unidade espacial 

(zonas ou áreas) desde que tenha sido considerada essa questão no projeto do 

experimento. A estimação destes indicadores por zonas ou áreas permite verificar 

como os gostos e preferências dos usuários variam espacialmente e se há alguma 

correlação espacial, agregando assim maior capacidade de análise. 

 

4.2.8 Caracterização da percepção dos usuários 

A análise dos indicadores, quer seja por comparação do resultado entre 

atributos, modos de transporte ou entre grupos sociais, ou por análise descritiva 

tabular e espacial, permite compreender quais os gostos, preferências e como o 

usuário percebe a oferta do sistema de transportes. Isto permite antever as reações 

dos usuários frente a modificações na oferta, bem como inferir sobre possíveis causas 

de problemas de acessibilidade, ou ainda correlacionar a acessibilidade percebida 

com os atributos relativos ao deslocamento. Trata-se, portanto, da caracterização da 

percepção destes usuários com relação ao sistema de transportes. 

 

4.3 Modelagem dos problemas de acessibilidade 

Após a determinação dos indicadores que tratam sobre como os usuários 

percebem os problemas associados às ineficiências da oferta de transportes, passa-

se a caracterizar a problemática da acessibilidade segundo a tipologia representada 

na Figura 10. Para o Problema Tipo I, distribuição desigual da acessibilidade no 

espaço, a acessibilidade deve ser calculada em algum nível de agregação (zonas de 
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tráfego, por ex.) para toda a área de interesse, podendo ser definida para grupos 

sociais diferentes desde que o objetivo seja determinar as diferenças da 

acessibilidade no espaço para um grupo específico. Já no Problema Tipo II, diferença 

da acessibilidade entre grupos sociais, deve-se estimar a acessibilidade para os 

grupos de interesse e compará-las. Enquanto no Problema Tipo III, diferença de 

acessibilidade entre modos de transportes, deve-se calcular a acessibilidade 

proporcionada por cada modo e compará-las.  

 

4.3.1 Funções utilidade  

A base dos indicadores propostos é o logsum, entretanto o primeiro passo 

para modelar a acessibilidade é obter as funções utilidade. Assim, assume-se todo o 

processo de modelagem proposto na Figura 12 e utilizado para caracterizar como os 

usuários percebem os problemas da oferta de transportes. De fato, o ideal é 

aproveitar, sempre que possível, a modelagem já realizada. A especificação pode ser 

subdividida na definição dos atributos que deverão compor a função utilidade e o 

modelo de ED a ser utilizado. Como atributos devem ser utilizados aqueles que 

representam a acessibilidade ofertada pela rede de transportes, isto é, os que 

representam a impedância ao deslocamento, tendo como atributos principais o tempo 

e o custo. Por sua vez, com relação ao modelo de ED, sugere-se o uso de modelos 

mais simples pois estes implicam em formulações de mais fácil aplicação para o 

logsum, bem como adotar as recomendações comuns aos modelos de escolha 

discreta. Se a caracterização dos indivíduos ou grupos sociais já foi realizada, deve-

se aproveitar as funções utilidade calibradas.  

No caso do logsum há uma especificidade. A formulação padrão do logsum, 

Equação 40, é baseada no modelo logit multinomial, portanto se assume a princípio 

que os erros são iid (independentes e identicamente distribuídos) por uma distribuição 

Gumbel (ou valor extremo), bem como que a utilidade marginal da renda é constante. 

Entretanto, modelos mais complexos como os GEV (generalized extreme value) 

podem ser utilizados ao preço de uma modelagem mais complexa para o logsum. 

Geurs et al. (2010) salientam que nos modelos logit aninhados (nested) o conceito de 

logsum também se aplica, bem como, que há logsum como medidas do excedente do 
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consumidor para todos os membros da família dos GEV, mas com a inclusão de 

“coeficientes do logsum” (𝜇).  

 

𝐿𝑜𝑔𝑠𝑢𝑚 = 𝑙𝑛 ∑ 𝜇𝑒𝑉𝑖𝑛

𝑖

, 𝑖 ∈ 𝐶 (50) 

 

Assim, a decisão por um modelo logit multinomial ou nested tem como 

critério a existência de problemas com relação a premissa de IIA (Independência das 

Alternativas Irrelevantes).  

Contudo, devido às peculiaridades de cada tipo de problema a ser 

caracterizado, pode haver a necessidade de se formular os modelos de ED, em termos 

de atributos considerados e forma da função, de maneiras diferentes por cada tipo de 

problema. De maneira geral, deve ser utilizado um modelo logit multinomial, onde não 

houver problemas de IIA, e um modelo nested, caso contrário. 

 

4.3.2 Preparação da base de dados, determinação dos caminhos mínimos e 

das matrizes de utilidade 

Para calcular os indicadores de acessibilidade é necessária uma base de 

dados diferente da utilizada para caracterizar os indivíduos e grupos sociais. No caso 

é necessário obter os valores das variáveis das funções utilidade para um conjunto de 

“caminhos mínimos” entre as zonas, considerando os três tipos de problemas. Ou 

seja, é necessário obter os dados de custo, tempo de caminhada (acesso e difusão), 

tempo de espera, número de transbordos e tempo de viagem para cada par origem e 

destino. Estes nem sempre estão disponíveis nas cidades brasileiras, mas podem ser 

obtidos em redes modeladas. Outra questão importante é a necessidade de se obter 

todo esse conjunto de dados entre todos os pares origem e destino considerando mais 

de uma alternativa de modo/rota. Se na análise for considerado o transporte individual 

motorizado, deve-se definir alternativas de rotas para este modo e para o transporte 

público (considerando a possibilidade de transbordos). A definição destas rotas irá 

depender do software onde se modela a rede e quais dados estão disponíveis.  

Ainda com relação à coleta de dados, deve-se preparar uma base de dados 

georreferenciada que possibilite determinar vários caminhos mínimos entre as zonas 
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de tráfego ou entre unidades de planejamento a serem adotadas. Essa base deve, 

além de conter o sistema viário principal e as rotas de transporte público coletivo, 

contemplar as informações que permitam a aplicação de rotinas de caminho mínimo 

que considerem todos os atributos tidos como representativos da impedância ao 

deslocamento, bem como dados socioeconômicos e de atividades que serão 

utilizados. Para cada par de origem e destino devem ser estimados vários caminhos 

mínimos, viáveis e multimodais, representando assim a disposição de 

rotas/alternativas que serão consideradas pelo cálculo do logsum. 

Salienta-se que os caminhos mínimos devem ser determinados 

independentemente dos modos utilizados, ou seja, deve-se considerar os caminhos 

mínimos com transbordos entre linhas e modos. Para tanto, utilizou-se neste trabalho 

uma ferramenta denominada Transit Skims do software Transcad 5.0 (CALIPER, 

2007). Esta ferramenta gera uma matriz de caminhos mínimos entre zonas. O caminho 

mínimo é definido pelo custo generalizado do deslocamento a partir de um dos 

métodos de caminho mínimo disponíveis no software (foi utilizado o Shortest Path). 

Essa ferramenta permitiu, com pequenas adaptações, representar todo o custo 

generalizado do deslocamento considerando como pesos os valores dos parâmetros 

calibrados pela ED, o VT estimado e atualizado, além da política tarifária vigente.  

A matriz gerada pode ser desmembrada em várias partes do deslocamento 

(por ex., custo no transporte público, tempo de acesso via caminhada, tempo de 

difusão via caminhada, tempo de espera, quantidade de transbordos, e tempo dentro 

do veículo) gerando várias matrizes. Entretanto, normalmente a ferramenta 

computacional gera apenas um caminho mínimo entre zonas e, para fins de 

acessibilidade via logsum, deve-se considerar múltiplos caminhos que sejam 

concorrentes. Para gerar esses caminhos, sugere-se alterar alguns parâmetros do 

método de caminho mínimo.  

 

4.3.3 Modelagem dos indicadores  

4.3.3.1 Problema do Tipo I 

Para caracterizar o Problema do Tipo I, deve-se obter a medida de 

acessibilidade para cada área (zona de tráfego ou outra unidade de agregação) 
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independentemente do grupo social ou modo disponível. Neste caso, optou-se pela 

seguinte formulação: 

 

𝑉𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽1. 𝑋1 + 𝛽2. 𝑋2 + 𝛽3. 𝑋3 + 𝛽4. 𝑋4 + 𝛽5. 𝑋5 (51) 

 

Em que 𝑉𝑖 é a parte sistemática, 𝛼𝑖 é a constante específica do modo i, 𝑋𝑗 

representam a impedância ao deslocamento e são respectivamente custo, tempo de 

caminhada, tempo de espera, número de transbordos e tempo de viagem. Estas todas 

genéricas.  

Com todos os dados em mãos e aplicando-se a Equação 40, obtém-se a 

“acessibilidade” entre a zona (o) e a zona (d). Ao se agregar a informação por origem 

(o), tem-se a acessibilidade das zonas (o) a todas as demais zonas. Esta 

acessibilidade ainda pode ser determinada como uma média, ou seja, a acessibilidade 

média de se acessar uma zona. Em ambos os casos, o indicador deve ser usado de 

forma comparativa entre zonas, considerando que quanto menor o valor (desutilidade) 

maior a acessibilidade, ou seja, quanto menor o valor do logsum melhor.  

Entretanto, essa acessibilidade “total” trata-se de uma medida de 

impedância de uma determinada zona (o) a todas as outras zonas. Não se incorpora 

qualquer atributo de uso do solo. Considerando que estar mais ou menos acessível a 

zonas que não oferecem atividades de interesse é irrelevante, deve-se de alguma 

forma incorporar a existência de atividades. Uma forma de resolver essa questão é 

incorporar na função utilidade um componente relacionado a escolha do destino em 

termos das atividades que este oferece. Ou seja, incorporar a utilidade gerada nas 

zonas de destino dada as atividades disponíveis. Porém, esbarra-se na dificuldade de 

calibrar modelos de ED que atendam a esta necessidade, seja por meio de pesquisas 

de PR ou de PD. A proposta, então, é calcular essa acessibilidade ponderada por 

algum critério que caracterize a atratividade das zonas em função das atividades 

oferecidas, por exemplo número de empregos, ou vagas escolares.  

Por outro lado, zonas pouco habitadas terem acessibilidade a zonas com 

muitas atividades também não é relevante. Assim, incorporar o número de pessoas 

associadas a um determinado grupo social, a depender do tipo de acessibilidade que 

se quer medir, torna-se importante. Desta forma, a acessibilidade também deve ser 
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ponderada pelo número de pessoas de determinado grupo social presentes na zona 

de origem; assim, tem-se a seguinte formulação: 

 

𝐴𝑜(𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼) =
∑ (

1
𝛼𝑛

𝑙𝑛 ∑ 𝑒𝑉𝑖𝑛
𝑖 ) × 𝐴𝑇𝑉𝑑 × 𝑃𝑂𝑃𝑜

𝑧
𝑑=1

∑ 𝐴𝑇𝑉𝑑
𝑧
𝑑=1 × ∑ 𝑃𝑂𝑃𝑜

𝑧
𝑜=1

+ 𝐶 (52) 

 

Em que 𝐴𝑜 representa a acessibilidade da zona (o), 𝐴𝑇𝑉𝑑 as atividades na 

zona de destino (d), podendo ser, por exemplo, o número de empregos ou de vagas 

escolares, ou outra variável que represente a atratividade de interesse, 𝑃𝑂𝑃𝑜  a 

população de interesse da zona de origem (o), e (z) o total de zonas.  

 

4.3.3.2 Problema do Tipo II 

Para o Problema do Tipo II, o objetivo é identificar a diferença de 

acessibilidade de grupos sociais distintos. A princípio o caminho seria calibrar funções 

utilidade para cada grupo social e determinar o logsum, entretanto esbarra-se no fato 

que o resultado do valor esperado da máxima utilidade apresenta uma constante 

desconhecida, isto é, o valor absoluto da utilidade não poder ser medido. Ou como 

explica Dong et al. (2006), o modelo de utilidade aleatório não depende do valor 

absoluto da utilidade, mas das diferenças de utilidade das alternativas disponíveis. 

Qualquer constante pode ser adicionada a todas as utilidades das alternativas sem 

alterar as probabilidades do modelo de escolha. No entanto a adição de uma 

constante altera a acessibilidade calculada pelo valor esperado da máxima utilidade. 

Assim a medida de acessibilidade deve ser normalizada considerando as condições 

de escala e de nível. Portanto, ao utilizar funções utilidade distintas (para cada 

segmento ou grupo social) obtemos constantes distintas impedindo a comparação dos 

resultados. 

Após a estimativa do logsum (Equação 40) o que de fato se obtém é um 

valor de utilidade em reais mais uma constante, indeterminada, para cada zona de 

tráfego (ou outra unidade de agregação). No caso do Problema I se compara uma 

zona com as demais, interpretando que uma tem mais ou menos utilidade 

(acessibilidade) do que a outra, mas não se identificam valores absolutos. No caso do 

Problema II pode-se utilizar uma variável dummy na função utilidade que identifique o 
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grupo social o que permite comparar a acessibilidade percebida pelos grupos. 

Todavia, essa diferença de acessibilidade é igual para todas as zonas. Uma forma de 

solucionar esse problema e melhorar a análise é comparar os resultados da 

acessibilidade com a distribuição espacial da renda, por meio de mapas temáticos. 

Para o Problema Tipo II (entre grupos sociais) deve-se ressaltar as diferenças entre 

grupos sociais distintos. Dadas as dificuldades apontadas se propõem ponderar o 

logsum pela população dos grupos sociais que se deseja comparar. Assim, é possível 

identificar onde se encontram os usuários mais vulneráveis e que apresentam maior 

problema de acessibilidade. Portanto, tem-se seguinte formulação: 

 

𝐴𝑜(tipo II) =
∑ (

1
𝛼𝑛

𝑙𝑛 ∑ 𝑒𝑉𝑖𝑛
𝑖 ) × 𝐴𝑇𝑉𝑑 × 𝑃𝑂𝑃𝑜𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝐼

𝑧
𝑑=1

∑ 𝐴𝑇𝑉𝑑
𝑧
𝑑=1 × ∑ 𝑃𝑂𝑃𝑜𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝐼

𝑧
𝑜=1

−
∑ (

1
𝛼𝑛

𝑙𝑛 ∑ 𝑒𝑉𝑖𝑛
𝑖 ) × 𝐴𝑇𝑉𝑑 × 𝑃𝑂𝑃𝑜𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝐼𝐼

𝑧
𝑑=1

∑ 𝐴𝑇𝑉𝑑
𝑧
𝑑=1 × ∑ 𝑃𝑂𝑃𝑜𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝐼𝐼

𝑧
𝑜=1

 

(53) 

 

Em que 𝑃𝑂𝑃𝑜𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝐼  e 𝑃𝑂𝑃𝑜𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝐼𝐼  são o número de pessoas na zona de 

origem pertencentes aos grupos de interesse I e II, com maior e menor renda, 

respectivamente. 

 

4.3.3.3 Problema do Tipo III 

Por sua vez, para o Problema do Tipo III, pretende-se identificar a 

acessibilidade (percebida) em cada modo de transporte e principalmente comparar as 

desigualdades que venham a comprometer a escolha modal. Neste caso se opta pela 

abordagem utilizada no trabalho de Handy e Niemeier (1997) no qual se definem dois 

cenários: um com todos os modos de transporte e outro com todos os modos exceto 

aquele que se quer estimar a contribuição na acessibilidade. Este último deve ser o 

modo que se considera mais adequado ou sustentável. Por fim, cabe apenas uma 

decisão com relação à especificação da função utilidade e se seus atributos são 

genéricos ou específicos do modo, ou seja, assumir se os usuários valoram esses 

atributos de forma independente da alternativa ou não.  
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Com relação ao Problema do Tipo III, usa-se o mesmo indicador, Equação 

52, e a mesma forma de obtenção dos valores das variáveis do Problema Tipo I (no 

espaço), apenas não se considera o modo de transporte em questão; ou seja, o modo 

de transporte que se deseja verificar a contribuição na acessibilidade. Assim, subtrai-

se os resultados da acessibilidade sem e com o modo de transporte em questão, 

Equação 54. Para tanto, os caminhos mínimos na rede são definidos sem a presença 

deste modo. Obtido o valor das variáveis para cada caminho mínimo, aplica-se a 

função utilidade e obtém-se o logsum. A diferença do resultado em cada zona com 

relação ao calculado para o Problema Tipo I (no espaço), significa a acessibilidade 

proporcionada pelo modo de transporte que foi omitido. 

 

𝐴𝑜(𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼)𝑠𝑒𝑚 − 𝐴𝑜(𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼)𝑐𝑜𝑚 (54) 

 

4.3.4 Análise tabular e espacial do NS da rede de transportes 

Antes de se analisar os resultados dos indicadores de acessibilidade, é 

importante analisar o nível de serviço da rede de transportes. Também é importante 

realizar uma análise tabular e espacial das variáveis relacionadas ao grupo social de 

interesse e das variáveis que compõem os atributos da função utilidade e que 

complementam os indicadores de cada tipo de problema (custo, tempo no veículo, 

tempo de caminhada, tempo de espera, número de transbordos, população, renda e 

número de empregos). Estas variáveis devem apresentar seu valor agregado na 

mesma unidade utilizada para determinação dos indicadores de acessibilidade, ou 

seja, em área ou zona de tráfego, podendo representar simplesmente um valor 

característico da zona (p.ex., o número de empregos da zona) ou uma média quando 

se tratar de uma característica da rede de transportes e que faz referência a todas as 

demais zonas (p. ex., média do tempo de viagem de uma zona a todas as demais 

zonas). Esta análise caracteriza a rede de transportes e a acessibilidade ofertada, 

possibilitando uma maior compreensão da problemática, inclusive pela possibilidade 

de comparação da acessibilidade ofertada com a percebida pelos usuários. 
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4.3.5 Análise tabular e espacial dos indicadores 

Os resultados dos indicadores estão agregados em zonas de tráfego o que 

sugere uma análise exploratória espacial, mas antes, como aponta Aguiar (2015), é 

importante realizar uma análise tabular. A proposta é que seja realizada uma análise 

descritiva da variável acessibilidade (para cada tipo de problema) contemplando 

medidas de tendência central (média e mediana) e medidas de dispersão (mínimo, 

máximo, desvio padrão e coeficiente de variação), além da elaboração de gráficos 

box-plot e de distribuição de frequência. Na análise exploratória, a proposta é a 

elaboração de mapas temáticos que permitam observar como se distribui a 

acessibilidade na área de estudo, quais as áreas mais e menos problemáticas, e onde 

há maior ou menor contribuição de determinado modo de transporte. Além dos mapas 

temáticos elaborados para cada tipo de problema, propõem-se elaborar mapas LISA 

com o objetivo de identificar a dependência espacial e a formação de clusters 

ampliando a capacidade de análise.  

Para a análise dos resultados dos indicadores é importante algumas 

considerações. No caso do Problema Tipo I (no espaço), os resultados não são 

valores absolutos devido à constante indeterminada que está presente ao cálculo do 

logsum; assim a análise deve ser sempre comparativa entre as zonas. Por sua vez, 

nos Problemas Tipo II (entre grupos sociais) e Tipo III (entre modos) há uma subtração 

entre dois resultados para a acessibilidade. No Problema Tipo II (entre grupos sociais) 

aplica-se uma subtração entre a acessibilidade de dois grupos socias em análise e no 

Problema Tipo III (entre modos) entre a acessibilidade com todos os modos de 

transportes disponíveis menos a acessibilidade sem o modo que está sob avaliação. 

Desta forma, tem-se valores absolutos em termos de utilidade. Em todos os casos 

quanto menor o valor do indicador melhor a acessibilidade.  

 

4.4 Análise da problemática da acessibilidade na perspectiva dos usuários 

Esta etapa é a união das análises realizadas com relação a percepção dos 

usuários, da oferta da rede de transportes, e dos indicadores de acessibilidade. O 

objetivo é proporcionar uma compreensão global e a inferência sobre possíveis 

relações de causalidade, ou seja, esta etapa trata de consolidar as informações 

geradas nas demais etapas em uma caracterização da acessibilidade na perspectiva 



108 
 

dos usuários que será a base para o diagnóstico, encerrando a compreensão da 

problemática da acessibilidade urbana. 

 

4.5 Considerações finais 

No presente capítulo, buscou-se atingir o objetivo de propor um método de 

caracterização da problemática da acessibilidade urbana na perspectiva dos usuários. 

Foram apresentadas as etapas a serem seguidas para a construção e cálculo de 

indicadores que auxiliam na caracterização tanto das idiossincrasias individuais ou de 

grupos sociais que, por sua vez explicam como estes percebem os problemas do 

sistema de transportes, como dos problemas de acessibilidade em cada um de seus 

tipos, exceto o Tipo IV que trata do prognóstico. O método proposto culmina na 

estimativa dos indicadores obtidos pela calibração das funções utilidade, e dos 

indicadores derivados do logsum. Em ambos os casos, a origem é a modelagem do 

VT, por meio da escolha discreta. O método indica o uso de coeficientes, dos trade-

offs, do VT, e da elasticidade para caracterizar os indivíduos e grupos, assim como 

propõe indicadores baseados no logsum para caracterizar os problemas de 

acessibilidade cujos resultados devem ser analisados de forma tabular e espacial. Os 

indicadores apresentam sustentação da base conceitual da microeconomia, 

incorporam a percepção dos usuários e o VT. 

O método pode ser considerado complexo em função dos modelos de 

escolha discreta e do logsum, e isso pode vir a dificultar o diálogo entre técnicos, 

tomadores de decisão e demais atores; porém, a forma como são apresentados os 

resultados dos indicadores pode minimizar essa barreira de comunicação. Ou seja, 

resultados como utilidade, elasticidade, trade-offs, VT para a percepção dos usuários, 

assim como as análises a partir da estatística tabular e espacial para os resultados 

dos indicadores de acessibilidade, devem produzir conhecimento adicional para os 

técnicos e demais atores. No próximo capítulo, tem-se uma aplicação com a finalidade 

de verificar a robustez e coerência do método e se ele é capaz de atingir o objetivo de 

contribuir na caracterização da problemática da acessibilidade urbana na perspectiva 

dos usuários. 
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO DE CARACTERIZAÇÃO DA 

ACESSIBILIDADE NO STP/RMF 

5.1 Apresentação 

O capítulo anterior propôs um método de caracterização da problemática 

da acessibilidade composto por duas fases principais: caracterização da percepção 

dos usuários com relação as ineficiências na rede de transportes e caracterização dos 

problemas de acessibilidade. Todavia, esse método precisa ser testado. Portanto, o 

presente capítulo tem como objetivo verificar a aplicabilidade do método, assim, a 

partir dos dados dos sistemas de transportes da Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF), aplica-se todas as etapas propostas pelo método com ênfase naquelas que 

são necessárias a verificação desta aplicabilidade.  

Desta forma, o capítulo foi organizado em 6 tópicos principais: 

Apresentação; Descrição das bases de dados utilizadas; Modelagem das 

características individuais ou de grupos sociais; Modelagem dos problemas de 

acessibilidade; Análise da problemática da acessibilidade na perspectiva dos 

usuários; e Considerações finais. 

A RMF atualmente é formada por 19 municípios, embora parte destes 

municípios não estejam conurbados com a capital. Assim, apenas 13 municípios são 

atendidos pelo chamado Sistema Intermunicipal Metropolitano de Transportes que 

contempla cerca de 400 rotas de ônibus / vans com um pouco mais de 2.400 veículos 

distribuídos entre o serviço urbano de Fortaleza, os serviços urbanos de Caucaia, 

Maracanaú e Maranguape, e o serviço metropolitano (entre municípios da RMF), bem 

como por duas linhas do sistema metroferroviário (linha sul e oeste) do Metrofor. O 

sistema como um todo atende cerca de 1.200.000 deslocamentos por dia útil. Destes 

deslocamentos, o sistema urbano de Fortaleza é responsável por cerca de 80%.  

A política tarifária adotada na RMF também é relevante, pois a partir dela 

se identificam os custos financeiros dos deslocamentos. A política tarifária diverge 

entre os municípios e seus sistemas de transportes. Nos municípios de Caucaia, 

Maracanaú e Maranguape, as tarifas são definidas por linha; em Fortaleza, tem-se 

tarifa única (R$ 3,40) com integração temporal sem acréscimo; no sistema 

metropolitano, tarifa por anéis (variando de R$ 3,40 a R$ 12,15), ou seja, cada anel 

define o valor da tarifa com destino a Capital. O sistema Metropolitano pode ainda 
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integrar (integração temporal) com o sistema urbano de Fortaleza com acréscimo de 

R$ 1,20. No sistema metroferroviário a tarifa é única (R$ 3,40 para linha sul e R$ 1,00 

para linha oeste) e não permite integração com outros sistemas. Estes valores eram 

vigentes em junho de 2018 (ETUFOR, 2018; DETRAN/CE, 2018; e Metrofor, 2018).  

As Figuras 13 e 14 fornecem uma representação espacial da distribuição 

dessa oferta, dos anéis tarifários do sistema metropolitano, e dos municípios que 

fazem parte do sistema. Trata-se, portanto, de um sistema complexo formado por 

vários subsistemas, com regras de cobrança e valores de tarifa distintos, e com modos 

de transportes diferentes (trem, metrô, ônibus e van), apresentando problemas 

recorrentes de acessibilidade, especialmente da população de renda mais baixa às 

oportunidades de trabalho. Desta forma, acredita-se que seja um sistema adequado 

para verificar a aplicabilidade do método proposto nesta pesquisa.  

 

Figura 13 – Sistema de transportes da RMF – completo (a), urbano de Fortaleza (b), 
metropolitano (c) e metroviário (d), respectivamente 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 



111 
 

Figura 14 – Anéis tarifários RMF- Sistema Metropolitano 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

5.2 Descrição das bases de dados utilizadas 

Foram utilizadas duas bases de dados: a primeira para se estimar as 

funções utilidade; e a segunda para modelar a oferta de transporte público da RMF. A 

primeira tem origem em estudo realizado pela ASTEF em 2006, a pedido do Metrô de 

Fortaleza (Metrofor), denominado “Pesquisa de Identificação dos Usuários da 

Alternativa de Implantação dos Trechos Vila das Flores / Couto Fernandes (Sistema 

Elétrico) e Couto Fernandes / João Felipe (Sistema Diesel) Integrantes da Linha Sul 

do Metrofor“, com o objetivo de identificar o processo de escolha dos potenciais 

usuários da Linha Sul do Metrofor (na época usuários do trem a diesel, sistema 

metropolitano por ônibus e vans, e sistema urbano de Fortaleza por ônibus e vans). 

Na oportunidade, foram realizadas pesquisas que identificaram o perfil destes 

usuários e seus deslocamentos, assim como, pesquisas de preferência declarada 

(ASTEF, 2006).  

Por sua vez, a segunda base incorpora dados georreferenciados da RMF 

que foram utilizados em estudo desenvolvido pela Agência Reguladora de Serviços 

Públicos do Estado do Ceará – ARCE em 2013 e atualizada para representar as 

impedâncias dos deslocamentos. Esta base dispõe do sistema de rotas das linhas que 

Anel Tarifa (R$)

I 3,40

II 4,20

III 5,75

IV 7,60

V 8,80

VI

 

12,15
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compõem as redes rodoviárias metropolitana e urbanas dos municípios de Fortaleza, 

Caucaia, Maracanaú e Maranguape, além da rede metroferroviária (linhas sul e oeste 

do Metrofor) com respectivas informações de oferta e desempenho (ARCE e 

Concremat, 2013). A base georreferenciada contém uma série de dados e 

informações, mas as que foram utilizadas se limitaram às camadas do sistema viários 

principal, das zonas de tráfego (283 ao todo), pontos de parada, estações e rotas do 

transporte público em um total de 402; estas últimas com suas respectivas ofertas e 

medidas de desempenho, bem como a configuração de política tarifária adotada na 

RMF. 

 

5.3 Modelagem das características individuais ou de grupos sociais 

Seguindo a proposta metodológica descrita na Figura 11, foram 

especificados e calibrados alguns modelos de escolha discreta para determinação das 

funções utilidade e assim calcular indicadores de forma a caracterizar os indivíduos e 

grupos socioeconômicos e como eles percebem as ineficiências da rede de 

transportes. Estes modelos de ED, funções utilidade, foram posteriormente 

aproveitados para determinação dos caminhos mínimos, do logsum e das medidas de 

acessibilidade. 

 

5.3.1 Formulação 

Na formulação dos modelos de ED, foram considerados no conjunto de 

alternativas; o ônibus metropolitano, o trem (linha oeste do Metrofor), ônibus urbano, 

e o metrô (linha sul do Metrofor). Para os atributos foram considerados aqueles 

representativos da impedância dos deslocamentos realizados em transporte público, 

ou seja, custo da viagem, tempo de viagem, tempo de espera, tempo de caminhada e 

número de transbordos. Com relação ao tipo de função, assumiu-se uma função linear 

agregativa e adotou-se um modelo logit multinomial. Dada as características dos 

modos considerados, assumiu-se que o tempo de espera e o tempo de viagem como 

variáveis específicas do modo. Assim o modelo adotado tem a seguinte formulação: 

 

𝑈𝑖 = 𝐴𝑆𝐶𝑖 +  𝛽𝑐𝑥𝑖𝑐 + 𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖𝑥𝑖𝑐𝑎𝑚𝑖 + 𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 + 𝛽𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒𝑥𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒 + 𝛽𝑖𝑣𝑖𝑎𝑔𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑔 + 휀𝑖 (55) 
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Em que: 𝑖  modo de transporte; 𝑐  custo do deslocamento (tarifa); 𝑐𝑎𝑚𝑖 

tempo de caminhada; 𝑡𝑟𝑎𝑛 quantidade de transbordos; 𝑒𝑠𝑝𝑒 tempo de espera; 𝑣𝑖𝑎𝑔 

tempo de viagem.  

Entretanto, na calibração deste modelo, verificou-se indícios de que os 

usuários não estariam identificando diferenças significativas entre os modos ônibus 

urbano e ônibus metropolitano (ASC não significante); assim, optou-se por considerar 

apenas dois modos: rodoviário e ferroviário. Ou seja, tempo de espera e tempo de 

viagem como variáveis específicas dos modos rodoviário e ferroviário, com as demais 

variáveis genéricas, sem segmentação de grupos socioeconômicos. Ainda assim as 

constantes específicas não apresentaram resultado significante estatisticamente (com 

α = 5%), então foram fixadas em zero. Obteve-se, portanto, a seguinte função 

utilidade: 

  

𝑈𝑖 = 𝐴𝑆𝐶𝑖 +  𝛽𝑐𝑥𝑖𝑐 + 𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖𝑥𝑖𝑐𝑎𝑚𝑖 + 𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 + 𝛽𝑗𝑒𝑠𝑝𝑒𝑥𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒 + 𝛽𝑗𝑣𝑖𝑎𝑔𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑔 + 휀𝑖 (56) 

 

Em que: 𝑗 modo ferroviário ou rodoviário. 

Outros modelos também foram calibrados a fim de ajudar na compreensão 

de como os usuários valoram cada atributo ou modo de transporte. Estes modelos se 

encontram no Anexo D. 

 

5.3.2 Análise tabular e espacial dos dados populacionais 

A Figura 15 apresenta a análise descritiva da distribuição da população 

entre as zonas de tráfego com base no censo de 2010. Como pode-se observar em 

média cada zona apresenta cerca de 12.400 habitantes, entretanto se observa valores 

de desvio padrão e de coeficiente de variação altos, denotando que há uma alta 

dispersão. Ao se observar o box-plot ainda é possível verificar a existências de muitos 

outliers. Essa distribuição é uma característica da RMF que apresenta zonas com 

áreas bem distintas e distribuídas em algumas regiões bastante adensadas e outras 

praticamente vazios demográficos. As Figuras 16 e 17 apresentam a distribuição 

espacial da população e a formação de cluster´s onde se verifica a existência ou não 

da influência da localização e a concentração de população. 
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A Figura 18 apresenta um mapa temático onde as duas primeiras classes 

representam áreas onde a população com renda de até três s.m. são minoria, 

enquanto as demais classe onde esse grupo social é maioria. Salienta-se que o maior 

valor encontrado é de cerca de 62%. Essa distribuição além de caracterizar a região 

e auxiliar na compreensão do fenômeno pode auxiliar no planejamento e estratificação 

das pesquisas de PR e PD. Pelo mapa observa-se que a população com menos de 

três s.m. é predominante na grande maioria das zonas, excetuando-se a área central 

de Fortaleza e seu entorno e a região sudeste da cidade. 

 

Figura 15 – Análise descritiva da distribuição da população entre as zonas 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Figura 16 – Distribuição da população da RMF nas Zonas de Tráfego 

 
Fonte: Elaborada pelo autor – dados Censo 2010. 
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Figura 17 – LISA MAP da distribuição da população da RMF nas zonas de tráfego 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Figura 18 – Relação percentual entre população com menos de três salários mínimos 
e população total 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.   
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5.3.3 Projeto de experimento e coleta de dados 

Os dados utilizados para calibração das funções utilidade foram oriundos 

de uma pesquisa de Preferência Declarada (PD) e de Preferência Revelada (PR) 

existente (Anexo A), assim não foi elaborado um projeto de experimento específico 

para esta tese. Para cada um dos entrevistados foram coletadas informações 

relacionadas as características socioeconômicas do indivíduo, características gerais 

da viagem, e características atuais das viagens mais longas, conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Informações coletadas nas entrevistas 

Grupo Informações Coletadas 

Características socioeconômicas idade, sexo, renda mensal pessoal, 

relação com a pessoa responsável pelo 

domicílio, nível de instrução, tipo de 

atividade remunerada efetuada em 

abril/2006 e endereço da residência 

Características gerais das viagens quantidade de viagens realizadas 

diariamente 

Características atuais das viagens mais 

longas à tarde/noite 

origem / destino da viagem, motivo da 

viagem na origem e no destino, 

proximidade da origem e do destino de 

uma estação do trem, hora de início, 

distância ou tempo de caminhada (no 

início e no final da viagem), condições da 

caminhada, tempo total de espera, 

tempo total dentro dos veículos, gasto 

monetário na viagem, modos de 

transporte e conhecimento de outras 

alternativas de transporte além da atual 

Fonte: ASTEF (2006). 

 

Na pesquisa de PD foram entrevistados 1.638 usuários que geraram 9.440 

observações válidas. Cada cartão da PD continha um cenário hipotético de viagem 

para o usuário Estes cartões estão disponíveis no Anexo A. Ao total foram 
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consideradas seis variáveis de transporte como influentes no processo de escolha: 

custo da viagem; tempo de viagem; tempo de espera; distância de caminhada; 

condições de caminhada e número de transbordos, cada uma delas com dois níveis. 

Entretanto, para este estudo optou-se por recalibrar os modelos e adotar apenas seis 

atributos conforme formulação estabelecida. 

Aplicou-se um fatorial fracionado com o objetivo de reduzir a quantidade de 

cartões necessários. O projeto de experimento considerou ainda que para cada 

entrevistado eram apresentados oito cartões, cada um com duas alternativas com 

duas variáveis. Dessa forma, foram gerados nove blocos de cartões, conforme Tabela 

4, onde apenas um deles era apresentado para cada entrevistado de maneira 

alternada. 

 

Tabela 4 – Blocos do projeto de experimento 

Bloco 
Custo da 

Viagem 

Tempo de 

Viagem 

Tempo de 

Espera 

Distância de 

Caminhada 

Número de 

Transbordos 

Condições de 

Caminhada 

1 Sim Sim - - - - 

2 Sim - Sim - - - 

3 Sim - - Sim - - 

4 Sim - - - Sim - 

5 a 9 Sim - - - - Sim 

Fonte: ASTEF (2006). 

 

5.3.4 Análise tabular e espacial dos dados amostrais (PR e PD) 

Para contribuir na caracterização da problemática, é importante que se faça 

uma análise tabular e espacial dos dados obtidos. Entretanto, a pesquisa de PR e PD 

disponível não identificou com precisão a residência dos entrevistados 

impossibilitando a espacialização dos dados. A análise das variáveis renda e tempo 

de viagem dentro do veículo encontram-se nas Figuras 19 e 20. Para a renda, verifica-

se uma média de cerca de R$ 493,00 (valores de 2006), com desvio padrão de cerca 

de R$ 374,00; denotando uma variabilidade alta, embora concentrada em um intervalo 

considerado de “renda baixa” que vai de zero até três salários mínimos (s.m.). 

Ressalta-se que os valores não foram atualizados para que possam ser analisados 
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em termos de s.m. da época (R$ 350,00). Com relação a distribuição dos tempos de 

viagem dentro do veículo, verifica-se que o maior número de observações se dá até 

uma hora de viagem, com média de cerca de 44 minutos e desvio padrão de 23 

minutos. Essa distribuição é bastante coerente com o público alvo da pesquisa 

(usuários do sistema ferroviário) que residem na região sudoeste de Fortaleza, ou nos 

municípios de Caucaia e Maracanaú nas proximidades da Capital. Já que estes 

usuários se encontram distantes da área central de Fortaleza que é seu destino 

principal. 

 

Figura 19 – Analise descritiva da renda dos entrevistados – valores de 2006 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 20 – Analise descritiva do tempo de viagem dentro do veículo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.3.5 Calibração e validação 

O modelo definido na formulação foi calibrado e se obteve os resultados 

apresentados na Tabela 5. Por meio da análise destes resultados se conclui que: a 

hipótese nula dos coeficientes estimados serem zero é rejeitada, conforme resultado 

Renda

Média 493.37

Mediana 437.50

Desvio padrão 374.33

Coef. Variação 0.76

Assimetria 2.30

Mínimo 87.50

Máximo 2625.00

Contagem 935.00

Tempo de viagem

Média 44.27

Mediana 45.00

Desvio padrão 21.33

Coef. Variação 0.48

Assimetria 1.10

Mínimo 1.00

Máximo 190.00

Contagem 1592
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dos valores-p; os sinais dos coeficientes são os esperados; o rô quadrado (likelihood 

ratio index) se comparado ao dos demais modelos calibrados encontra-se em valor 

adequado.  

 

Tabela 5 – Resultados da calibração 

Name Value Std err t-test p-value 

𝐴𝑆𝐶𝑖     

  Metrô 0 fixed     

  Ônibus metropolitano 0 fixed     

  Ônibus urbano 0 fixed     

  Trem -0.356 0.0359 -9.9 0 

𝛽𝑐 -0.68 0.0362 -18.82 0 

𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖 -0.166 0.0218 -7.64 0 

𝛽𝑗𝑒𝑠𝑝𝑒     

  Ferroviário -0.0185 0.00765 -2.43 0.02 

  Rodoviário -0.0421 0.0111 -3.78 0 

𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛 -0.484 0.0535 -9.05 0 

𝛽𝑗𝑣𝑖𝑎𝑔     

  Ferroviário -0.0167 0.00268 -6.23 0 

  Rodoviário -0.0217 0.00248 -8.74 0 

 

Final log-likelihood: -6262.827 

Likelihood ratio test: 560.965 

Rho-square: 0.043 

Adjusted rho-square: 0.042 

 

Para a validação optou-se por não dividir a amostra para não comprometer 

a calibração. De qualquer forma, comparando-se o resultado do VT atualizado (modo 

ferroviário R$ 2,91/h e modo rodoviário R$ 3,78/h) com o VT de R$ 3,54/h obtido em 

estudo recente de março de 2018 realizado pelo Metrofor verifica-se que são 

compatíveis indicando que o presente modelo é válido. 

 

5.3.6 Modelos (funções utilidade) 

Em função da modelagem de ED realizada, obteve-se as funções utilidade 

a seguir. Estas também serão utilizadas para gerar os indicadores de caracterização 

da percepção dos usuários, para determinar os caminhos mínimos e matrizes de 

utilidade e para modelar os indicadores de acessibilidade. 
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𝑈𝑚𝑒𝑡𝑟ô = −0,68𝑥𝑐 − 0,166𝑥𝑐𝑎𝑚𝑖 − 0,484𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛 − 0,0185𝑥𝑒𝑠𝑝𝑒 − 0,0167𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑔 (57) 

𝑈𝑜𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 = −0,68𝑥𝑐 − 0,166𝑥𝑐𝑎𝑚𝑖 − 0,484𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛 − 0,0421𝑥𝑒𝑠𝑝𝑒 − 0,0217𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑔 (58) 

𝑈𝑡𝑟𝑒𝑚 = −0,356 − 0,68𝑥𝑐 − 0,166𝑥𝑐𝑎𝑚𝑖 − 0,484𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛 − 0,0185𝑥𝑒𝑠𝑝𝑒 − 0,0167𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑔 (59) 

 

5.3.7 Cálculo dos coeficientes, trade-offs, VT e elasticidades  

Para analisar os resultados, antes é preciso determinar os indicadores que 

foram propostos. Para tanto, e a partir dos resultados da calibração e das funções 

utilidade apresentadas no tópico anterior, aplicou-se as respectivas fórmulas obtendo-

se os resultados exibidos nas Tabela 6 a 9. 

 

Tabela 6 – Valores dos coeficientes 

Constante específica do modo (ônibus metropolitano e urbano, metrô) 0 

Constante específica do modo (trem) -0.356 

Coeficiente do custo (tarifa) -0.680 

Coeficiente do tempo de caminhada -0.166 

Coeficiente do tempo de espera modo ferroviário -0.019 

Coeficiente do tempo de espera modo rodoviário -0.042 

Coeficiente do número de transbordos -0.484 

Coeficiente do tempo de viagem modo ferroviário -0.017 

Coeficiente do tempo de viagem modo rodoviário -0.022 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 7 – Elasticidade 
Elasticidade-tarifa da probabilidade de escolha do modo metrô 0.6282 

Elasticidade-tempo caminhada da probabilidade de escolha do 
modo metrô 

0.0362 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 8 – Trade-off entre variáveis 
Atributos Trade-off 

Tempo de caminhada e tempo de viagem (ferroviário) 9.76 

Tempo de caminhada e tempo de viagem (rodoviário) 7.55 

Tempo de espera (ferroviário) e tempo de viagem (ferroviário) 1.12 

Tempo de espera (rodoviário) e tempo de viagem (rodoviário) 1.90 

Número de transbordos e tempo de viagem (ferroviário) 24.47* 

Número de transbordos e tempo de viagem (rodoviário) 22.00 

Tempo de viagem rodoviário e ferroviário 1.29 

Fonte: Elaborada pelo autor 
* 1 transbordo equivale a 24,47min 
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Tabela 9 – Valores do tempo 

Atributo Valor percebido Valor percebido * 

Tempo de caminhada  R$   14,65   R$   29,58  

Tempo de espera modo ferroviário  R$     1,63   R$     3,29  

Tempo de espera modo rodoviário  R$     3,71   R$     7,49  

Número de transbordos  R$     0,71   R$     1,43  

Tempo de viagem modo ferroviário  R$     1,47   R$     2,97  

Tempo de viagem modo rodoviário  R$     1,91   R$     3,86  

Fonte: Elaborada pelo autor 
* corrigido de 01/06/2006 a 01/06/2018 

 

Para se caracterizar os usuários segundo as classes de renda selecionadas 

(pessoas de 10 anos ou mais com menos de um s.m. e com mais de um s.m.) segundo 

os valores percebidos do tempo de viagem, dividiu-se os dados de acordo com os 

grupos e se calibrou os modelos separadamente. Para estes modelos obteve-se os 

valores do tempo presentes a Tabela 10, já atualizados para 01/06/2018. As variáveis 

“pessoas de 10 anos ou mais por faixa de renda” tratam-se do número de pessoas em 

cada setor censitário considerando faixas de renda pré-definidas pelo IBGE. Desta 

forma, as variáveis foram agregadas em zonas e em apenas duas classes de renda. 

Esses dados constam do arquivo “Arquivo Renda da Pessoa” fornecido pelo IBGE e 

oriundo do Censo 2010. 

 

Tabela 10 – Valores do tempo para classes de renda 

Atributo 
Pessoas com menos 

de 1 s.m.  
Pessoas com mais 

de 1 s.m.  

Tempo de caminhada  R$   29,07   R$   31,45  

Tempo de espera modo ferroviário  R$     3,46   R$     2,73  

Tempo de espera modo rodoviário  R$     7,83   R$     5,65  

Número de transbordos  R$     1,36   R$     1,62  

Tempo de viagem modo ferroviário  R$     2,20   R$     4,60  

Tempo de viagem modo rodoviário  R$     3,34   R$     4,99  

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como primeiro resultado relevante e que pode contribuir na caracterização 

dos usuários ou grupos sociais tem-se os valores dos coeficientes, Tabela 6. Na 

primeira calibração os valores das constantes específicas de modo do ônibus urbano, 

ônibus metropolitano e metrô não foram significativos, ou seja não se pode descartar 

a hipótese de que na verdade apresentem valor zero. A constante específica do trem 
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apresentou valor negativo. Esperava-se que o metrô apresentasse valor superior aos 

demais modos, indicando uma preferência por este modo. Uma possível interpretação 

deste resultado é que o usuário (que a época não conhecia a operação de um metrô, 

apenas de trem) não diferenciava, a priori, estes modos de transportes (ônibus e 

metrô). Por outro lado, este mesmo usuário já conhecia a operação do trem, que na 

época apresentava operação deficitária e, portanto, o considerava como um serviço 

inferior. Observa-se também que, em relação às parcelas do tempo de deslocamento, 

os usuários são em geral mais sensíveis ao tempo de caminhada, seguido pelo tempo 

de espera no modo rodoviário e tempo de viagem no modo rodoviário. Há, portanto, 

indícios de que os usuários percebam como mais penoso o tempo de espera e no 

veículo para o modo rodoviário, se comparado ao modo ferroviário, com a caminhada 

tendo maior penalidade. 

Considerando que a variação dos atributos, principalmente do tempo de 

caminhada e da tarifa, afeta a escolha do modo metrô, determinou-se a elasticidade 

agregada da demanda em relação a estes dois atributos, obtendo-se 0,6282 para 

elasticidade da tarifa e 0,0362 para o tempo de caminhada. Estes resultados mostram 

que a probabilidade de escolha do modo metrô é relativamente inelástica com relação 

à tarifa e o tempo de caminhada (0 < E < 1), ou seja, um por cento de crescimento na 

tarifa ou no tempo de caminhada resulta em menos de um por cento de redução na 

probabilidade de escolha. No caso da tarifa, o valor da elasticidade obtido indica que 

o aumento nas tarifas implica em aumento nas receitas. 

Com relação aos trade-offs entre os atributos, destaca-se mais uma vez a 

caminhada como uma etapa do deslocamento considerada pelos usuários como 

sendo mais penosa do que o período dentro dos veículos.  

A Tabela 8 mostra que os usuários estão dispostos a aumentar em mais de 

9 e 7 minutos o seu tempo de viagem, respectivamente nos modos ferroviário e 

rodoviário, para reduzir um minuto no tempo de caminhada. Os resultados da Tabela 

8 mostram ainda que os usuários estão dispostos em aumentar mais de 20 minutos 

seu tempo de viagem para reduzir um único transbordo. Já com relação aos resultados 

do valor do tempo apresentados na Tabela 10 verifica-se mais uma vez o quanto os 

usuários são sensíveis ao tempo de caminhada. O maior VT encontrado foi para o 

tempo de caminhada, de aproximadamente R$29,00/h. Este valor elevado 

provavelmente é função das altas temperaturas, passeios impróprios e violência 
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urbana da área de estudo. Destaca-se também os VTs do tempo de espera e tempo 

de viagem no modo rodoviário em relação ao modo ferroviário. Analisando a diferença 

do VT entre classes de renda, observa-se que as pessoas com mais de um salário 

mínimo apresentam um valor percebido ligeiramente superior, exceto no tempo de 

viagem do modo ferroviário que o valor é consideravelmente superior e nos tempos 

de espera de ambos os modos que, de forma contra intuitiva, deram resultados 

inferiores para pessoas com mais de um s.m. Salienta-se que esta análise entre 

grupos com diferentes rendas está prejudicada devido a amostra se concentrar nas 

pessoas com até dois s.m. 

Não foi possível realizar a análise espacial dado que os entrevistados não 

foram devidamente localizados. Entretanto, tendo amostra suficiente, deve-se 

investigar se os resultados da calibração, por exemplo VT, variam significativamente 

no espaço e se há dependência espacial. 

 

5.4 Modelagem dos problemas de acessibilidade  

Prosseguindo com a aplicação do método proposto, neste item detalha-se 

a preparação dos dados, determinação de caminhos mínimos e utilidades, e o cálculo 

dos indicadores para cada tipo de problema, bem como a realização de uma análise 

descritiva tabular e espacial destes resultados com a finalidade de favorecer a análise 

e caracterização da problemática da acessibilidade. 

 

5.4.1 Preparação da base de dados, determinação dos caminhos mínimos e 

matrizes de utilidade 

Antes de se determinar os indicadores para cada tipo de problema, é 

necessário determinar um conjunto de caminhos mínimos entre cada par de origem e 

destino, caminhos estes desagregados em todas as parcelas que representam a 

impedância ao deslocamento (custo, tempo dentro do veículo, tempo de caminhada, 

etc). Seguindo o método recomendado, gerou-se matrizes de custo, tempo de 

caminhada, tempo de espera, número de transbordos e tempo no veículo (por modo, 

transporte urbano de Fortaleza, transporte urbano de outros municípios, transporte 

metropolitano e linhas sul e oeste do metrô de Fortaleza), ou seja, um total de nove 
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matrizes. Entretanto, a ferramenta gera apenas um caminho mínimo entre zonas e, 

para fins de acessibilidade via logsum, deve-se considerar múltiplos caminhos que 

sejam concorrentes. Para gerar esses caminhos, alterou-se alguns parâmetros do 

método de caminho mínimo. Estes parâmetros foram o número máximo de 

transbordos permitidos (variando de 1 a 3) e valor do tempo (variando em mais e 

menos 25% do valor estimado pela calibração do modelo de ED). Assim, teve-se três 

valores para o número máximo de transbordos e três para o valor do tempo, gerando 

nove cenários de análise. Salienta-se que o valor do tempo foi alterado 

exclusivamente para gerar caminhos alternativos e concorrentes ao caminho mínimo. 

Considerando-se a existência de nove matrizes por cenário, obteve-se um total de 81 

matrizes a serem exportadas para servirem de dados de entrada para o cálculo do 

logsum de cada zona de tráfego. 

Nos itens a seguir apresentam-se os resultados dos indicadores para cada 

tipo de problema na forma de mapas temáticos ou na forma tabular. 

 

5.4.2 Modelagem dos problemas de acessibilidade 

5.4.2.1 Problema Tipo I (no espaço) 

Com as matrizes em mãos, estas foram transformadas em matrizes-coluna, 

sendo calculada a utilidade dos nove cenários para cada par de zonas. Aplicando-se 

a Equação 40, obtém-se a “acessibilidade” entre a zona (o) e a zona (d), e ao se 

agregar a informação por origem (o) temos a acessibilidade das zonas (o) a todas as 

demais zonas. Esta acessibilidade ainda pode ser determinada como uma tendência 

central, ou seja, a acessibilidade média de uma zona. Em ambos os casos, o indicador 

deve ser usado de forma comparativa entre zonas e considerando que quanto menor 

o valor (desutilidade) maior a acessibilidade.  

Essa acessibilidade “total” deve ser entendida como uma medida de 

impedância de uma determinada zona (o) a todas as outras zonas, sem incorporar 

qualquer atributo de uso do solo. Considerando que estar mais ou menos acessível a 

zonas que não oferecem atividades de interesse é irrelevante, deve-se de algum modo 

contemplar no indicador a intensidade das atividades. Uma forma de resolver essa 

questão é incorporar na função utilidade um componente relacionado à escolha do 

destino em termos das atividades que este oferece. Ou seja, incorporar a utilidade 



125 
 

gerada nas zonas de destino dadas as atividades disponíveis. Porém, esbarra-se na 

dificuldade de calibrar modelos de escolha discreta que atendam a esta necessidade, 

seja por meio de pesquisas de Preferência Revelada (PR) ou Preferência Declarada 

(PD). Considerando os empregos em cada zona (adaptado do Ministério do Trabalho 

e Emprego; 2017) e a população, ou seja, aplicando-se a Equação 52, obtém-se a 

acessibilidade de cada zona.  

Esses resultados estão apresentados em forma de mapas temáticos, 

Figuras 21 a 24, onde as cores mais claras representam a melhor acessibilidade. Os 

resultados de cada indicador para cada zona de tráfego na forma tabular estão 

disponíveis no Anexo B. 

 

Figura 21 – Acessibilidade problema Tipo I não ponderada  

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 22 – Acessibilidade Problema Tipo I não ponderada – Fortaleza  

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Figura 23 – Acessibilidade Problema Tipo I ponderada por nº de empregos no destino 
e população na origem 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.    
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Figura 24 – Acessibilidade Problema Tipo I ponderada por nº de empregos no destino 
e população na origem – zoom em Fortaleza 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.4.2.2 Problema Tipo II (entre grupos sociais) 

Após a determinação do indicador para o problema Tipo I (no espaço), 

definiu-se dois grupos sociais: até três salários mínimos (s.m.) e acima de três s.m. 

Estes grupos estão distribuídos espacialmente conforme mapas presentes à Figura 

25. 
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Figura 25 – Distribuição da população economicamente ativa com relação as faixas 
de renda 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Aplicando-se a Equação 53, obtêm-se os mapas das Figuras 26 e 27 que 

apresentam o resultado do indicador proposto para o Problema Tipo II (entre grupos 

sociais). 
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Figura 26 – Acessibilidade Problema Tipo II – distribuição nas Zonas de Tráfego 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 27 – Acessibilidade Problema Tipo II – zoom em Fortaleza 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.  
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5.4.2.3 Problema Tipo III (entre modos) 

Para o Problema do Tipo III a acessibilidade foi determinada sem a 

presença das linhas do Metrofor na rede de transportes, ou seja, determinou-se a 

acessibilidade proporcionada pelo sistema de ônibus. Desta forma é possível 

comparar a acessibilidade com e sem as linhas do Metrofor. O mais plausível seria 

comparar a acessibilidade proporcionada pelo transporte motorizado individual e pelo 

coletivo, entretanto os dados de PD disponíveis inviabilizaram tal comparação.  

Para análise, nas Figuras 28 e 29 se apresenta o resultado do indicador, 

ou seja, a acessibilidade sem o Metrofor subtraída da acessibilidade com Metrofor. 

Por fim, foi elaborado um mapa, Figura 30, que identifica as zonas onde há 

contribuição do Metrofor para melhorar a acessibilidade. 

 

Figura 28 – Acessibilidade Problema Tipo III – distribuição nas Zonas de Tráfego 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 29 – Acessibilidade Problema Tipo III – zoom em Fortaleza 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 30 – Zonas com aumento de acessibilidade em função do Metrofor 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.   



132 
 

5.4.3 Análise tabular e espacial do NS da rede de transportes e da 

distribuição das atividades 

Algumas variáveis que dizem respeito a esta etapa, podem ter sido 

analisadas em etapas anteriores, assim de forma complementar deve-se analisar as 

variáveis que ajudam a compreender a acessibilidade da região de estudo, ou seja 

variáveis que ainda não foram analisadas e que sejam ligadas a impedância na rede 

de transportes, bem como as atividades e sua distribuição no espaço. Para verificar a 

aplicabilidade do método selecionou-se as variáveis emprego e tempo de viagem total 

entre as zonas. Como se pode observar nos mapas das Figuras 31 e 32, os empregos 

da RMF se concentram em Fortaleza, mais especificamente no entorno dos bairros 

do Centro, Aldeota, Meireles, Varjota e ao longo da Av. Washington Soares. Essa 

mesma região denota uma alta dependência espacial na qual zonas adjacentes 

possuem alto nível de emprego estatisticamente significante. Com relação ao tempo 

de deslocamento de uma zona para todas as demais zonas, trata-se de uma medida 

da oferta de transporte independentemente do interesse em acessar determinada 

região. Por meio dos mapas das Figuras 33 e 34, observa-se que os menores tempos 

de viagem (totais entre zonas) estão nas zonas que se localizam na região sudoeste 

de Fortaleza, e que a partir de seu entorno os tempos aumentam de forma radial. 

Nesta região verifica-se uma dependência espacial, da mesma forma que nos 

extremos da região de estudo.  
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Figura 31 – Distribuição dos empregos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Figura 32 – LISA map: distribuição de empregos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.   
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Figura 33 – Distribuição tempo de viagem total de uma zona para todas as demais 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
Figura 34 – LISA map do tempo de viagem total de uma zona para todas as demais  

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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5.4.4 Análise tabular e espacial dos indicadores de acessibilidade 

Para a análise e caracterização da problemática dos tipos de problema de 

acessibilidade, é importante que se faça uma análise tabular e espacial dos resultados 

obtidos. Os mapas que apresentam os resultados de cada indicador encontram-se no 

item 5.4.2 e a seguir faz-se uma discussão sobre estes resultados, bem como da 

análise descritiva tabular e espacial.  

Com relação ao problema Tipo I (no espaço) e ao indicador de 

acessibilidade ponderada pelo número de empregos e população com 10 anos ou 

mais, verifica-se que Fortaleza, conforme Figura 24, apresenta os melhores resultados 

principalmente no eixo da linha sul do Metrofor e nas proximidades dos bairros da 

Aldeota, Meireles, Dionísio Torres, Cocó, Praia do Futuro, e Cambeba. Por outro lado, 

observa-se os piores resultados se concentram principalmente na periferia de 

Fortaleza, destacando-se Conjunto Palmeiras, Jangurussu, Granja Lisboa, Vila Velha 

e Barra do Ceará. De maneira geral verifica-se que a grande concentração de 

empregos na área central de Fortaleza reforça a problemática das zonas mais 

periféricas nas quais a baixa acessibilidade (ou desutilidade elevada) é mais 

preocupante. Zonas populosas foram destacadas, bem como zonas afastadas da 

região com maior número de empregos. Ainda é possível se constatar que a 

acessibilidade é melhor ao longo dos principais corredores radiais (rodoviários e 

metroferroviários) de transporte público de Fortaleza. Existem algumas outras zonas 

de destaque como Messejana que além de bem servida pelo transporte por ônibus 

apresenta elevada oferta de empregos e elevada concentração populacional. 

Também se observa uma piora na acessibilidade à medida que se afasta da região 

central da Capital, região que concentra o maior número de empregos, pois há um 

aumento do tempo de viagem e do valor da tarifa que se paga. Verifica-se uma grande 

concentração de observações do indicador no intervalo de zero a 0,10; mesmo assim 

a existência de zonas com valores extremos, ou seja, acessibilidade muito ruim, fazem 

com que exista uma grande variabilidade na acessibilidade. O LISA map, por sua vez, 

indica a existência de correlação espacial e de cluster´s. 
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Figura 35 – Análise descritiva Problema Tipo I 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 36 – LISA MAP de acessibilidade Problema Tipo I 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com relação ao problema Tipo II (entre grupos sociais) verifica-se nos 

mapas de distribuição da população por classe de renda que esta distribuição é muito 

semelhante entre os dois grupos sociais adotados, principalmente na periferia de 

Fortaleza e zonas adjacentes. Com relação ao indicador, verifica-se que o problema 

se agrava na região leste de Fortaleza, e praticamente em todos os municípios 

considerados, exceto uma melhora nos municípios de Eusébio, Aquiraz e Pacajús. 
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Especificamente em Fortaleza, observa-se uma melhora na sua região leste e no 

entorno das linhas sul e oeste do Metrofor. 

O resultado do indicador nas zonas apresenta média de 0,05 e uma grande 

variação (cv = 5,448).  Segundo o histograma a maioria das zonas apresenta valor 

superior a 0,01, ou seja a maioria das zonas apresenta Problema do Tipo II. Também 

se verifica uma dependência espacial estatisticamente significante e a formação de 

cluster´s principalmente na região sul e oeste da área de estudo.  

 

Figura 37 – Análise descritiva Problema Tipo II. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 38 – LISA MAP de acessibilidade Problema Tipo II 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.   
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Na análise sobre a distribuição inadequada da acessibilidade entre modos, 

Problema Tipo III (entre modos), verifica-se que a inserção das linhas sul e oeste 

aumenta a acessibilidade de quase toda a região, destacando-se Fortaleza onde 

todas as zonas sofrem influência positiva do metrô. A maioria das zonas que recebem 

maior contribuição estão em Fortaleza, destacando-se suas regiões sul e oeste. 

Também se destacam regiões nos municípios de Itaitinga, sul de Maranguape e parte 

de Pacajus, que são zonas (classificadas como High-Low no LISA map) com aumento 

significativo de acessibilidade em comparação com as zonas vizinhas. Nota-se 

também, a partir do LISA map, que as zonas que mais se beneficiam são zonas 

periféricas ao sul de Fortaleza, ou seja, zonas mais distantes da sua região central. 

Este resultado evidencia uma melhora nos níveis de acessibilidade da população 

menos favorecida, ou de baixa renda, que se concentra principalmente nas regiões 

periféricas da Capital. Estes resultados retratam, portanto, a realidade dos usuários 

do transporte público que em geral têm que enfrentar longos tempos de deslocamento 

e realizar transbordos ao longo das viagens. 

 

Figura 39 – Análise descritiva Problema Tipo III 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 40 – LISA MAP de acessibilidade Problema Tipo III 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

5.5 Análise da problemática da acessibilidade na perspectiva dos usuários 

De forma geral, a acessibilidade piora à medida que se afasta da região 

central de Fortaleza e da linha sul do Metrofor. Isto pode estar associado à 

concentração dos empregos na área central e a uma forte concentração da população 

nas proximidades da linha sul do Metrofor. Pode-se observar a contribuição do 

Metrofor na maioria das zonas, mesmo naquelas mais distantes da rede 

metroferroviária. Este fato pode ser explicado pelas próprias características do 

indicador (logsum) que valoriza a existência das alternativas mesmo que estas não 

sejam escolhidas; assim como pelo Metrofor atender à área com maior atratividade, 

sendo, portanto, uma boa alternativa de acesso ao centro de Fortaleza.  

Como discutido na etapa de modelagem da percepção dos indivíduos, os 

transbordos e os tempos de espera e de viagem no sistema rodoviário se constituem 

como as principais impedâncias aos deslocamentos. De maneira geral, as pessoas 

preferem perder tempo nos deslocamentos dentro dos veículos a caminhar, a esperar 
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ou a realizar transbordos. Isto implica que uma boa distribuição das linhas e pontos 

de parada / estações, mesmo numa rede com elevados tempos de viagem, pode ser 

preferida pelos usuários a uma rede com tempo de viagem otimizado mas com má 

cobertura espacial. Os tempos de viagem apresentam valores baixos o que favorece 

zonas mais distantes desde que a rede não obrigue a mais de um pagamento de tarifa 

e tempos de caminhada elevados ou grande número de transbordos.  

Atualmente o sistema rodoviário de transporte urbano de Fortaleza opera 

com bilhete único, permitindo integração temporal no sistema. Contudo, a rede de 

transporte público ainda é predominantemente tronco-alimentada, fazendo com que 

muitas das viagens que se originam nas zonas periféricas da cidade ainda passem 

pelos terminais físicos de integração, resultando em maiores tempos de viagem e de 

espera nesses terminais. O custo da viagem é também atributo considerado 

importante, em especial para os usuários do transporte ferroviário. Assim, a política 

de tarifa única aplicada em Fortaleza e a integração subsidiada entre o sistema 

metropolitano e urbano de Fortaleza favorecem a resultados relativamente bons da 

acessibilidade em áreas mais distantes. 

Com relação a rede metroferroviária, verifica-se que a percepção dos 

indivíduos e as características da rede de transportes podem ajudar a caracterizar os 

ganhos de acessibilidade com o Metrofor. Um aspecto a destacar é a diferença de 

percepção dos atributos de tempo de viagem e espera entre os modos ferroviário e 

rodoviário. Isto pode explicar o porquê de, nas áreas próximas à região central e 

afastadas da linha sul do metrô, não se observarem ganhos significativos de 

acessibilidade. Nestas áreas o efeito da realização de transbordos e do tempo de 

espera é mais evidente. Já nas áreas mais periféricas, onde a realização de 

transbordos e tempos de espera em terminais de integração são mais frequentes, 

percebe-se um maior benefício com a inserção do Metrofor, já que existe uma 

preferência dos indivíduos pelo modo ferroviário quando ocorrem transbordos, tempos 

de espera e períodos longos dentro do veículo.  

 

5.6 Considerações finais 

Este capítulo tinha como objetivo principal verificar a aplicabilidade do 

método proposto no capítulo anterior. Acredita-se que o objetivo foi atingido. Para 
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tanto, o método proposto foi aplicado e principalmente gerou resultados e informações 

relevantes para a caracterização da problemática da acessibilidade urbana. Foram 

calculados os indicadores de caracterização dos indivíduos e grupos sociais 

(coeficientes, trade-off´s, valores do tempo, elasticidades) e os resultados 

possibilitaram identificar a percepção dos usuários com relação ao tempo de viagem 

nas suas várias parcelas, bem como com relação aos demais atributos do 

deslocamento. Também foram estimados e apresentados em forma tabular ou de 

mapas temáticos os indicadores dos três tipos de problema de acessibilidade. Estes 

indicadores, apesar de não apresentarem um valor absoluto como resultado, 

permitem identificar as regiões onde há maior ou menor acessibilidade, como ela se 

distribui com relação a grupos sociais e possíveis diferenças de acessibilidade entre 

modos de transportes. 

O método proposto se baseia na calibração de funções de utilidade via 

escolha discreta e no cálculo de indicadores baseados no logsum, isto pode ser 

considerado uma barreira para sua aplicação, assim como pode dificultar o diálogo 

entre técnicos e atores, todavia, os indicadores de caracterização de usuários e 

grupos sociais são de fácil compreensão. A apresentação dos indicadores de 

acessibilidade na forma de mapas temáticos, nos quais se compara o resultado 

agregado em zonas, também auxilia a minimizar o problema. Para a estimativa destes 

indicadores não se exige muito mais do que os dados normalmente disponíveis para 

modelos de escolha modal e/ou de rota e para os sistemas viário e de transporte 

público. 

Por fim, verifica-se que pelos resultados obtidos o método proposto permite 

a estimativa de indicadores adequados para caracterizar a problemática da 

acessibilidade contemplando: a caracterização de usuários e grupos sociais e como 

eles percebem os problemas da rede de transportes; e a caracterização dos 

problemas de acessibilidade.  
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

6.1 Conclusões 

O presente trabalho apresentou questões de pesquisa relativas ao papel 

do tempo no planejamento e na compreensão da problemática da acessibilidade 

urbana e aos indicadores que consideram o valor do tempo e como eles podem 

contribuir na caracterização da problemática da acessibilidade. A fim de contribuir na 

resposta a estas questões e no preenchimento de algumas lacunas, trabalhou-se 

sobre cinco objetivos específicos e para atingi-los se identificou questionamentos a 

serem respondidos ao longo da pesquisa. 

No diz respeito ao primeiro objetivo de “Discutir o conceito do Valor do 

Tempo, o que ele representa e premissas geralmente assumidas” pela análise 

realizada verificou-se quais os modelos deram origem a modelagem do VT e que a 

depender da função utilidade direta e restrições adotadas, tem-se um significado 

diferente para o VT. Ou seja, em função de como se aloca o tempo ou de como se 

estima seu valor, o tempo pode assumir diversos significados que se mal interpretados 

podem gerar análises equivocadas. Por outro lado, verificou-se que a teoria fornece 

orientações a respeito das restrições ou relacionamentos a serem buscados nas 

investigações empíricas do VT e os possíveis significados, contudo, em última 

instância, a determinação do VT que seja representativo do fenômeno é muito mais 

uma questão empírica, do que de princípios teóricos. O VT no caso de uma utilidade 

linear se resume a razão do coeficiente do tempo de viagem pelo do custo monetário. 

Essa razão representa a taxa marginal de substituição entre o tempo e o custo, ou 

seja, a disposição a pagar dos indivíduos para reduzir uma unidade de tempo no seu 

deslocamento. As funções utilidade são modeladas via ED e devem seguir as etapas 

de: projeto de experimento, coleta de dados, calibração e validação. A ED como um 

modelo desagregado é baseada nas escolhas realizadas por indivíduos ou famílias. 

Seu fundamento vem da teoria do consumidor, mais especificamente os conceitos de 

preferências do consumidor e de utilidade, permitindo um caráter comportamental das 

análises. 

Para se atingir o segundo objetivo da tese, “Analisar o papel do Valor do 

Tempo no processo de planejamento da acessibilidade urbana”, havia a necessidade 

de responder ao questionamento de como os resultados da estimação do VT podem 
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auxiliar na compreensão da problemática da acessibilidade urbana, entretanto antes 

de responder a esta questão, por meio da revisão da literatura foi possível concluir 

sobre a existência de algumas lacunas com relação ao processo de planejamento da 

acessibilidade. Entre elas destaca-se a carência do uso da modelagem na fase de 

compreensão da problemática. O que se verifica é uma grande participação da 

modelagem no processo de planejamento de transportes, não obstante, essa 

participação se concentra sobremaneira na previsão de demanda com vistas a 

avaliação de alternativas e ao dimensionamento dos sistemas em detrimento a fase 

de compreensão da problemática. Como consequência, também se observa pouco 

uso da modelagem do VT no mesmo sentido.  

Mais especificamente com relação à questão que foi posta de como os 

resultados da estimação do VT podem ser utilizados na compreensão da problemática 

da acessibilidade urbana, observou-se que a modelagem do VT pode explicar o 

comportamento dos indivíduos, ou seja, as suas escolhas no âmbito do sistema de 

transporte e do sistema de uso do solo e atividades, ajudando a caracterizar os 

usuários e suas idiossincrasias. Para tanto, existem vários indicadores derivados 

desta modelagem e que podem ser utilizados tanto para caracterizar a percepção dos 

usuários com relação aos problemas na oferta dos transportes quanto com relação 

aos problemas de acessibilidade. Os indicadores gerados podem ser resumidos em 

coeficientes calibrados, trade-off’s, VT e elasticidades. Além disso as funções 

utilidades geradas na modelagem do VT são o principal insumo para a estimativa do 

logsum, que como foi discutido pode compor indicadores dos problemas de 

acessibilidade. O logsum apresenta vantagem por seu caráter comportamental, 

baseado em utilidade, e por considerar tanto a utilidade das escolhas individuais 

realizadas, como a variedade de alternativas disponíveis. 

A discussão realizada deixou clara a existência de lacunas quanto ao uso 

da modelagem da demanda no auxílio à compreensão da problemática, mais 

especificamente com relação a modelagem do VT e resultados derivados. A 

modelagem do VT pode e deve assumir papel relevante na primeira fase do processo 

de planejamento contribuindo na compreensão da problemática, especificamente 

ajudando a compreender os gostos e comportamento dos usuários e como eles 

percebem os problemas da rede de transportes e os problemas de acessibilidade. 

Outros indicadores já foram utilizados e propostos com fim semelhante, mas não 
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apresentam o caráter comportamental, o arcabouço da teoria do consumidor, ou foram 

aplicados de forma isolada e não em uma compreensão da problemática mais ampla. 

Em resumo, a modelagem do VT pode contribuir na caracterização e diagnóstico dos 

problemas relacionados a oferta do sistema de transportes e de acessibilidade. Assim, 

abre-se caminho para propostas de métodos que contemplem todo esse potencial do 

VT por meio do aproveitamento do próprio VT, de indicadores derivados da sua 

modelagem, e de indicadores baseados no logsum. 

As lacunas observadas na literatura corroboram com a necessidade de 

contribuir na fase de compreensão da problemática principalmente com relação a 

proposição de métodos e indicadores, indo ao encontro do objetivo de “Propor método 

de caracterização da problemática da acessibilidade urbana com base no Valor do 

Tempo”. O método foi proposto e contempla duas fases principais: Caracterização dos 

Usuários e Grupos Sociais e Caracterização dos Tipos de Problemas de 

Acessibilidade. O método indica o uso de coeficientes, dos trade-off’s, principalmente 

o VT, e da elasticidade para caracterizar os indivíduos e grupos e como eles percebem 

os problemas da rede de transportes, assim como, propõem indicadores baseados no 

logsum para caracterizar os problemas de acessibilidade que podem, inclusive, ser 

representados em mapas temáticos facilitando a interpretação e análise. A base 

conceitual da microeconomia e a incorporação da percepção dos usuários em função 

do uso das funções utilidade e do logsum sustentam a adequabilidade do método para 

auxiliar na compreensão da problemática da acessibilidade urbana.  

A proposta de método e a modelagem utilizada apresenta grande 

contribuição do VT. Os indicadores das características individuais ou de grupos 

sociais dependem da utilidade para serem estimados. Essa função utilidade com 

origem na teoria do consumidor já incorpora o tempo de diversas formas a depender 

da função objetivo e restrições estabelecidas. O tempo faz parte das cestas de 

consumo e está presente a qualquer problema de otimização da utilidade que envolva 

o deslocamento. Por sua vez, o logsum tem origem no cálculo da variação do 

excedente do consumidor, ou seja na variação da utilidade resultante de alguma 

intervenção. Se essa intervenção for em transportes, normalmente não se espera um 

aumento da utilidade (bem-estar), mas uma redução da desutilidade. Mesmo a 

intervenção sendo no uso do solo e atividades a desutilidade gerada pelo 

deslocamento ainda está presente, e essa desutilidade de transportes não pode ser 
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dissociada do tempo. Ou seja, o VT é inerente ao processo, pois o objetivo é entender 

o usuário, este considerado racional e maximizador da utilidade, por meio do seu 

comportamento de "consumo”. 

O método pode ser considerado complexo em função dos modelos de 

escolha discreta e do logsum e isso pode vir a dificultar o diálogo entre técnicos, 

tomadores de decisão e demais atores, porém, a forma de apresentação dos 

resultados, sendo alguns deles apresentados em mapas temáticos, facilita a 

interpretação e análise, minimizando bastante essa barreira de comunicação. A base 

de dados necessária para a sua aplicação não exige muito mais do que os dados 

normalmente disponíveis para modelos de escolha modal e/ou de rota, pesquisas de 

preferência declarada e dados georreferenciados da rede de transporte. 

Além do suporte teórico dado pela teoria microeconômica, o método foi 

testado com relação à sua aplicabilidade cumprindo o último objetivo da tese. Para 

tanto utilizou-se os dados do Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo da RMF. 

O método proposto foi aplicado sem qualquer problema, e gerou resultados e 

informações relevantes para a caracterização e que devem ser utilizadas na etapa de 

diagnóstico. Foram calculados os indicadores de caracterização dos indivíduos e 

grupos sociais e os resultados possibilitaram identificar a percepção dos usuários com 

relação ao tempo e outros atributos do deslocamento. Também foram estimados e 

apresentados em forma tabular ou de mapas temáticos os indicadores dos tipos de 

problema de acessibilidade. Estes indicadores, apesar de não apresentarem um valor 

absoluto como resultado, permitem identificar as regiões onde há maior ou menor 

acessibilidade, como ela se distribui com relação a grupos sociais e possíveis 

diferenças de acessibilidade entre modos de transportes. O método demonstrou-se 

robusto, de fácil aplicação e gerou um número considerável de informações, 

confirmando assim sua aplicabilidade e relevância. 

 

6.2 Recomendações 

O presente trabalho se focou na contribuição do VT na compreensão da 

problemática da acessibilidade, porem apesar da grande importância do tempo, este 

não é o único aspecto relevante. Outros atributos dos deslocamentos, e sua 

modelagem podem e devem contribuir nesta compreensão da problemática 
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principalmente com relação a identificação de desigualdades e injustiças socias. A 

compreensão da problemática ainda contempla a fase de diagnóstico, esta é a fase 

onde se identificam as relações de causa e efeito dos problemas e sua intensidade, 

portanto ela não pode prescindir do uso da modelagem e de indicadores. 

Consequentemente, para uma ampla compreensão da problemática deve-se investir 

em métodos de diagnóstico e prognóstico que incorporem os gostos e comportamento 

dos usuários.  

Como visto em outros trabalhos ainda existem lacunas com relação aos 

indicadores a serem utilizados e sua formulação de maneira a caracterizar a 

acessibilidade para distâncias curtas e modos de transportes lentos; a acessibilidade 

considerando a disponibilidade de múltiplos modos de transportes; os impactos da 

tecnologia da informação e da comunicação na acessibilidade; a vulnerabilidade dos 

sistemas; o option value e a acessibilidade do transporte aéreo. 

Na última fase do processo de planejamento que trata da proposição e 

avaliação de alternativas, o VT é o atributo mais relevante, mesmo assim ainda há 

muito o que se discutir sobre o seu uso, o significado e as consequências de se utilizar 

uma ou outra abordagem. As avaliações do tipo CBA que apresentam o tempo como 

seu elemento principal apresentam problemas com relação a distribuição dos 

benefícios e sofre críticas com relação ao uso do VT percebido. Há ainda a questão 

de como incorporar mudanças no uso do solo e atividades nestes processos de 

avaliação. A revisão da literatura ainda apontou algumas lacunas a serem 

investigadas e relacionadas a fase de avaliação de alternativas, entre elas destacam-

se: o uso do logsum como medida de acessibilidade; como mensurar efeitos da 

distribuição, equidade e exclusão social; como mensurar a liberdade de escolha dos 

usuários; como validar os resultados; e a inclusão da avaliação da acessibilidade no 

escopo das avaliações (benefício-custo e multicritério). 

Outra questão que merece ser lembrada é a incorporação do valor do uso 

solo e atividades no cálculo de indicadores de acessibilidade, ampliando ou 

incorporando outros indicadores. O uso do solo e as atividades são tratados em 

diversos estudos inclusive por meio da calibração de funções utilidade com o objetivo 

de estimar o bem-estar percebido, entretanto a base para calibração destes modelos 

é a decisão, a escolha entre alternativas discretas e as decisões sobre o uso do solo 
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e atividades são tomadas a longo prazo enquanto as decisões de transporte no curto 

prazo o que dificulta o desenvolvimento de modelos. 

Por fim, dado que o método proposto se concentra apenas no transporte 

de pessoas, deve-se verificar a viabilidade do método, com as devidas adaptações, a 

problemática da acessibilidade do transporte de carga urbana. 

Em resumo, acredita-se haver espaço para pesquisas que se concentrem 

no VT e em outros atributos e indicadores a serem modelados especificamente para 

a compreensão da problemática, tanto na fase de caracterização como de diagnóstico, 

seja para o transporte de pessoas ou de carga. Na fase de avaliação também existe 

a necessidade de pesquisas voltadas para a discussão do papel do VT nas avaliações, 

principalmente de forma empírica e para a discussão de que valor ou valores do tempo 

devem ser considerados nas avaliações de intervenções e do método a ser aplicado.  

Com relação a comunidade técnica também se observa uma série de 

lacunas, principalmente na aplicação criteriosa e sistemática das técnicas existentes 

nos processos de planejamento. O foco principal é sempre com relação a fase de 

avaliação e a fase de compreensão da problemática, quando existe, normalmente é 

incipiente e não gera conhecimento sobre a problemática existente. Assim há espaço 

para a aplicação do potencial da modelagem e da modelagem do VT em estudos de 

caso, principalmente com o objetivo de compreender o fenômeno.   
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ANEXO A – CARTÕES DA PESQUISA DE PREFERÊNCIA DECLARADA 

USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 
1 CARTÕES 1 A 4 

 

USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 
1 CARTÕES 5 A 6 

 
USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 

2 CARTÕES 7 E 8 

 
  

CART

CART

CART

CART

1h

B METROFOR 2,50 1h 30min

4

A Ônib. Met. 4,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

VIAGEM

1h

B METROFOR 2,50 1h 30min

3

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

VIAGEM

2h

B METROFOR 3,50 1h

2

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

VIAGEM

1h 30min

B METROFOR 3,50 1h

1

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

VIAGEM
CART

CART

CART

CART

30 min

B METROFOR 3,50 10 min

8

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA

20 min

B METROFOR 3,50 10 min

7

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA

1h

B METROFOR 3,50 1h 30min

6

A Ônib. Met. 4,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

VIAGEM

2h

B METROFOR 3,50 1h 30min

5

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

VIAGEM

CART

CART

30 min

B METROFOR 3,50 10 min

8

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA

20 min

B METROFOR 3,50 10 min

7

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA
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USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 
2 CARTÕES 9 A 12 

 

USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 
3 CARTÕES 13 A 16 

 
USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 

3 CARTÕES 17 E 18 

 

USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 
4 CARTÕES 19 E 20 

 

CART

CART

CART

CART

10 min

B METROFOR 3,50 20 min

12

A Ônib. Met. 4,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA

30 min

B METROFOR 3,50 20 min

11

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA

10 min

B METROFOR 2,50 20 min

10

A Ônib. Met. 4,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA

10 min

B METROFOR 2,50 20 min

9

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA
CART

CART

CART

CART

3 Qua (6 

min)

B METROFOR 2,50
6 Qua (12 

min)

16

A Ônib. Met. 4,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.

3 Qua (6 

min)

B METROFOR 2,50
6 Qua (12 

min)

15

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.

9 Qua (18 

min)

B METROFOR 3,50
3 Qua (6 

min)

14

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.

6 Qua (12 

min)

B METROFOR 3,50
3 Qua (6 

min)

13

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.

CART

CART

CART

CART

Dois

B METROFOR 3,50 Nenhum

20

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.

Um

B METROFOR 3,50 Nenhum

19

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.

3 Qua (6 

min)

B METROFOR 3,50
6 Qua (12 

min)

18

A Ônib. Met. 4,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.

9 Qua (18 

min)

B METROFOR 3,50
6 Qua (12 

min)

17

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.
CART

CART

Dois

B METROFOR 3,50 Nenhum

20

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.

Um

B METROFOR 3,50 Nenhum

19

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.
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USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 
4 CARTÕES 21 A 24 

 

USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 
5 CARTÕES 25 A 28 

 
USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 

5 CARTÕES 29 E 30 

 
 

USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 
6 CARTÕES 31 E 32 

 
 

CART

CART

CART

CART

Nenhum

B METROFOR 3,50 Um

24

A Ônib. Met. 4,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.

Dois

B METROFOR 3,50 Um

23

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.

Nenhum

B METROFOR 2,50 Um

22

A Ônib. Met. 4,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.

Nenhum

B METROFOR 2,50 Um

21

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.
CART

CART

CART

CART

Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 3,50
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

28

A Ônib. Met. 4,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 4,50
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

27

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 3,50
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

26

A Ônib. Met. 4,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 2,50
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

25

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

CART

CART

CART

CART

Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 3,50
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

32

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 4,50
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

31

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 3,50
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

30

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 2,50
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

29

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS
CART

CART

Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 3,50
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

32

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 4,50
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

31

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS
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USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 
6 CARTÕES 33 A 36 

 
 

USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 
7 CARTÕES 37 A 40 

 

USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 
7 CARTÕES 41 E 42 

 
 

USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 
8 CARTÕES 43 E 44 

 

  

CART

CART

CART

CART

Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 4,50
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

36

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 4,50
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

35

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 4,50
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

34

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 4,50
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

33

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS
CART

CART

CART

CART

Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 2,50
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

40

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 4,50
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

39

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 2,50
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

38

A Ônib. Met. 4,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 3,50
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

37

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

CART

CART

CART

CART

Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 4,50
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

44

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 2,50
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

43

A Ônib. Met. 4,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 3,50
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

42

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 3,50
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

41

A Ônib. Met. 4,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS
CART

CART

Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 4,50
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

44

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 2,50
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

43

A Ônib. Met. 4,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS
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USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 
8 CARTÕES 45 A 48 

 
 

USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 
9 CARTÕES 49 A 52 

  
 

USUÁRIOS ÔNIBUS METROPOLITANO: BLOCO 
9 CARTÃO 53 

 
 

USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 1 
CARTÕES 54 A 56 

  
 

  

CART

CART

CART

CART

Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 4,50
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

48

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 2,50
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

47

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 4,50
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

46

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 2,50
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

45

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS
CART

CART

CART

CART

Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 4,50
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

52

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 2,50
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

51

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 4,50
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

50

A Ônib. Met. 3,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 3,50
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

49

A Ônib. Met. 2,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

CART

Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 3,50
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

53

A Ônib. Met. 4,50

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS
CART

CART

CART

30 min

B METROFOR 1,60 45 min

56

A Ônib. Urb. 1,80

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

VIAGEM

60 min

B METROFOR 1,80 30 min

55

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN.

A

B

54

MODO

Ônib. Urb.

METROFOR

TEMPO DE 

VIAGEM

45 min

30 min

CUSTO (R$)

1,60

1,80

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

VIAGEM
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USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 1 
CARTÕES 57 A 59  

 
 

USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 2 
CARTÃO 60 

 
 

USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 2 
CARTÕES 61 A 64 

 
 

USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 2 
CARTÃO 65 

 
 

  

CART

CART

CART

30 min

B METROFOR 1,80 45 min

59

A Ônib. Urb. 2,00

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

VIAGEM

60 min

B METROFOR 1,80 45 min

58

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

VIAGEM

30 min

B METROFOR 1,60 45 min

57

A Ônib. Urb. 2,00

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

VIAGEM
CART

10 min

B METROFOR 1,80 5 min

60

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA

CART

CART

CART

CART

15 min

B METROFOR 1,80 10 min

64

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA

5 min

B METROFOR 1,60 10 min

63

A Ônib. Urb. 2,00

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA

5 min

B METROFOR 1,60 10 min

62

A Ônib. Urb. 1,80

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA

15 min

B METROFOR 1,80 5 min

61

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA
CART

5 min

B METROFOR 1,80 10 min

65

A Ônib. Urb. 2,00

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA
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USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 3 
CARTÕES 66 A 68 

 

USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 3 
CARTÕES 69 A 71 

 
 

USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 4 
CARTÃO 72 

 
 

USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 4 
CARTÕES 73 A 76 

 
 

  

CART

CART

CART

2 Qua (4 

min)

B METROFOR 1,60
4 Qua (8 

min)

68

A Ônib. Urb. 1,80

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.

6 Qua (12 

min)

B METROFOR 1,80
2 Qua (4 

min)

67

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.

4 Qua (8 

min)

B METROFOR 1,80
2 Qua (4 

min)

66

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.
CART

CART

CART

2 Qua (4 

min)

B METROFOR 1,80
4 Qua (8 

min)

71

A Ônib. Urb. 2,00

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.

6 Qua (12 

min)

B METROFOR 1,80
4 Qua (8 

min)

70

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.

2 Qua (4 

min)

B METROFOR 1,60
4 Qua (8 

min)

69

A Ônib. Urb. 2,00

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.

CART

Um

B METROFOR 1,90 Nenhum

72

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.
CART

CART

CART

CART

Dois

B METROFOR 1,90 Um

76

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.

Nenhum

B METROFOR 1,60 Um

75

A Ônib. Urb. 2,20

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.

Nenhum

B METROFOR 1,60 Um

74

A Ônib. Urb. 1,90

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.

Dois

B METROFOR 1,90 Nenhum

73

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.
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USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 4 
CARTÃO 77 

 
 

USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 5 
CARTÕES 78 A 80 

 
 

USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 5 
CARTÕES 81 A 83

 
 

USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 6 
CARTÃO 84 

 
 

  

CART

Nenhum

B METROFOR 1,90 Um

77

A Ônib. Urb. 2,20

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.
CART

CART

CART

Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 2,20
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

80

A Ônib. Urb. 1,90

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,90
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

79

A Ônib. Urb. 2,20

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,60
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

78

A Ônib. Urb. 1,90

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

CART

CART

CART

Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,90
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

83

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,60
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

82

A Ônib. Urb. 1,90

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,90
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

81

A Ônib. Urb. 2,20

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS
CART

Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 2,20
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

84

A Ônib. Urb. 1,90

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS
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USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 6 
CARTÕES 85 A 88 

 
 

USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 6 
CARTÃO 89 

 
 

USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 7 
CARTÕES 90 A 92 

  
 

USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 7 
CARTÕES 93 A 95 

 
 

  

CART

CART

CART

CART

Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 2,20
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

88

A Ônib. Urb. 1,90

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 2,20
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

87

A Ônib. Urb. 1,90

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 2,20
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

86

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,90
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

85

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS
CART

Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 2,20
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

89

A Ônib. Urb. 1,90

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

CART

CART

CART

Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 2,20
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

92

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,60
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

91

A Ônib. Urb. 2,20

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,90
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

90

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS
CART

CART

CART

Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,90
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

95

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,90
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

94

A Ônib. Urb. 2,20

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,60
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

93

A Ônib. Urb. 1,90

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS
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USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 8 
CARTÃO 96 

 
 

USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 8 
CARTÕES 97 A 100 

  
 

USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 8 
CARTÃO 101 

 
 

USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 9 
CARTÕES 102 A 104 

 
 

  

CART

Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,60
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

96

A Ônib. Urb. 2,20

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS
CART

CART

CART

CART

Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,60
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

100

A Ônib. Urb. 1,90

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 2,20
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

99

A Ônib. Urb. 1,90

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,60
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

98

A Ônib. Urb. 1,90

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 2,20
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

97

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

CART

Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 2,20
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

101

A Ônib. Urb. 1,90

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS
CART

CART

CART

Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,60
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

104

A Ônib. Urb. 1,90

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 2,20
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

103

A Ônib. Urb. 1,90

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,90
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

102

A Ônib. Urb. 1,60

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS
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USUÁRIOS ÔNIBUS URBANO: BLOCO 9 
CARTÕES 105 E 106 

 
 

USUÁRIOS TREM: BLOCO 1 CARTÕES 107 E 108 

  
 

USUÁRIOS TREM: BLOCO 1 CARTÕES 109 A 112 

  
 

USUÁRIOS TREM: BLOCO 2 CARTÕES 113 A 116 

   
 

  

CART

CART

Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,90
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

106

A Ônib. Urb. 2,20

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 2,20
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

105

A Ônib. Urb. 1,90

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

VIAGEM

107

A Trem Atual 1,10 45 min

B METROFOR 1,40 30 min

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

VIAGEM

108

A Trem Atual 1,10 60 min (1h)

B METROFOR 1,40 30 min

CART

CART

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

VIAGEM

109

A Trem Atual 1,40 30 min

B METROFOR 1,10 45 min

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

VIAGEM

110

A Trem Atual 1,70 30 min

B METROFOR 1,10 45 min

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

VIAGEM

111

A Trem Atual 1,10 60 min (1h)

B METROFOR 1,40 45 min

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

VIAGEM

112

A Trem Atual 1,70 30 min

B METROFOR 1,40 45 min

CART

CART

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA

113

A Trem Atual 1,10 20 min

B METROFOR 1,40 10 min

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA

114

A Trem Atual 1,10 30 min

B METROFOR 1,40 10 min

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA

115

A Trem Atual 1,40 10 min

B METROFOR 1,10 20 min

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA

116

A Trem Atual 1,70 10 min

B METROFOR 1,10 20 min
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USUÁRIOS TREM: BLOCO 2 CARTÕES 117 E 118 

 
 

USUÁRIOS TREM: BLOCO 3 CARTÕES 119 E 120 

  
 

USUÁRIOS TREM: BLOCO 3 CARTÕES 121 A 124 

 
 

USUÁRIOS TREM: BLOCO 4 CARTÕES 125 A 128 

 
 

  

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA

117

A Trem Atual 1,10 30 min

B METROFOR 1,40 20 min

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
TEMPO DE 

ESPERA

118

A Trem Atual 1,70 10 min

B METROFOR 1,40 20 min

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.

119

A Trem Atual 1,10
4 Qua (8 

min)

B METROFOR 1,40
2 Qua (4 

min)

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.

120

A Trem Atual 1,10
6 Qua (12 

min)

B METROFOR 1,40
2 Qua (4 

min)

CART

CART

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.

121

A Trem Atual 1,40
2 Qua (4 

min)

B METROFOR 1,10
4 Qua (8 

min)

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.

122

A Trem Atual 1,70
2 Qua (4 

min)

B METROFOR 1,10
4 Qua (8 

min)

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.

123

A Trem Atual 1,10
6 Qua (12 

min)

B METROFOR 1,40
4 Qua (8 

min)

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
DIST. 

CAMIN.

124

A Trem Atual 1,70
2 Qua (4 

min)

B METROFOR 1,40
4 Qua (8 

min)

CART

CART

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.

125

A Trem Atual 1,10 Um

B METROFOR 1,40 Nenhum

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.

126

A Trem Atual 1,10 Dois

B METROFOR 1,40 Nenhum

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.

127

A Trem Atual 1,40 Nenhum

B METROFOR 1,10 Um

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.

128

A Trem Atual 1,70 Nenhum

B METROFOR 1,10 Um
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USUÁRIOS TREM: BLOCO 4 CARTÕES 129 E 130 

 
 

USUÁRIOS TREM: BLOCO 5 CARTÕES 131 E 132 

 
 

USUÁRIOS TREM: BLOCO 5 CARTÕES 133 A 136 

 
 

USUÁRIOS TREM: BLOCO 6 CARTÕES 137 A 140 

 
 

  

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.

129

A Trem Atual 1,10 Dois

B METROFOR 1,40 Um

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
NUM. 

TRANSB.

130

A Trem Atual 1,70 Nenhum

B METROFOR 1,40 Um

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

131

A Trem Atual 1,30
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,00
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

132

A Trem Atual 1,60
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,30
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

CART

CART

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

133

A Trem Atual 1,30
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,60
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

134

A Trem Atual 1,60
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,30
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

135

A Trem Atual 1,30
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,00
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

136

A Trem Atual 1,00
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,30
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

CART

CART

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

137

A Trem Atual 1,30
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,60
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

138

A Trem Atual 1,00
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,30
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

139

A Trem Atual 1,00
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,60
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

140

A Trem Atual 1,30
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,60
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas
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USUÁRIOS TREM: BLOCO 6 CARTÕES 141 E 142 

 
 

USUÁRIOS TREM: BLOCO 7 CARTÕES 143 E 144 

 
 

USUÁRIOS TREM: BLOCO 7 CARTÕES 145 A 148 

 
 

USUÁRIOS TREM: BLOCO 8 CARTÕES 149 A 152 

 
 

  

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

141

A Trem Atual 1,30
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,60
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

142

A Trem Atual 1,30
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,60
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

143

A Trem Atual 1,00
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,30
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

144

A Trem Atual 1,60
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,00
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

CART

CART

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

145

A Trem Atual 1,00
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,60
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

146

A Trem Atual 1,30
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,00
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

147

A Trem Atual 1,60
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,30
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

148

A Trem Atual 1,00
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,30
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

CART

CART

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

149

A Trem Atual 1,60
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,00
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

150

A Trem Atual 1,00
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,60
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

151

A Trem Atual 1,30
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,00
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

152

A Trem Atual 1,30
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,60
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas
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USUÁRIOS TREM: BLOCO 8 CARTÕES 153 E 154 

 
 

USUÁRIOS TREM: BLOCO 9 CARTÕES 155 E 156 

 
 

USUÁRIOS TREM: BLOCO 9 CARTÕES 157 A 159 

 
 

 

 

  

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

153

A Trem Atual 1,30
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,00
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

154

A Trem Atual 1,30
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,60
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

155

A Trem Atual 1,00
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,30
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

156

A Trem Atual 1,30
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,60
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

CART

CART

CART

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

157

A Trem Atual 1,30
Confortáveis, sem 

assaltos, iluminadas

B METROFOR 1,00
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

158

A Trem Atual 1,30
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,60
Sem conforto, com 

assaltos, iluminadas

ALTERN. MODO CUSTO (R$)
CONDIÇÕES 

CALÇADAS

159

A Trem Atual 1,60
Sem conforto, sem 

assaltos, não 

iluminadas

B METROFOR 1,30
Confortáveis, com 

assaltos, não 

iluminadas
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ANEXO B – RESULTADOS INDICADORES: FORMA TABULAR 

Identificação das Zonas – RMF  

 

Identificação das Zonas – Fortaleza 
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Resultado Indicadores Problemas Tipo I e Tipo II 

ZONA 

Indicador Tipo I (não 
ponderada) 

Indicador Tipo I 
(ponderada) 

Indicador Tipo 
II 

Indicador Tipo 
III 

1                             7,252.71          0.0089  -0.0020         0.0002  

10                             7,745.50          0.0199  0.0164         0.0005  

100                             7,178.45          0.0050  -0.0001         0.0001  

101                             6,690.93          0.0024  -0.0005         0.0001  

102A                             7,164.29          0.0370  -0.0068         0.0011  

102B                             7,083.17          0.0153  -0.0027         0.0007  

102C                             6,806.57          0.0063  -0.0005         0.0001  

103A                             6,730.77          0.0134  -0.0040         0.0004  

103B                             7,308.71          0.0168  -0.0058         0.0006  

104                             7,218.95          0.0544  -0.0115         0.0010  

105A                             7,256.44          0.0951  -0.0179         0.0021  

105B                             7,023.49          0.0239  -0.0064         0.0004  

106A                           14,140.50          0.0439  -0.0101         0.0008  

106B                           13,001.85          0.0215  -0.0025         0.0003  

107                             7,454.30          0.0430  0.0058         0.0007  

108                             7,721.57          0.0227  0.0000         0.0003  

109                             8,353.40          0.0225  -0.0029         0.0003  

11                             7,716.41          0.0587  0.0601         0.0016  

110                           14,041.91          0.1204  -0.0086         0.0027  

111                           13,832.11          0.0030  0.0010         0.0000  

112A                             7,357.33          0.0533  -0.0141         0.0019  

112B                             7,814.74          0.0209  -0.0020         0.0002  

112C                             7,723.07          0.0287  -0.0029         0.0003  

112D                             6,979.65          0.0122  -0.0028         0.0004  

113                             8,613.89          0.0275  -0.0041         0.0006  

114                             9,131.76          0.1248  -0.0160         0.0008  

115                           14,396.91          0.0972  -0.0165         0.0016  

116                           14,014.51          0.1111  -0.0086         0.0018  

117                           14,026.97          0.3231  0.0354         0.0028  

118                           13,535.71          0.1126  0.0039         0.0015  

119                           13,345.18          0.1349  -0.0011         0.0073  

12                           12,299.34          0.0255  0.0180         0.0005  

120                           12,983.38          0.1182  -0.0333         0.0013  

121A                             7,290.88          0.0164  0.0015         0.0012  

121B                             7,803.50          0.0131  0.0013         0.0005  

122                             7,874.18          0.0374  -0.0031         0.0004  

123A                           13,417.00          0.1938  -0.0150         0.0051  

123B                           14,107.51          0.0319  -0.0020         0.0009  

123C                             7,614.97          0.0501  -0.0033         0.0020  

123D                             7,305.08          0.0502  -0.0065         0.0014  

123E                             7,660.90          0.0686  -0.0154         0.0035  

124A                             6,793.28          0.0292  -0.0090         0.0007  

124B                             6,990.67          0.0245  -0.0082         0.0005  
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ZONA 

Indicador Tipo I (não 
ponderada) 

Indicador Tipo I 
(ponderada) 

Indicador Tipo 
II 

Indicador Tipo 
III 

125A                             7,366.50          0.0472  -0.0114         0.0014  

125B                             7,562.25          0.0614  -0.0171         0.0013  

126                             7,249.41          0.0300  -0.0096         0.0006  

127                           11,568.36          0.0125  0.0031         0.0002  

128                           11,301.08          0.0331  -0.0007         0.0005  

129                             8,120.06          0.0006  0.0001         0.0000  

13                           12,448.71          0.0411  0.0445         0.0009  

130                           13,950.23          0.0039  -0.0010         0.0001  

131                             6,653.48                  -    0.0008                -    

132                           13,368.93          0.0277  0.0033         0.0006  

14                             9,123.91          0.0271  0.0196         0.0007  

15                             8,206.34          0.0311  0.0144         0.0009  

16                           11,752.71          0.0267  0.0118         0.0006  

17A                           11,708.10          0.0296  -0.0033         0.0015  

17B                           11,248.35          0.0331  0.0011         0.0016  

18                           11,784.05          0.1337  0.0171         0.0044  

19A                           11,232.45          0.0414  0.0115         0.0010  

19B                           12,062.04          0.0251  0.0142         0.0004  

20                           12,125.55          0.0580  0.0568         0.0007  

200A                           39,332.09          0.7219  -0.0009                -    

200B                           16,369.12          0.0164  0.0056         0.0001  

201                           39,332.06          0.2102  -0.0223                -    

202                           16,392.34          0.0693  0.0001         0.0001  

203                           17,473.76          0.0840  0.0160         0.0000  

204                           39,332.12          0.4463  -0.0202                -    

205                           39,332.05          0.1107  0.0062                -    

206                           39,332.09          0.0932  0.0608                -    

207                           39,332.21          0.4134  0.0556                -    

208                           16,944.74          0.1801  0.0421         0.0003  

21                           12,224.47          0.0221  0.0006         0.0001  

210                           13,450.40          0.4327  -0.0314         0.0047  

211A                           14,421.33          0.2155  0.0019         0.0002  

211B                           13,291.04          0.1187  0.0268         0.0010  

212A                           14,725.46          0.1256  0.0153         0.0001  

212B                           39,332.07          0.2011  0.0216                -    

213                           14,217.36          0.0681  0.0167         0.0003  

214                           14,867.80          0.1316  0.0247         0.0002  

215                           39,332.29          0.1240  0.0502                -    

216                           39,332.34          0.2397  0.0974                -    

217                           39,332.33          0.1244  0.0817                -    

218                           13,763.44          0.2299  0.0192         0.0007  

219                           16,340.62          0.1312  0.0403         0.0001  

22                           11,893.02          0.0227  -0.0062         0.0006  

220                           39,332.29          0.1885  0.0718                -    

221                           14,304.00          0.2667  0.0465         0.0007  
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ZONA 

Indicador Tipo I (não 
ponderada) 

Indicador Tipo I 
(ponderada) 

Indicador Tipo 
II 

Indicador Tipo 
III 

222                           39,332.04          0.3975  0.0612                -    

223                           14,044.84          0.3063  -0.0780         0.0015  

224                           13,505.11          0.2542  -0.0418         0.0030  

225                             7,948.14          0.1088  0.0048         0.0028  

226                           13,880.16          0.1652  0.0145         0.0007  

227                             8,421.99          0.0946  -0.0029         0.0021  

228                             8,891.82          0.0331  -0.0051         0.0006  

229                           13,777.69          0.1495  0.0334         0.0010  

230                           13,912.46          0.2926  0.0276         0.0009  

231                           14,224.86          0.2290  0.0304         0.0003  

232                           13,777.49          0.0632  -0.0009         0.0003  

23A                             8,640.07          0.0209  0.0363         0.0004  

23B                             8,852.15          0.0138  0.0184         0.0003  

24                             9,206.90          0.0651  0.0021         0.0012  

240                           39,331.95          0.3156  -0.0191                -    

241                           15,718.35          0.1003  0.0145         0.0001  

242                           16,623.19          0.0502  0.0052         0.0001  

243                           15,756.88          0.0692  -0.0034         0.0001  

244                           15,934.44          0.0543  -0.0021         0.0001  

245                           15,258.99          0.1445  0.0043         0.0003  

246                           15,020.10          0.1321  -0.0031         0.0001  

25                             7,096.24          0.0169  -0.0004         0.0004  

250                           15,547.54          0.1858  0.0502         0.0012  

251                           16,239.33          0.0988  0.0392         0.0008  

252A                           17,303.38          0.0568  0.0099         0.0003  

252B                           39,332.03          0.0820  0.0342                -    

260                           17,138.84          0.7591  -0.1473         0.0005  

261                           34,352.77          0.1251  0.0180         0.0000  

262                           39,332.00          0.0590  -0.0042                -    

26A                             6,509.80          0.0156  0.0233         0.0008  

26B                             6,548.33          0.0062  0.0019         0.0002  

270                           15,642.27          0.2518  0.0393         0.0013  

271                           39,332.08          0.6803  0.1723                -    

27A                             6,722.12          0.0184  -0.0013         0.0005  

27B                             6,849.84          0.0049  -0.0029         0.0001  

28                           14,395.27          0.2380  -0.0021         0.0039  

280                           14,194.87          0.1024  -0.0176         0.0004  

281                           13,781.59          0.2267  -0.0341         0.0011  

282                           15,838.63          0.0569  0.0192         0.0002  

283                           15,114.24          0.1223  0.0133         0.0008  

284                           14,982.66          0.0344  0.0027         0.0004  

285                           39,332.10          0.1637  0.0640                -    

286                           15,103.53          0.0589  0.0164         0.0007  

287                           39,332.05          0.1456  0.0425                -    

288                           17,710.05          0.1437  0.0512         0.0016  
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ZONA 

Indicador Tipo I (não 
ponderada) 

Indicador Tipo I 
(ponderada) 

Indicador Tipo 
II 

Indicador Tipo 
III 

289                           16,599.54          0.0502  0.0188         0.0003  

29                           14,311.03          0.2451  -0.0011         0.0016  

290                           18,770.92          0.1330  0.0429         0.0013  

291                           39,332.15          0.1779  0.1168                -    

292                           14,281.23          0.2021  0.0041         0.0002  

293                           15,450.11          0.1663  -0.0268         0.0001  

294                           15,196.04          0.1816  -0.0081         0.0004  

2A                             6,449.80          0.0045  -0.0014         0.0001  

2B                             7,068.28          0.0110  -0.0014         0.0003  

30                           14,823.22          0.1431  -0.0042         0.0010  

300                           13,479.68          0.0347  -0.0063         0.0008  

301                           14,661.98          0.0983  0.0029         0.0056  

303                           13,801.88          0.1074  0.0027         0.0001  

304                           14,490.50          0.2257  0.0244         0.0001  

305                           13,436.53          0.1794  -0.0309         0.0029  

306                           15,453.92          0.0765  -0.0003         0.0003  

307                             7,997.09          0.0240  -0.0064         0.0003  

308                           14,004.80          0.2094  -0.0061         0.0006  

309                           13,918.89          0.1973  -0.0095         0.0009  

31                           14,682.63          0.0527  -0.0020         0.0005  

310                           13,921.38          0.1319  0.0017         0.0006  

311                           13,647.67          0.0707  -0.0002         0.0005  

312                           13,167.29          0.0533  -0.0094         0.0010  

313                           13,451.62          0.1166  -0.0254         0.0006  

314                           13,585.03          0.3030  -0.0522         0.0033  

315                           13,910.67          0.0699  -0.0107         0.0002  

316                           13,554.98          0.0776  -0.0079         0.0013  

317                           13,321.05          0.0560  0.0034         0.0027  

318                           13,965.58          0.1448  -0.0178         0.0006  

319                           13,489.96          0.0316  0.0008         0.0007  

32                             7,408.91          0.0136  -0.0001         0.0003  

320                           14,638.10          0.0193  0.0031         0.0000  

321                           39,332.02          0.0427  0.0005                -    

322                           39,055.87          0.1544  0.0263                -    

323                           13,935.39          0.0658  0.0056         0.0001  

324                           14,280.66          0.0767  0.0146         0.0000  

325                           13,633.60          0.0828  0.0113         0.0003  

327                           13,547.01          0.1000  -0.0117         0.0026  

328                           13,425.83          0.0475  -0.0002         0.0003  

329                           13,745.06          0.0128  -0.0018         0.0001  

33                             7,626.23          0.0497  -0.0009         0.0011  

330                           17,765.91          0.9326  -0.0596         0.0022  

331                           39,332.19          0.1758  0.1075                -    

34                             7,161.72          0.0649  -0.0138         0.0017  

340                           13,749.06          0.2359  -0.0163         0.0021  
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ZONA 

Indicador Tipo I (não 
ponderada) 

Indicador Tipo I 
(ponderada) 

Indicador Tipo 
II 

Indicador Tipo 
III 

341                           39,332.08          0.4016  0.0500                -    

342                           15,040.00          0.2537  0.0033         0.0004  

343                           15,176.91          0.2687  0.0007         0.0005  

344                           13,932.69          0.1824  -0.0316         0.0016  

35                             7,299.93          0.0231  -0.0057         0.0005  

350                           23,837.17          0.2411  0.0142         0.0004  

351                           39,332.17          0.3479  0.1040                -    

352                           17,442.47          0.1356  0.0193         0.0007  

353A                           29,463.76          0.1977  -0.0038         0.0004  

353B                           39,332.28          0.2538  0.1105                -    

36                             7,573.38          0.0788  -0.0149         0.0012  

360                           19,168.20          0.1491  0.0219         0.0010  

361                           39,332.10          0.0648  0.0475                -    

362                           39,332.15          0.1988  0.0484                -    

363                           39,332.07          0.1212  0.0465                -    

37                             7,332.59          0.0590  -0.0095         0.0026  

38                             7,490.39          0.1952  -0.0352         0.0034  

39A                             7,118.88          0.0165  0.0995         0.0003  

39B                             6,915.70          0.0121  0.0034         0.0003  

3A                             6,565.99          0.0066  0.0017         0.0003  

3B                             7,319.51          0.0087  -0.0015         0.0002  

4                             9,259.40          0.0141  0.0003         0.0005  

40                             7,165.29          0.0152  -0.0028         0.0003  

41A                             7,006.76          0.0203  -0.0037         0.0004  

41B                             7,407.45          0.0170  0.0056         0.0003  

42                             7,351.09          0.0345  -0.0076         0.0009  

43                             8,109.70          0.0190  -0.0041         0.0004  

44                             8,457.49          0.0536  -0.0054         0.0013  

45                             6,965.28          0.0282  -0.0062         0.0005  

46A                             7,470.10          0.0318  0.0056         0.0006  

46B                             8,039.98          0.0367  -0.0085         0.0006  

47A                           13,818.22          0.0507  -0.0108         0.0016  

47B                             8,070.31          0.0304  -0.0046         0.0007  

48                           12,641.96          0.2210  -0.0292         0.0031  

49                             7,500.41          0.0375  -0.0125         0.0007  

5                             7,479.32          0.0109  0.0013         0.0003  

50                           13,019.00          0.0472  0.0026         0.0007  

51                           12,641.77          0.0623  0.0145         0.0007  

52                             8,801.61          0.0695  0.0112         0.0010  

53                             8,308.74          0.0005  0.0006         0.0000  

54                           13,335.79          0.0179  0.0065         0.0005  

55                             8,495.62          0.0097  0.0089         0.0002  

56                           12,828.41          0.0457  0.0146         0.0014  

57A                             7,403.91          0.0353  -0.0091         0.0006  

57B                           13,374.90          0.0283  -0.0040         0.0008  
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ZONA 

Indicador Tipo I (não 
ponderada) 

Indicador Tipo I 
(ponderada) 

Indicador Tipo 
II 

Indicador Tipo 
III 

57C                             9,073.90          0.0055  -0.0057         0.0001  

58A                             7,088.60          0.0232  0.0026         0.0005  

58B                             7,258.31          0.0240  0.0180         0.0005  

59                           12,949.94          0.0033  0.0004         0.0001  

6                             7,786.63          0.1287  -0.0020         0.0018  

60                           13,285.74          0.0452  -0.0068         0.0006  

61                             7,441.99          0.0307  -0.0052         0.0014  

62                             7,132.90          0.0251  -0.0053         0.0006  

63                             7,369.27          0.0225  0.0007         0.0003  

64                           13,223.98          0.0462  -0.0024         0.0015  

65A                             6,544.44          0.0164  0.0112         0.0008  

65B                             6,386.38          0.0039  -0.0003         0.0002  

66                             7,200.59          0.0356  -0.0090         0.0007  

67                             7,267.10          0.0151  -0.0018         0.0004  

68                           13,510.03          0.0321  0.0010         0.0006  

69A                             7,220.13          0.0230  -0.0009         0.0009  

69B                             6,875.94          0.0318  -0.0035         0.0006  

7                           13,938.70          0.0523  -0.0164         0.0008  

70                             7,750.03          0.1090  -0.0109         0.0019  

71A                             7,338.91          0.0138  -0.0051         0.0005  

71B                           13,492.62          0.0289  -0.0022         0.0009  

72A                             7,357.98          0.0074  -0.0035         0.0001  

72B                             7,648.54          0.0171  -0.0007         0.0008  

73                             7,362.90          0.0091  -0.0008         0.0002  

74A                             7,306.73          0.0163  -0.0029         0.0003  

74B                             7,100.52          0.0092  -0.0032         0.0003  

75                           14,049.56          0.0244  0.0053         0.0002  

76A                             8,090.35          0.0977  -0.0025         0.0018  

76B                           13,409.84          0.0613  -0.0063         0.0017  

77A                             7,020.31          0.0438  -0.0099         0.0006  

77B                             7,183.62          0.0233  -0.0048         0.0006  

78                             7,197.00          0.0413  -0.0098         0.0006  

79                             7,186.60          0.0610  -0.0144         0.0014  

8                           12,826.41          0.0494  -0.0127         0.0017  

80                           11,207.73          0.0546  -0.0061         0.0013  

81                           11,134.35          0.0930  -0.0007         0.0020  

82                           11,386.65          0.0859  -0.0213         0.0012  

83                           12,916.35          0.0746  -0.0207         0.0012  

84                           13,006.97          0.0915  -0.0068         0.0029  

85A                             7,556.88          0.0269  -0.0062         0.0003  

85B                           13,139.49          0.0325  0.0072         0.0004  

86                             8,761.43          0.0210  0.0095         0.0003  

87                             9,088.40          0.0234  0.0079         0.0003  

88                             7,753.09          0.0216  0.0093         0.0003  

89A                             7,721.58          0.0232  0.0174         0.0002  



179 
 

ZONA 

Indicador Tipo I (não 
ponderada) 

Indicador Tipo I 
(ponderada) 

Indicador Tipo 
II 

Indicador Tipo 
III 

89B                             7,862.62          0.0186  0.0001         0.0002  

9                           12,829.79          0.0289  0.0044         0.0022  

90                           13,438.21          0.0429  -0.0047         0.0006  

91                           13,756.60          0.0246  -0.0045         0.0002  

92                           13,746.93          0.0209  -0.0030         0.0002  

93                           13,215.48          0.0733  -0.0190         0.0021  

94                           13,390.22          0.0467  -0.0150         0.0010  

95                           14,117.40          0.0349  0.0009         0.0003  

96                             7,534.18          0.0182  0.0034         0.0004  

97A                             6,587.89          0.0089  0.0012         0.0004  

97B                           13,711.81          0.0144  0.0002         0.0002  

97C                           11,951.00          0.0186  -0.0035         0.0013  

98A                             6,832.46          0.0179  -0.0031         0.0004  

98B                             6,702.05          0.0144  -0.0046         0.0006  

99                             6,623.08          0.0047  0.0003         0.0002  
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População por grupo de renda – com base no Censo 2010 

ZONA Total Até 0.5 SM De 0.5 a 1 SM De 1 a 2 SM De 2 a 3 SM De 3 a 5 SM 

1 3,258 175 890 444 82 69 

4 2,846 193 727 293 60 37 

5 4,786 91 938 632 285 342 

6 37,933 2,735 9,984 3,926 631 331 

7 14,934 500 3,698 2,542 726 472 

8 13,543 779 3,725 1,924 371 243 

9 6,764 461 1,354 882 108 47 

10 8,818 42 898 859 459 784 

11 27,413 151 2,183 2,408 1,190 2,129 

12 11,431 69 1,298 1,146 744 1,133 

13 18,620 73 1,559 1,440 731 1,447 

14 12,356 160 1,738 1,058 496 899 

15 12,254 262 1,984 1,338 554 724 

16 9,124 95 1,274 1,149 580 780 

18 41,866 1,671 9,978 4,144 1,081 1,119 

20 20,911 144 1,770 1,661 883 1,758 

21 5,036 371 1,262 487 92 83 

22 7,958 113 1,583 1,529 674 721 

24 23,386 381 4,587 3,547 1,551 1,979 

25 8,849 92 1,625 1,454 740 785 

28 57,928 4,186 14,406 6,675 1,082 612 

29 60,213 4,510 15,528 6,503 1,099 596 

30 30,402 2,653 7,956 3,212 512 263 

31 11,453 624 2,589 1,487 261 151 

32 5,420 298 1,335 597 258 301 

33 18,359 1,265 5,085 1,789 314 215 

34 27,325 1,265 7,160 3,789 1,043 822 

35 9,165 352 2,187 1,437 543 450 

36 28,364 1,554 8,144 3,442 670 460 

37 26,524 1,079 6,671 3,777 1,043 885 

38 71,311 3,723 20,493 8,307 1,568 1,088 

40 6,554 147 1,380 1,163 482 470 

42 13,412 317 3,137 2,221 758 668 

43 6,661 180 1,427 1,186 391 396 

44 21,029 638 4,946 2,959 1,116 1,150 

45 12,759 476 3,114 1,996 625 577 

48 62,707 3,104 15,591 8,388 2,194 1,807 

49 14,633 600 3,879 2,398 582 387 

50 14,405 411 3,550 1,690 518 483 

51 17,328 510 3,998 1,598 474 616 

52 22,183 1,043 5,127 2,094 539 691 

53 276 0 23 14 10 30 
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ZONA Total Até 0.5 SM De 0.5 a 1 SM De 1 a 2 SM De 2 a 3 SM De 3 a 5 SM 

54 5,943 179 1,085 603 202 329 

55 4,634 50 449 393 179 337 

56 14,490 366 2,626 1,594 640 864 

59 1,466 44 334 174 36 50 

60 12,198 614 3,289 1,591 253 211 

61 12,561 616 3,215 1,750 505 405 

62 11,301 481 3,025 1,628 389 313 

63 8,590 187 1,537 1,352 617 704 

64 15,442 391 3,412 2,192 793 853 

66 12,261 303 3,067 1,899 705 676 

67 5,999 97 1,196 1,082 376 359 

68 10,191 227 2,049 1,499 652 776 

70 36,299 1,993 9,903 4,252 761 425 

73 3,421 193 1,100 236 47 27 

75 6,327 310 1,353 605 174 219 

78 13,784 582 3,507 2,043 584 452 

79 24,885 791 6,457 3,627 1,075 875 

80 20,504 1,603 5,748 2,204 336 199 

81 34,162 2,717 8,980 3,475 565 265 

82 28,213 1,006 6,657 4,759 1,325 1,019 

83 21,678 606 4,716 4,105 1,256 976 

84 29,557 2,088 7,830 3,365 817 580 

86 7,079 81 967 888 399 604 

87 6,853 75 1,143 803 327 489 

88 7,133 203 930 874 392 720 

90 13,732 597 3,489 1,774 507 389 

91 6,254 318 1,639 795 200 152 

92 6,008 217 1,390 837 302 242 

93 24,266 1,161 6,653 3,368 862 584 

94 15,052 505 3,093 2,845 1,088 860 

95 8,957 494 1,864 1,231 368 374 

96 5,976 116 988 844 367 455 

99 2,339 34 395 340 196 206 

100 1,935 12 323 292 196 195 

101 1,160 28 244 181 93 80 

104 20,552 940 5,395 2,906 766 512 

107 16,086 651 3,845 1,498 560 841 

108 7,617 439 2,168 732 140 163 

109 5,569 243 1,468 643 243 215 

110 28,949 1,673 6,969 3,675 1,006 812 

111 788 5 91 114 54 70 

113 6,999 362 1,691 1,006 237 186 

114 26,691 1,861 6,685 3,517 783 592 
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ZONA Total Até 0.5 SM De 0.5 a 1 SM De 1 a 2 SM De 2 a 3 SM De 3 a 5 SM 

115 21,361 1,477 5,471 2,858 568 381 

116 30,903 2,179 7,870 3,661 670 447 

117 86,506 4,682 19,661 9,578 1,986 1,122 

118 30,287 1,242 5,989 4,183 1,268 1,103 

119 45,495 2,236 9,407 5,995 2,100 2,012 

120 33,311 1,262 7,828 5,590 1,910 1,382 

122 10,032 371 2,099 1,535 555 524 

126 9,651 589 2,796 1,371 287 161 

127 3,945 164 831 322 139 153 

128 9,720 701 2,508 993 181 169 

129 332 13 68 43 15 24 

130 1,233 53 301 192 62 41 

131 - 4 70 65 38 75 

132 11,552 133 1,926 1,793 897 1,087 

201 5,299 356 1,689 383 69 31 

202 4,439 385 1,359 298 66 41 

203 5,325 560 1,263 332 58 33 

204 11,253 1,065 3,247 728 162 88 

205 2,791 239 851 165 28 12 

206 2,349 146 437 74 8 2 

207 10,424 643 3,176 483 67 24 

208 11,260 884 3,086 607 101 58 

210 32,772 2,085 8,251 4,006 1,023 684 

213 4,824 441 1,341 227 32 10 

214 9,247 643 2,150 819 167 91 

215 3,127 428 811 109 11 12 

216 6,045 699 1,377 315 39 16 

217 3,136 162 701 55 7 4 

218 17,280 1,424 4,206 1,713 285 132 

219 8,619 887 2,128 506 99 35 

220 4,752 482 1,129 233 46 32 

221 19,999 1,429 4,370 1,738 445 451 

222 10,027 680 2,413 936 135 63 

223 22,836 729 5,244 4,016 1,126 687 

224 19,209 735 4,521 2,985 716 381 

225 28,219 1,676 7,464 2,582 407 206 

226 12,247 553 2,988 1,240 235 119 

227 22,256 1,245 5,531 2,673 569 371 

228 6,175 170 1,433 912 271 225 

229 11,230 640 2,520 915 186 135 

230 21,611 1,513 5,311 2,023 441 299 

231 16,631 797 3,290 1,911 748 766 

232 4,724 246 1,235 496 79 44 
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ZONA Total Até 0.5 SM De 0.5 a 1 SM De 1 a 2 SM De 2 a 3 SM De 3 a 5 SM 

240 7,958 375 2,334 723 115 99 

241 7,421 424 1,904 604 95 115 

242 3,209 157 846 287 41 30 

243 4,631 213 1,336 399 87 101 

244 3,567 274 991 340 56 31 

245 9,971 595 2,544 987 176 107 

246 9,285 545 2,547 914 162 170 

250 12,107 1,208 3,182 671 114 58 

251 6,246 810 1,534 259 33 13 

260 48,003 3,130 15,109 4,514 693 444 

261 3,722 334 1,106 179 24 13 

262 1,488 66 424 153 15 2 

270 17,238 1,346 4,310 1,293 308 137 

271 17,165 1,201 4,440 938 155 96 

280 7,213 304 2,001 917 270 234 

281 16,520 953 5,179 1,470 276 154 

282 3,687 502 911 195 23 15 

283 8,238 530 2,347 521 83 55 

284 2,343 91 728 120 24 9 

285 4,127 614 1,108 95 17 3 

286 4,012 539 1,114 168 22 8 

287 3,671 546 1,034 137 32 10 

288 9,051 1,041 2,409 412 67 30 

289 3,159 398 858 95 20 1 

290 8,095 843 2,085 417 51 26 

291 4,486 912 976 93 11 6 

292 14,199 1,028 4,075 1,124 170 102 

293 10,783 756 3,327 975 203 140 

294 11,994 725 3,409 1,119 270 150 

300 2,542 140 537 419 136 84 

301 22,897 1,571 5,579 2,548 429 208 

303 7,860 500 2,033 786 137 80 

304 15,563 1,328 3,775 1,417 264 118 

305 13,097 739 3,456 1,820 383 238 

306 5,054 356 1,161 648 145 109 

307 6,100 154 1,265 1,078 344 250 

308 14,931 674 3,606 1,897 326 219 

309 14,157 867 3,936 1,497 202 103 

310 9,463 656 2,569 949 125 65 

311 5,150 274 1,414 473 70 26 

312 3,936 171 917 647 160 127 

313 8,715 360 2,095 1,449 340 233 

314 22,257 1,194 5,703 3,286 603 329 
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ZONA Total Até 0.5 SM De 0.5 a 1 SM De 1 a 2 SM De 2 a 3 SM De 3 a 5 SM 

315 5,103 259 1,250 746 182 104 

316 5,650 388 1,430 747 142 79 

317 4,184 315 1,006 454 107 71 

318 10,422 489 2,584 1,493 328 229 

319 2,281 106 471 188 41 17 

320 1,321 45 116 26 4 6 

321 1,077 30 72 14 4 3 

322 3,894 326 880 365 71 33 

323 4,773 369 1,215 411 73 45 

324 5,421 504 1,389 426 69 61 

325 6,126 390 1,382 666 122 95 

327 7,294 460 1,738 1,065 259 199 

328 3,534 203 889 402 103 57 

329 925 45 249 121 16 11 

330 57,207 4,672 16,368 5,303 1,134 658 

331 4,433 569 969 166 29 12 

340 17,283 914 4,538 2,036 333 195 

341 10,126 733 2,709 709 104 35 

342 16,674 849 4,032 1,512 208 90 

343 18,019 1,141 5,096 1,491 247 174 

344 13,306 664 3,521 1,844 287 146 

350 12,678 1,247 3,083 1,285 261 171 

351 8,773 1,340 2,138 582 96 55 

352 9,011 1,033 2,165 824 193 137 

360 8,945 1,189 2,479 585 157 69 

361 1,635 354 327 43 7 4 

362 5,013 479 1,214 327 74 27 

363 3,055 649 778 162 25 9 

102A 16,118 439 3,933 2,325 936 903 

102B 5,689 75 1,108 960 485 470 

102C 2,928 74 582 469 220 208 

103A 6,449 189 1,610 1,092 342 329 

103B 7,028 290 1,997 1,072 261 171 

105A 32,626 1,995 8,753 4,402 982 716 

105B 9,233 458 2,615 1,257 274 163 

106A 12,007 423 2,978 1,868 605 522 

106B 7,142 139 1,502 1,177 425 486 

112A 20,787 845 4,987 3,487 1,152 996 

112B 6,650 315 1,876 736 153 126 

112C 9,441 316 1,922 1,553 514 444 

112D 5,005 111 1,098 882 324 325 

121A 5,077 91 886 681 370 413 

121B 4,027 122 833 495 198 259 
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ZONA Total Até 0.5 SM De 0.5 a 1 SM De 1 a 2 SM De 2 a 3 SM De 3 a 5 SM 

123A 55,947 3,078 13,075 7,650 1,680 1,131 

123B 8,622 476 2,052 1,180 237 155 

123C 15,865 627 3,371 2,159 924 782 

123D 15,943 1,084 3,847 2,189 474 319 

123E 20,273 931 5,357 2,896 461 251 

124A 12,605 502 3,492 1,926 451 319 

124B 9,809 253 2,482 1,715 514 409 

125A 15,582 633 3,992 2,358 655 445 

125B 20,633 883 4,768 3,571 1,009 633 

17A 9,654 525 2,587 1,199 188 166 

17B 12,229 821 3,058 1,328 224 142 

19A 14,540 284 2,853 1,590 621 982 

19B 7,634 263 1,262 611 252 408 

200A 18,202 1,382 5,172 1,729 459 327 

200B 1,189 22 144 62 21 22 

211A 15,700 1,120 3,960 1,387 318 262 

211B 9,558 703 2,315 829 183 157 

212A 8,755 536 1,995 937 106 68 

212B 5,070 458 1,213 368 60 48 

23A 9,354 35 824 859 570 951 

23B 6,210 59 808 580 325 531 

252A 3,566 684 799 109 16 8 

252B 2,068 323 568 110 12 3 

26A 9,754 131 1,666 1,468 737 919 

26B 3,394 55 684 688 243 247 

27A 7,920 282 1,764 1,306 497 534 

27B 2,608 125 614 434 155 118 

2A 2,236 52 496 419 172 134 

2B 5,030 87 1,199 915 299 256 

353A 6,900 1,130 1,572 236 33 9 

353B 6,400 846 1,484 366 66 39 

39A 8,192 96 1,361 1,159 586 653 

39B 6,341 80 1,040 987 500 592 

3A 4,006 36 700 773 388 368 

3B 4,063 106 1,000 776 279 247 

41A 9,824 112 1,474 1,310 734 990 

41B 6,061 58 715 843 545 656 

46A 12,520 618 3,538 1,757 356 244 

46B 11,585 529 3,260 1,688 380 268 

47A 15,383 1,068 4,459 1,519 207 132 

47B 9,738 417 2,766 1,360 277 195 

57A 15,857 554 4,077 1,984 763 737 

57B 10,665 213 2,683 1,570 625 657 
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ZONA Total Até 0.5 SM De 0.5 a 1 SM De 1 a 2 SM De 2 a 3 SM De 3 a 5 SM 

57C 2,147 3 122 223 142 223 

58A 12,131 78 1,288 1,180 745 1,213 

58B 12,123 127 1,637 1,473 837 1,274 

65A 8,816 161 1,608 1,418 661 721 

65B 2,158 28 453 357 204 186 

69A 8,995 244 1,932 1,482 565 560 

69B 11,891 324 2,727 1,815 732 683 

71A 5,112 140 1,312 722 215 195 

71B 9,363 361 2,330 1,209 405 402 

72A 2,784 43 594 407 194 190 

72B 5,925 209 1,406 888 261 190 

74A 6,398 208 1,691 931 253 178 

74B 3,404 126 905 506 136 112 

76A 28,693 1,692 7,276 3,452 818 589 

76B 18,728 823 4,958 2,456 493 344 

77A 17,712 1,028 4,450 2,371 640 570 

77B 9,051 236 2,308 1,440 427 445 

85A 9,499 231 1,602 1,106 615 774 

85B 10,234 99 1,264 1,199 652 1,002 

89A 7,476 238 1,464 981 489 481 

89B 5,840 252 1,038 827 319 350 

97A 4,564 131 850 642 356 375 

97B 4,538 198 1,218 627 192 149 

97C 6,833 113 1,513 1,052 502 509 

98A 7,782 251 1,867 1,255 435 413 

98B 6,776 196 1,369 1,070 422 499 
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ANEXO C – POPULAÇÃO E NÚMERO DE EMPREGOS POR ZONA DE 
TRÁFEGO 

 

População por grupo de renda – com base no Censo 2010 - continuação 

ZONA 
De 5 

a10SM 
Até 3SM 

Acima de 
5SM 

Acima de 
10SM 

Total com 
10anos ou mais 

n. empregos 

1 39 1,416 1,083 1,043 2,742 
50,858 

4 27 1,080 1,056 1,029 2,366 
5,957 

5 438 1,854 1,991 1,553 4,277 
88,959 

6 107 14,540 13,624 13,517 31,230 
17,489 

7 216 6,966 5,021 4,805 12,959 
7,047 

8 89 6,020 4,420 4,332 11,462 
6,131 

9 18 2,344 2,692 2,675 5,544 
4,819 

10 1,422 2,216 5,064 3,641 8,106 
72,869 

11 4,383 5,782 17,230 12,847 25,292 
115,713 

12 1,935 3,189 6,206 4,271 10,596 
127,819 

13 3,155 3,730 12,002 8,847 17,253 
125,787 

14 1,623 3,292 6,840 5,217 11,190 
94,174 

15 1,181 3,876 6,124 4,943 10,985 
25,916 

16 1,057 3,003 4,459 3,402 8,336 
43,502 

18 1,196 15,203 17,383 16,188 35,376 
27,345 

20 3,349 4,314 12,455 9,106 18,671 
98,364 

21 137 1,841 1,755 1,617 4,050 
25,581 

22 464 3,786 2,585 2,121 7,205 
30,782 

24 2,128 9,685 9,274 7,146 21,319 
129,749 

25 710 3,819 3,471 2,761 8,167 
88,399 

28 212 22,164 20,830 20,618 47,792 
10,468 

29 229 23,129 21,755 21,526 49,990 
12,314 

30 76 11,680 10,303 10,227 24,900 
9,806 

31 50 4,337 4,082 4,033 9,195 
8,886 

32 322 2,191 1,934 1,612 4,723 
45,781 



188 
 

ZONA 
De 5 

a10SM 
Até 3SM 

Acima de 
5SM 

Acima de 
10SM 

Total com 
10anos ou mais 

n. empregos 

33 74 7,189 6,749 6,675 15,418 
15,054 

34 370 11,992 9,267 8,897 23,347 
30,104 

35 293 4,166 3,023 2,730 7,992 
32,548 

36 182 12,256 9,839 9,657 24,108 
11,486 

37 465 11,491 9,505 9,040 22,960 
26,689 

38 478 30,368 24,773 24,295 59,953 
24,131 

40 391 3,025 2,352 1,961 5,994 
22,268 

42 447 6,115 4,807 4,360 11,907 
36,057 

43 238 3,004 2,278 2,040 5,858 
22,334 

44 914 9,021 7,779 6,865 18,588 
36,062 

45 346 5,735 4,356 4,009 11,143 
14,388 

48 959 26,173 21,856 20,897 52,941 
18,847 

49 199 6,859 4,804 4,604 12,651 
11,895 

50 387 5,758 6,191 5,803 12,844 
48,963 

51 920 6,071 7,794 6,874 14,990 
31,583 

52 906 7,759 8,940 8,035 18,434 
29,460 

53 50 47 168 118 246 
11,383 

54 475 1,889 2,678 2,203 5,076 
38,508 

55 624 1,021 2,737 2,113 4,145 
27,962 

56 1,255 4,861 6,553 5,298 12,642 
50,362 

59 66 543 617 551 1,255 
23,727 

60 128 5,132 4,332 4,204 10,290 
85,789 

61 179 5,470 4,390 4,210 10,882 
19,983 

62 149 5,041 4,009 3,860 9,843 
19,604 

63 690 3,506 3,321 2,631 7,719 
34,713 

64 757 6,397 5,857 5,100 13,498 
35,114 

66 406 5,671 4,232 3,826 10,882 
29,969 

67 247 2,655 2,315 2,068 5,425 
10,975 

68 780 4,199 4,047 3,268 9,249 
10,570 
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ZONA 
De 5 

a10SM 
Até 3SM 

Acima de 
5SM 

Acima de 
10SM 

Total com 
10anos ou mais 

n. empregos 

70 176 14,915 13,335 13,159 30,668 
8,684 

73 14 1,384 1,252 1,237 2,855 
4,835 

75 256 2,132 2,588 2,332 5,249 
15,004 

78 236 6,134 4,637 4,401 11,805 
12,650 

79 452 11,159 8,686 8,234 21,511 
14,300 

80 76 8,288 6,822 6,746 16,912 
12,077 

81 105 13,020 12,096 11,991 28,097 
14,112 

82 482 12,741 9,659 9,177 24,425 
9,681 

83 402 10,078 7,438 7,037 19,098 
7,498 

84 431 12,011 10,351 9,920 25,030 
21,194 

86 733 2,254 3,409 2,676 6,348 
25,392 

87 618 2,274 3,146 2,528 5,983 
19,404 

88 818 2,196 3,040 2,222 6,158 
13,850 

90 269 5,770 5,059 4,790 11,814 
23,367 

91 132 2,635 2,080 1,948 5,185 
14,955 

92 182 2,529 2,096 1,914 5,084 
13,630 

93 299 10,883 8,090 7,791 20,718 
19,991 

94 458 7,027 4,631 4,172 13,023 
8,451 

95 249 3,463 3,275 3,026 7,605 
11,903 

96 412 2,199 2,500 2,088 5,270 
12,515 

99 159 931 910 751 2,081 
5,853 

100 172 811 726 554 1,744 
5,645 

101 37 518 389 352 1,015 
7,897 

104 255 9,067 7,154 6,899 17,674 
10,602 

107 1,204 5,903 6,386 5,182 13,781 
12,780 

108 175 3,041 2,942 2,767 6,585 
8,959 

109 156 2,353 1,964 1,808 4,775 
15,887 

110 571 11,650 10,164 9,594 24,300 
19,730 

111 78 260 344 266 678 
6,945 
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ZONA 
De 5 

a10SM 
Até 3SM 

Acima de 
5SM 

Acima de 
10SM 

Total com 
10anos ou mais 

n. empregos 

113 131 2,934 2,401 2,269 5,883 
14,334 

114 314 10,985 8,809 8,494 22,246 
24,784 

115 133 8,897 6,874 6,741 17,629 
19,676 

116 221 12,202 10,522 10,301 25,350 
23,688 

117 438 31,226 34,936 34,498 71,966 
22,431 

118 594 11,440 11,480 10,886 25,265 
18,256 

119 1,410 17,502 16,008 14,597 37,757 
30,107 

120 658 15,328 10,965 10,308 28,937 
16,544 

122 416 4,189 3,617 3,201 8,701 
8,013 

126 58 4,454 3,049 2,991 8,253 
5,755 

127 166 1,293 1,644 1,478 3,253 
4,053 

128 124 3,681 3,328 3,204 7,879 
4,719 

129 19 126 128 110 291 
8,248 

130 39 555 409 370 1,058 
3,048 

131 108 174 357 249 611 
12,860 

132 1,165 4,615 4,791 3,626 10,626 
127,446 

201 14 2,142 1,856 1,841 4,385 
- 

202 27 1,724 1,587 1,559 3,737 
- 

203 24 1,653 1,797 1,773 4,044 
- 

204 46 4,137 3,442 3,396 8,731 
- 

205 7 1,044 1,037 1,031 2,333 
- 

206 1 520 1,156 1,155 1,824 
- 

207 9 3,727 4,319 4,309 8,713 
- 

208 23 3,794 4,684 4,661 9,420 
- 

210 282 13,281 11,641 11,359 27,691 
- 

213 6 1,599 1,953 1,948 4,003 
- 

214 44 3,136 3,714 3,670 7,585 
- 

215 5 931 1,222 1,217 2,593 
- 

216 7 1,731 2,422 2,415 4,868 
- 
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ZONA 
De 5 

a10SM 
Até 3SM 

Acima de 
5SM 

Acima de 
10SM 

Total com 
10anos ou mais 

n. empregos 

217 3 763 1,661 1,658 2,590 
- 

218 69 6,205 6,339 6,270 14,100 
- 

219 24 2,733 3,472 3,448 7,127 
- 

220 16 1,408 1,953 1,937 3,875 
- 

221 327 6,552 7,353 7,026 15,785 
- 

222 23 3,484 4,025 4,002 8,251 
1,497 

223 243 10,385 8,053 7,810 19,854 
- 

224 155 8,222 7,036 6,882 16,375 
- 

225 85 10,452 10,878 10,793 23,212 
1,883 

226 42 4,463 5,026 4,983 10,161 
- 

227 136 8,773 8,308 8,172 18,697 
2,242 

228 84 2,615 2,222 2,138 5,233 
1,593 

229 59 3,621 4,593 4,534 8,990 
3,502 

230 147 7,775 8,187 8,040 17,774 
- 

231 452 5,949 6,380 5,928 13,892 
5,074 

232 19 1,810 1,793 1,773 3,893 
30 

240 132 3,172 3,008 2,876 6,653 
- 

241 126 2,602 2,984 2,858 6,126 
2,164 

242 22 1,174 1,334 1,312 2,696 
- 

243 135 1,822 1,708 1,573 3,844 
- 

244 38 1,387 1,250 1,212 2,942 
- 

245 30 3,707 3,758 3,728 8,167 
2,002 

246 228 3,623 3,413 3,185 7,751 
6,213 

250 37 3,967 4,851 4,814 10,083 
- 

251 7 1,825 2,436 2,429 5,084 
- 

260 201 20,317 15,889 15,688 39,780 
- 

261 3 1,308 1,422 1,419 3,077 
- 

262 3 592 574 571 1,234 
- 

270 59 5,911 6,638 6,579 14,032 
- 
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ZONA 
De 5 

a10SM 
Até 3SM 

Acima de 
5SM 

Acima de 
10SM 

Total com 
10anos ou mais 

n. empregos 

271 43 5,533 7,138 7,094 13,968 
3,338 

280 154 3,189 2,619 2,465 6,345 
- 

281 85 6,925 5,842 5,757 13,875 
- 

282 6 1,129 1,366 1,360 3,013 
- 

283 8 2,951 3,267 3,259 6,804 
- 

284 4 872 1,001 997 1,973 
- 

285 3 1,220 1,540 1,537 3,377 
- 

286 2 1,305 1,485 1,483 3,336 
- 

287 5 1,203 1,335 1,330 3,094 
- 

288 14 2,888 3,767 3,753 7,726 
- 

289 3 974 1,276 1,273 2,649 
- 

290 8 2,554 3,299 3,291 6,722 
- 

291 2 1,079 1,682 1,680 3,679 
- 

292 45 5,368 5,264 5,219 11,761 
- 

293 86 4,505 3,568 3,482 8,969 
- 

294 83 4,798 4,479 4,396 10,152 
- 

300 29 1,092 840 811 2,156 
- 

301 92 8,557 8,512 8,420 18,847 
4,728 

303 43 2,956 2,959 2,915 6,495 
- 

304 36 5,455 5,683 5,648 12,585 
2,490 

305 89 5,659 4,598 4,509 11,234 
- 

306 36 1,954 1,806 1,770 4,224 
- 

307 107 2,687 1,984 1,878 5,076 
635 

308 65 5,830 5,709 5,644 12,432 
3,292 

309 36 5,635 5,294 5,258 11,899 
- 

310 27 3,644 3,588 3,561 7,953 
- 

311 13 1,957 1,977 1,964 4,234 
- 

312 53 1,724 1,398 1,345 3,420 
- 

313 90 3,883 3,073 2,983 7,550 
- 
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ZONA 
De 5 

a10SM 
Até 3SM 

Acima de 
5SM 

Acima de 
10SM 

Total com 
10anos ou mais 

n. empregos 

314 115 9,591 7,920 7,806 19,035 
- 

315 40 2,178 1,822 1,782 4,364 
- 

316 21 2,319 1,975 1,954 4,762 
- 

317 22 1,566 1,558 1,535 3,510 
- 

318 93 4,405 3,838 3,744 8,960 
- 

319 13 700 718 705 1,542 
- 

320 2 146 216 215 413 
- 

321 2 90 78 76 202 
- 

322 11 1,317 1,479 1,468 3,155 
- 

323 31 1,699 1,754 1,723 3,867 
- 

324 21 1,885 2,103 2,082 4,553 
- 

325 61 2,169 2,427 2,366 5,081 
- 

327 67 3,062 2,523 2,456 6,244 
- 

328 27 1,395 1,360 1,333 3,015 
- 

329 2 386 336 333 777 
- 

330 333 22,805 19,611 19,278 47,745 
- 

331 3 1,165 2,011 2,008 3,757 
- 

340 54 6,907 6,406 6,352 14,423 
- 

341 20 3,521 3,913 3,893 8,202 
592 

342 34 5,752 5,872 5,838 12,563 
- 

343 104 6,834 6,679 6,575 14,828 
- 

344 50 5,652 4,734 4,684 11,197 
- 

350 76 4,629 4,323 4,247 10,370 
- 

351 30 2,816 3,084 3,055 7,295 
- 

352 60 3,182 3,127 3,067 7,479 
- 

360 33 3,221 3,100 3,067 7,579 
- 

361 1 377 627 626 1,361 
- 

362 12 1,615 1,934 1,922 4,054 
- 

363 5 965 1,001 997 2,624 
- 
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ZONA 
De 5 

a10SM 
Até 3SM 

Acima de 
5SM 

Acima de 
10SM 

Total com 
10anos ou mais 

n. empregos 

102A 708 7,194 5,699 4,991 14,235 
28,928 

102B 332 2,553 1,980 1,647 5,077 
11,478 

102C 149 1,270 1,086 937 2,639 
12,964 

103A 230 3,044 2,154 1,924 5,716 
18,350 

103B 102 3,330 2,312 2,210 6,102 
24,149 

105A 275 14,137 10,987 10,712 27,835 
10,863 

105B 69 4,147 3,094 3,025 7,862 
5,277 

106A 298 5,451 4,162 3,864 10,558 
9,214 

106B 346 3,104 2,623 2,277 6,352 
8,143 

112A 556 9,627 6,892 6,336 18,360 
26,886 

112B 89 2,765 2,494 2,405 5,700 
14,406 

112C 336 3,989 3,463 3,127 8,213 
18,101 

112D 236 2,304 1,733 1,498 4,473 
21,560 

121A 270 1,937 1,964 1,693 4,405 
10,727 

121B 249 1,526 1,587 1,338 3,495 
8,016 

123A 533 22,406 19,960 19,427 46,574 
10,211 

123B 107 3,469 3,164 3,057 7,265 
4,311 

123C 523 6,454 5,650 5,127 13,513 
8,384 

123D 134 6,509 5,258 5,124 13,170 
5,475 

123E 87 8,714 6,906 6,818 16,802 
4,378 

124A 129 5,869 4,251 4,121 10,940 
5,632 

124B 231 4,711 3,343 3,113 8,716 
9,655 

125A 196 7,005 5,389 5,193 13,473 
6,311 

125B 276 9,348 6,768 6,491 17,631 
8,493 

17A 129 3,974 3,458 3,330 8,124 
14,469 

17B 56 4,610 4,596 4,540 10,169 
14,307 

19A 1,412 5,065 6,488 5,076 12,819 
46,282 

19B 743 2,124 3,770 3,027 6,564 
27,030 

200A 239 7,360 6,511 6,272 15,579 
335 
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ZONA 
De 5 

a10SM 
Até 3SM 

Acima de 
5SM 

Acima de 
10SM 

Total com 
10anos ou mais 

n. empregos 

200B 37 227 285 248 556 
- 

211A 174 5,665 6,115 5,941 13,162 
- 

211B 88 3,327 3,584 3,495 7,771 
5,591 

212A 21 3,037 3,623 3,603 7,264 
- 

212B 23 1,641 1,825 1,802 3,972 
- 

23A 1,570 2,253 5,396 3,825 8,635 
76,099 

23B 845 1,714 3,433 2,588 5,738 
66,684 

252A 3 924 1,362 1,359 2,978 
- 

252B 6 690 746 740 1,762 
- 

26A 924 3,871 4,018 3,094 8,938 
57,651 

26B 235 1,614 1,257 1,022 3,173 
48,504 

27A 428 3,567 2,782 2,354 7,165 
45,122 

27B 84 1,203 813 730 2,259 
30,327 

2A 68 1,087 756 689 2,029 
65,253 

2B 214 2,413 1,689 1,476 4,445 
65,662 

353A 6 1,841 2,765 2,759 5,745 
- 

353B 13 1,916 2,492 2,479 5,292 
- 

39A 593 3,106 3,637 3,044 7,492 
24,426 

39B 475 2,527 2,678 2,203 5,876 
14,439 

3A 228 1,861 1,360 1,132 3,624 
124,042 

3B 149 2,055 1,259 1,110 3,668 
157,485 

41A 1,019 3,518 4,235 3,216 8,855 
33,654 

41B 622 2,103 2,655 2,033 5,471 
34,981 

46A 123 5,652 4,207 4,084 10,721 
12,034 

46B 100 5,327 3,859 3,759 9,982 
10,121 

47A 39 6,185 5,388 5,349 12,772 
15,817 

47B 92 4,403 3,205 3,113 8,220 
14,440 

57A 597 6,824 5,851 5,254 13,965 
35,954 

57B 581 4,878 3,845 3,264 9,593 
33,835 
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ZONA 
De 5 

a10SM 
Até 3SM 

Acima de 
5SM 

Acima de 
10SM 

Total com 
10anos ou mais 

n. empregos 

57C 240 486 810 570 1,522 
36,937 

58A 1,696 3,212 6,746 5,050 11,248 
67,364 

58B 1,587 3,948 5,768 4,181 11,117 
92,058 

65A 643 3,687 3,341 2,698 7,909 
12,302 

65B 117 1,014 734 617 1,962 
15,868 

69A 448 3,979 3,217 2,769 8,001 
11,525 

69B 468 5,274 4,284 3,817 10,565 
27,819 

71A 122 2,248 1,910 1,789 4,493 
7,415 

71B 233 3,943 3,324 3,091 8,030 
5,424 

72A 113 1,195 1,047 934 2,474 
5,199 

72B 76 2,555 2,131 2,055 5,086 
4,793 

74A 98 2,875 2,395 2,297 5,656 
5,308 

74B 57 1,546 1,151 1,094 2,935 
6,825 

76A 293 11,546 10,342 10,049 24,169 
15,339 

76B 197 7,907 6,677 6,480 15,752 
2,182 

77A 310 7,460 6,215 5,905 15,273 
12,166 

77B 208 4,175 3,098 2,890 7,955 
10,050 

85A 794 3,323 4,025 3,231 8,354 
14,708 

85B 1,193 3,115 5,025 3,832 9,242 
24,254 

89A 319 2,934 2,719 2,399 6,371 
18,232 

89B 252 2,184 2,112 1,860 4,899 
13,299 

97A 295 1,848 1,707 1,411 4,060 
21,766 

97B 94 2,037 1,527 1,433 3,910 
13,952 

97C 320 3,067 2,435 2,115 6,123 
12,023 

98A 291 3,556 2,578 2,287 6,798 
23,041 

98B 359 2,861 2,462 2,103 6,017 
15,338 
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ANEXO D –FUNÇÕES UTILIDADE CALIBRADAS 

 

Modelo A 

Modelo básico com variáveis genéricas e sem segmentação de grupos 

socioeconômicos. 

 

𝑈𝑖 = 𝐴𝑆𝐶𝑖 +  𝛽𝑐𝑥𝑖𝑐 + 𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖𝑥𝑖𝑐𝑎𝑚𝑖 + 𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 + 𝛽𝑒𝑠𝑝𝑒𝑥𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒 + 𝛽𝑣𝑖𝑎𝑔𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑔 + 휀𝑖 (60) 

 

Em que: 𝑖  modo de transporte, 𝑐  custo do deslocamento (tarifa), 𝑐𝑎𝑚𝑖 

tempo de caminhada, 𝑡𝑟𝑎𝑛 quantidade de transbordos, 𝑒𝑠𝑝𝑒 tempo de espera, 𝑣𝑖𝑎𝑔 

tempo de viagem.  

 

Name Value Std err t-test p-value 

𝐴𝑆𝐶𝑖     

  Metrô 0 fixed     

  Ônibus metropolitano -0.0728 0.0385 -1.89 0.06 

  Ônibus urbano -0.114 0.0361 -3.15 0 

  Trem -0.354 0.0359 -9.85 0 

𝛽𝑐 -0.694 0.0361 -19.24 0 

𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖 -0.166 0.0218 -7.61 0 

𝛽𝑒𝑠𝑝𝑒 -0.0227 0.00744 -3.05 0 

𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛 -0.484 0.0537 -9.02 0 

𝛽𝑣𝑖𝑎𝑔 -0.0209 0.00244 -8.56 0 

 

Final log-likelihood: -6268.956 

Likelihood ratio test: 548.706 

Rho-square: 0.042 

Adjusted rho-square: 0.041 

 

 

Modelo A1 

Modelo semelhante ao modelo A1, entretanto, considera-se ônibus 

metropolitano e ônibus urbano como uma única alternativa (ônibus), assumindo que 

não guardam diferenças significativas que justifiquem ser tratados como modos 

distintos. 
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Name Value Std err t-test p-value 

𝐴𝑆𝐶𝑖     

  Metrô 0 fixed     

  Ônibus -0.0945 0.0264 -3.59 0 

  Trem -0.354 0.0359 -9.85 0 

𝛽𝑐 -0.694 0.0361 -19.25 0 

𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖 -0.166 0.0218 -7.6 0 

𝛽𝑒𝑠𝑝𝑒 -0.0228 0.00744 -3.07 0 

𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛 -0.484 0.0537 -9.01 0 

𝛽𝑣𝑖𝑎𝑔 -0.0208 0.00244 -8.54 0 

 

Final log-likelihood: -6269.257 

Likelihood ratio test: 548.106 

Rho-square: 0.042 

Adjusted rho-square: 0.041 

 

 

Modelo B 

Modelo básico com tempo de espera e tempo de viagem como variáveis 

específicas do modo e as demais variáveis genéricas, sem segmentação de grupos 

socioeconômicos. 

 

𝑈𝑖 = 𝐴𝑆𝐶𝑖 +  𝛽𝑐𝑥𝑖𝑐 + 𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖𝑥𝑖𝑐𝑎𝑚𝑖 + 𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 + 𝛽𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒𝑥𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒 + 𝛽𝑖𝑣𝑖𝑎𝑔𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑔 + 휀𝑖 (61) 

 

Name Value Std err t-test p-value 

𝐴𝑆𝐶𝑖     

  Metrô 0 fixed     

  Ônibus metropolitano -0.0306 0.0424 -0.72 0.47 

  Ônibus urbano -0.0223 0.0412 -0.54 0.59 

  Trem -0.208 0.0408 -5.1 0 

𝛽𝑐 -0.659 0.0361 -18.25 0 

𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖 -0.163 0.0217 -7.5 0 

𝛽𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒     

  Metrô 0.00332 0.00929 0.36 0.72 

  Ônibus metropolitano 0 1.71E+06 0 1 

  Ônibus urbano -0.0252 0.0121 -2.09 0.04 

  Trem -0.0272 0.00821 -3.31 0 

𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛 -0.475 0.0532 -8.93 0 

𝛽𝑖𝑣𝑖𝑎𝑔     

  Metrô -0.014 0.00278 -5.03 0 
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  Ônibus metropolitano -0.0174 0.00258 -6.75 0 

  Ônibus urbano -0.0251 0.00342 -7.34 0 

  Trem -0.0304 0.00358 -8.48 0 

 

Final log-likelihood: -6229.004 

Likelihood ratio test: 628.611 

Rho-square: 0.048 

Adjusted rho-square: 0.046 

 

 

Modelo C 

Modelo básico com tempo de espera e tempo de viagem como variáveis 

específicas do modo, entretanto não se faz diferença entre trem e metrô, e ônibus 

urbano e metropolitano, ou seja, considerou-se tempo de espera e tempo de viagem 

dos modos ferroviário e rodoviário, as demais variáveis genéricas, sem segmentação 

de grupos socioeconômicos. 

 

𝑈𝑖 = 𝐴𝑆𝐶𝑖 +  𝛽𝑐𝑥𝑖𝑐 + 𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖𝑥𝑖𝑐𝑎𝑚𝑖 + 𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 + 𝛽𝑗𝑒𝑠𝑝𝑒𝑥𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒 + 𝛽𝑗𝑣𝑖𝑎𝑔𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑔 + 휀𝑖 (62) 

 

Em que: 𝑗 modo ferroviário ou rodoviário 

 

Name Value Std err t-test p-value 

𝐴𝑆𝐶𝑖     

  Metrô 0 fixed     

  Ônibus metropolitano -0.0136 0.0417 -0.33 0.74 

  Ônibus urbano -0.0689 0.0389 -1.77 0.08 

  Trem -0.355 0.0359 -9.9 0 

𝛽𝑐 -0.681 0.0362 -18.82 0 

𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖 -0.165 0.0218 -7.58 0 

𝛽𝑗𝑒𝑠𝑝𝑒     

  Ferroviário -0.0194 0.00767 -2.53 0.01 

  Rodoviário -0.0366 0.0116 -3.17 0 

𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛 -0.482 0.0536 -8.99 0 

𝛽𝑗𝑣𝑖𝑎𝑔     

  Ferroviário -0.017 0.0027 -6.32 0 

  Rodoviário -0.0215 0.00249 -8.64 0 

 

Final log-likelihood: -6261.241 

Likelihood ratio test: 564.136 
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Rho-square: 0.043 

Adjusted rho-square: 0.042 

 

 

Modelo C1 

Semelhante ao modelo C, entretanto, como os coeficientes específicos das 

alternativas de ônibus metropolitano e ônibus urbano não apresentaram resultados 

significantes estatisticamente, optou-se por fixar estes coeficientes em zero. 

 

Name Value Std err t-test p-value 

𝐴𝑆𝐶𝑖     

  Metrô 0 fixed     

  Ônibus metropolitano 0 fixed     

  Ônibus urbano 0 fixed     

  Trem -0.356 0.0359 -9.9 0 

𝛽𝑐 -0.68 0.0362 -18.82 0 

𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖 -0.166 0.0218 -7.64 0 

𝛽𝑗𝑒𝑠𝑝𝑒     

  Ferroviário -0.0185 0.00765 -2.43 0.02 

  Rodoviário -0.0421 0.0111 -3.78 0 

𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛 -0.484 0.0535 -9.05 0 

𝛽𝑗𝑣𝑖𝑎𝑔     

  Ferroviário -0.0167 0.00268 -6.23 0 

  Rodoviário -0.0217 0.00248 -8.74 0 

 

Final log-likelihood: -6262.827 

Likelihood ratio test: 560.965 

Rho-square: 0.043 

Adjusted rho-square: 0.042 

 

 

Modelo D 

Modelo igual ao modelo C incorporando uma segmentação 

socioeconômica, pessoas de 10 anos ou mais com até 1 salário mínimo. 

 

𝑈𝑖 = 𝐴𝑆𝐶𝑖 +  𝛽𝑐𝑥𝑖𝑐 + 𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖𝑥𝑖𝑐𝑎𝑚𝑖 + 𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 + 𝛽𝑗𝑒𝑠𝑝𝑒𝑥𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒 + 𝛽𝑗𝑣𝑖𝑎𝑔𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑔 + 𝜃𝑖𝑆

+ 휀𝑖 
(63) 
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Em que: 𝜃𝑖 é o coeficiente do segmento socioeconômico com relação ao 

modo 𝑖, e 𝑆 é a variável dummy (1 para quem pertence ao grupo de pessoas com 10 

anos ou mais com até 1 salário mínimo, e 0 caso contrário). 

 

Name Value Std err t-test p-value 

𝐴𝑆𝐶𝑖     

  Metrô 0 fixed     

  Ônibus metropolitano -0.0386 0.0522 -0.74 0.46 

  Ônibus urbano -0.0949 0.0509 -1.86 0.06 

  Trem -0.383 0.0499 -7.67 0 

𝛽𝑐 -0.681 0.0362 -18.83 0 

𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖 -0.165 0.0218 -7.59 0 

𝛽𝑗𝑒𝑠𝑝𝑒     

  Ferroviário -0.0193 0.00767 -2.52 0.01 

  Rodoviário -0.037 0.0116 -3.2 0 

𝜃𝑖 0.0372 0.0468 0.79 0.43 

𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛 -0.482 0.0536 -8.99 0 

𝛽𝑗𝑣𝑖𝑎𝑔     

  Ferroviário -0.0171 0.0027 -6.33 0 

  Rodoviário -0.0215 0.00249 -8.64 0 

 

Final log-likelihood: -6260.926 

Likelihood ratio test: 564.767 

Rho-square: 0.043 

Adjusted rho-square: 0.041 

 

 

Modelo E 

Modelo igual ao modelo C, mas apenas com parte da amostra (pessoas 

com 10 anos ou mais com renda de até 1 salário mínimo) com o objetivo de determinar 

o valor do tempo para esse segmento. 

 

𝑈𝑖 = 𝐴𝑆𝐶𝑖 +  𝛽𝑐𝑥𝑖𝑐 + 𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖𝑥𝑖𝑐𝑎𝑚𝑖 + 𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 + 𝛽𝑗𝑒𝑠𝑝𝑒𝑥𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒 + 𝛽𝑗𝑣𝑖𝑎𝑔𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑔 + 휀𝑖 (64) 

 

Name Value Std err t-test p-value 

𝐴𝑆𝐶𝑖     

  Metrô 0 fixed     

  Ônibus metropolitano -0.0442 0.0512 -0.86 0.39 

  Ônibus urbano -0.057 0.0467 -1.22 0.22 
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  Trem -0.296 0.0416 -7.11 0 

𝛽𝑐 -0.702 0.0444 -15.82 0 

𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖 -0.167 0.0256 -6.51 0 

𝛽𝑗𝑒𝑠𝑝𝑒     

  Ferroviário -0.0207 0.00867 -2.39 0.02 

  Rodoviário -0.0407 0.0129 -3.15 0 

𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛 -0.469 0.0637 -7.37 0 

𝛽𝑗𝑣𝑖𝑎𝑔     

  Ferroviário -0.0131 0.00334 -3.92 0 

  Rodoviário -0.019 0.00306 -6.19 0 

 

Final log-likelihood: -4424.378 

Likelihood ratio test: 392.282 

Rho-square: 0.042 

Adjusted rho-square: 0.04 

 

 

Modelo E1 

Modelo igual ao modelo E mas, como as constantes específicas das 

alternativas (ônibus urbano e ônibus metropolitano) não foram significantes 

estatisticamente, estas foram fixadas em zero. 

 

𝑈𝑖 = 𝐴𝑆𝐶𝑖 +  𝛽𝑐𝑥𝑖𝑐 + 𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖𝑥𝑖𝑐𝑎𝑚𝑖 + 𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 + 𝛽𝑗𝑒𝑠𝑝𝑒𝑥𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒 + 𝛽𝑗𝑣𝑖𝑎𝑔𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑔 + 휀𝑖 (65) 

 

Name Value Std err t-test p-value 

𝐴𝑆𝐶𝑖     

  Metrô 0 fixed     

  Ônibus metropolitano 0 fixed     

  Ônibus urbano 0 fixed     

  Trem -0.296 0.0416 -7.12 0 

𝛽𝑐 -0.702 0.0444 -15.81 0 

𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖 -0.168 0.0255 -6.58 0 

𝛽𝑗𝑒𝑠𝑝𝑒     

  Ferroviário -0.02 0.00865 -2.31 0.02 

  Rodoviário -0.0452 0.0124 -3.65 0 

𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛 -0.472 0.0636 -7.43 0 

𝛽𝑗𝑣𝑖𝑎𝑔     

  Ferroviário -0.0127 0.00332 -3.81 0 

  Rodoviário -0.0193 0.00305 -6.32 0 

 

Final log-likelihood: -4425.427 
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Likelihood ratio test: 390.185 

Rho-square: 0.042 

Adjusted rho-square: 0.04 

 

 

Modelos F, F1 e F2 

Modelos iguais ao modelo E, mas com o restante da amostra (pessoas de 

10 anos ou mais com mais de 1 salário mínimo). Como as constantes específicas das 

alternativas não foram significantes estatisticamente, fixou-se em zero as ASC dos 

ônibus urbanos e metropolitanos (modelo F1). Neste modelo os coeficientes do tempo 

de espera também não foram significantes implicando no modelo F2 com estes 

coeficientes fixos em zero. 

 

𝑈𝑖 = 𝐴𝑆𝐶𝑖 +  𝛽𝑐𝑥𝑖𝑐 + 𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖𝑥𝑖𝑐𝑎𝑚𝑖 + 𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛𝑥𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 + 𝛽𝑗𝑒𝑠𝑝𝑒𝑥𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒 + 𝛽𝑗𝑣𝑖𝑎𝑔𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑔 + 휀𝑖 (66) 

 

Name Value Std err t-test p-value 

𝐴𝑆𝐶𝑖     

  Metrô 0 fixed     

  Ônibus metropolitano 0.0471 0.072 0.65 0.51 

  Ônibus urbano -0.0929 0.0707 -1.31 0.19 

  Trem -0.531 0.0717 -7.4 0 

𝛽𝑐 -0.643 0.0628 -10.24 0 

𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖 -0.166 0.0421 -3.94 0 

𝛽𝑗𝑒𝑠𝑝𝑒     

  Ferroviário -0.0154 0.0165 -0.93 0.35 

  Rodoviário -0.0225 0.0264 -0.85 0.39 

𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛 -0.515 0.0991 -5.2 0 

𝛽𝑗𝑣𝑖𝑎𝑔     

  Ferroviário -0.0243 0.00464 -5.25 0 

  Rodoviário -0.0265 0.00431 -6.15 0 

 

Final log-likelihood: -1827.373 

Likelihood ratio test: 190.834 

Rho-square: 0.05 

Adjusted rho-square: 0.044 

 

Name Value Std err t-test p-value 

𝐴𝑆𝐶𝑖     
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  Metrô 0 fixed     

  Ônibus metropolitano 0 fixed     

  Ônibus urbano 0 fixed     

  Trem -0.531 0.0717 -7.4 0 

𝛽𝑐 -0.645 0.0628 -10.27 0 

𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖 -0.167 0.0421 -3.97 0 

𝛽𝑗𝑒𝑠𝑝𝑒     

  Ferroviário -0.0145 0.0165 -0.88 0.38 

  Rodoviário -0.03 0.0258 -1.17 0.24 

𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛 -0.516 0.0989 -5.21 0 

𝛽𝑗𝑣𝑖𝑎𝑔     

  Ferroviário -0.0244 0.00461 -5.3 0 

  Rodoviário -0.0265 0.0043 -6.16 0 

 

Final log-likelihood: -1828.523 

Likelihood ratio test: 188.535 

Rho-square: 0.049 

Adjusted rho-square: 0.045 

 

Name Value Std err t-test p-value 

𝐴𝑆𝐶𝑖     

  Metrô 0 fixed     

  Ônibus metropolitano 0 fixed     

  Ônibus urbano 0 fixed     

  Trem -0.535 0.0717 -7.46 0 

𝛽𝑐 -0.638 0.0623 -10.24 0 

𝛽𝑐𝑎𝑚𝑖 -0.166 0.042 -3.94 0 

𝛽𝑗𝑒𝑠𝑝𝑒     

  Ferroviário 0 fixed     

  Rodoviário 0 fixed     

𝛽𝑡𝑟𝑎𝑛 -0.512 0.0988 -5.18 0 

𝛽𝑗𝑣𝑖𝑎𝑔     

  Ferroviário -0.0242 0.0046 -5.26 0 

  Rodoviário -0.0263 0.0043 -6.12 0 

 

Final log-likelihood: -1829.293 

Likelihood ratio test: 186.994 

Rho-square: 0.049 

Adjusted rho-square: 0.046 

 

 


