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RESUMO 
 

As cidades pós-modernas em desenvolvimento apresentam-se como destino residencial para 

muitas pessoas. É imprescindível aliar o crescimento populacional e econômico da cidade à 

oferta de um sistema de transportes com qualidade que supra as necessidades de deslocamento 

dos usuários no presente e no futuro. Nesse contexto, a modelagem, a partir do crescimento 

esperado e/ou desejado, surge como ferramenta para projeção de um cenário futuro, 

possibilitando a realização de um planejamento que identifique as necessidades por 

implementações na infraestrutura da rede viária presente de forma a enquadrar a situação 

existente com o cenário previsto. Os resultados obtidos a partir do uso desta ferramenta 

permitem a realização de uma avaliação de viabilidade econômica que pode vir a direcionar 

investimentos em um modo de transporte em detrimento de outro. Neste trabalho, esta 

ferramenta foi utilizada para avaliar as limitações da rede viária existente na cidade de Pontal 

do Ceará, quando projetada para um horizonte de 20 anos no futuro, possibilitando visualizar 

as consequências, por meio de indicadores econômicos e de duração de viagem, de 

investimentos realizados tanto no modo motorizado, quanto no modo não motorizado. O 

modelo gerado mostrou que, economicamente, é mais rentável investir na implantação de 

ciclovias e no fomento pelo uso do modo não motorizado, porém, o benefício econômico 

anual é maior quando se investe na adequação da capacidade das vias que atendem ao modo 

motorizado, à medida que o horizonte de projeto aumenta. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento de Sistemas de Transportes. Modelagem de demanda e 

oferta. Transportes Motorizados. Transportes Não Motorizados. Viabilidade Econômica de 

Projetos. 
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ABSTRACT 
 

Postmodern Cities in developing are a residential destination for many people. It is essential 

to combine population and economic growth of the city with the provision of a quality 

transport system that meets the needs of traveling of users in the present and in the future. In 

this context, modeling emerges as a tool for projection of a future scenario, enabling the 

realization of a plan that identifies the needs for infrastructure implementations in the present 

road network in order to achieve the future scenario with quality. The results obtained from 

the use of this tool enable an evaluation of economic viability that can allocate investments in 

one transport mode over another.  In this study, this tool was used to evaluate the limitations 

of the existing road network in the city Pontal, when projected to a horizon of 20 years in the 

future, allowing visualize the consequences through economic indicators and duration of 

travel, of both investments on the motorized mode, and the not motorized mode. The 

generated model showed that, economically, it is more profitable to invest in the 

implementation of bike lanes and encouraging the use of a non-motorized vehicle, however, 

the annual economic benefit is greater when investing in the capacity adequacy for roads that 

serve motorized mode as the project horizon increases. 

 

KEYWORDS: Transportation Systems Planning. Modeling of the demand and the supply. 

Motorized Transport Mode. Non-Motorized Transport Mode. Economic Feasibility Project. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 

Cidades com características de metrópoles enfrentam problemas inerentes a 

esta condição, em especial, o crescimento populacional exagerado. Concordando com 

BRUTON (1979), os problemas associados aos sistemas de transportes são públicos e, 

dado o crescimento rápido e constante da população urbana e o explosivo aumento na 

utilização de veículos motorizados, é natural que tais questões tomem dimensões ainda 

maiores. A relação entre o número de pessoas no espaço em que vivem e a necessidade 

de atendimento básico igualitário ao saneamento, saúde, atividades de lazer entre outros, 

faz com que seja primordial a existência de um sistema de transporte que possibilite os 

deslocamentos, visto que, para abrigar tantas pessoas, é necessário que haja uma 

expansão dos limites territoriais e, consequentemente, maiores distâncias a serem 

vencidas.  

Atualmente, é comum a grandes metrópoles a situação caótica que o tráfego 

super congestionado gera. De acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN), estão circulando pelas ruas e estradas do país cerca de 45 milhões de 

veículos, entre eles automóveis, caminhões, motocicletas, tratores e ônibus. São Paulo, 

Rio de Janeiro, Brasília e Recife são algumas das capitais onde o congestionamento do 

trânsito é prejudicial não só por atrasos provocados pela lentidão do tráfego ou 

transtornos gerados entre motorista, mas, em um nível mais grave, os 

congestionamentos custam dinheiro, prejudicam a saúde da população e atrapalham o 

crescimento do país. 

Como ferramenta no auxílio da compreensão ddos padrões de 

deslocamentos de uma cidade surge a modelagem. ORTÚZAR e WILLUMSEN (2011) 

definem um modelo como uma representação simplificada de uma parte do mundo real, 

no caso, o sistema de interesse. Assim, a modelagem em transportes tenta prever 

demandas futuras por meio de recursos matemáticos, computacionais, comportamentais 

etc., de modo a representar as características de uma nova realidade. 

Em alguns casos, os modelos em transportes são elaborados para serem 

puramente descritivos. No entanto, existe uma tendência cada vez mais freqüente de 

buscar uma relação entre causas e efeitos no processo de planejamento de transportes, 

seja pelos tomadores de decisão ou pelos usuários do sistema. 
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Com o intuito de aplicar os conceitos de planejamento ilustrados, o estudo 

aqui apresentado foi realizado tendo como plano de fundo a cidade de Pontal de Ceará, 

lugar fictício concebido para aprimorar as habilidades de planejamento de Engenheiros 

interessados no assunto. Portanto, neste contexto das cidades pós-modernas a questão 

dos transportes é definitiva no desenvolvimento econômico e social da população e, 

assim como em momentos históricos anteriores onde o homem usufruiu dos frutos da 

engenharia para vencer distâncias físicas, barreiras de comunicação e obstáculos 

naturais, mais uma vez a figura do Engenheiro é peça chave na solução dos problemas 

quanto a organização dos sistemas de transportes nos dias atuais. 

 

1.1. PROBLEMA 
 

A problemática deste trabalho repousa sobre as possíveis restrições que 

haverão na rede viária de Pontal, dado o crescimento econômico que ocorrerá nos 

próximos anos. 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo central deste trabalho é avaliar as projeções futuras de demanda e 

oferta, por meio de um modelo extraído do padrão presente de viagens, identificando as 

restrições de infraestrutura da rede viária existente, resultando numa proposta de 

melhoria da circulação de pessoas na rede viária, tendo como plano de fundo a cidade 

fictícia de Pontal do Ceará. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Em um plano mais específico, tem-se como objetivos: 

 Identificar as restrições de infraestrutura existentes da rede viária 

atual de Pontal, tanto para a alocação do tráfego para o ano de base, 

2012, quanto para o ano do horizonte de projeto, 2032; 
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 Conceber uma proposta de reforma da rede viária existentes, 

contemplando sistemas de vias arteriais, coletoras e locais, a fim de 

se realizar uma adequação de capacidade para o ano de projeto; 

 Avaliar qualitativa e quantitativamente os benefícios gerados aos 

usuários tanto dos modos motorizados e não motorizados; 

 Realizar uma análise de viabilidade econômica das propostas de 

intervenções sugeridas na rede viária. 

 

 

 

1.3.JUSTIFICATIVA TEÓRICA 
 

De acordo com FERRAZ e ESPINOSA (2004), o planejamento do sistema 

de transporte deve ser realizado em conjunto com o planejamento urbano, pois é 

necessário contemplar no planejamento das cidades dois aspectos que afetam 

diretamente a qualidade de vida da população: a acessibilidade e a mobilidade 

sustentável. O Ministério das Cidades define mobilidade sustentável como: o resultado 

de um conjunto de políticas de transporte e circulação, que visa proporcionar o acesso 

amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos não 

motorizados e coletivos de transporte de forma efetiva, que não gere segregações 

espaciais, socialmente inclusivas e ecologicamente sustentáveis. Ou seja: baseado nas 

pessoas, e não nos veículos.  

Segundo DIAS (2005), planejamento urbano pode ser entendido como a 

busca do desenvolvimento urbano por meio de ações da administração pública e da 

iniciativa privada, lidando com os processos de produção, estruturação e apropriação do 

espaço urbano. “O primeiro componente, portanto, do mecanismo ou do fenômeno que 

denominamos desenvolvimento é o espaço” (LINDGREN, 1978 apud DIAS, 2005). A 

história do desenvolvimento das cidades está diretamente relacionada à evolução dos 

meios de transportes que sempre foram, segundo MUMFORD (1982), o componente 

dinâmico da cidade, sem o qual ela não poderia ter se expandido em tamanho e 

produtividade, influenciando tanto na sua localização quanto nas suas características. 

Isso pode ser percebido no fato de as primeiras cidades terem surgido à beira do mar, 

pois as embarcações favoreceram a isso.  



17 
 

O transporte é a denominação dada ao deslocamento de pessoas e de 

produtos (FERRAZ et al., 2004), sendo esse chamado de transporte de cargas, e aquele 

de transporte de passageiros. Portanto, o transporte urbano designa o deslocamento de 

pessoas e produtos no interior da cidade. “O tamanho das cidades determina o modo de 

locomoção de seus habitantes que varia desde carroças e cavalos nas menores, até 

metrôs e ônibus articulados nas grandes metrópoles.” (FERRAZ et al., 2004). Formou-

se uma separação entre aqueles que têm acesso ao automóvel e os que dependem do 

transporte público ou deslocamento a pé. A atividade de circular é fundamental no 

aproveitamento do espaço urbano e, por essa razão, o planejamento urbano e de 

transportes deve favorecer a sustentabilidade em seus diferentes modos (a pé, bicicleta, 

automóveis particulares e transporte público).  

Verifica-se, ainda, uma tendência da priorização do transporte por veículos 

privados, originando um movimento de segregação. Levando em consideração o que o 

autor BOECHAT (1977) menciona: 

 

“O problema da pesquisa é gerar sistemas de transportes alternativos que 
possam ser suficientemente respaldados em testes, através da previsão de 
seus impactos. O problema da escolha é hierarquizar as alternativas com 
base nas avaliações dos seus impactos previstos. A análise sistêmica no 
planejamento de transportes requer a consideração de uma ampla variedade 
de opções e a explicação dos impactos associados a cada uma delas”.  
(FILHO, Oscar Boechat, 1977) 

 

É imprescindível, segundo BOECHAT (1989), ressaltar que o planejamento 

de transportes, durante a tomada de decisão diante do problema de engenharia, avalia, 

considerando a condição econômica local, as seguintes opções: tecnologia, redes, 

trechos, veículos, políticas de operação, onde se analisam as decisões de viagem e o 

sistema de atividades vigente no espaço urbano. Tais conceitos supracitados são 

equacionados, balanceando, sempre, os impactos causados por cada modo de transporte, 

a saber: usuários, operadores, físicos, funcionais e governamentais. A incógnita buscada 

aqui é o bem-estar populacional, aliado ao bom fluxo de pessoas e mercadorias no 

espaço urbano sem causar, claro, nenhuma déficit econômico deveras extravagante.  
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1.4. METODOLOGIA 
 

O presente trabalho baseia-se na aplicação de uma metodologia existente 

num problema do sistema de transportes urbanos da cidade fictícia de Pontal, tendo 

como finalidade a consolidação do aprendizado do processo. 

Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa e quantitativa, sendo a forma 

de levantamento dos dados secundária, uma vez que as análises dispostas ao longo 

destas páginas serão concebidas através de dados de outros pesquisadores e estudiosos.  

Em relação à natureza deste  projeto, como sua elaboração será concentrada 

nos estudos já  existentes  sobre  o  assunto, tendo como base uma cidade fictícia, pode-

se  dizer que  é  fundamentalmente  teórico. 

O procedimento inicial será a leitura e aprendizado sobre a metodologia 

empregada no desenvolvimento do planejamento de um sistema de transportes. 

Juntamente a este estudo, a ferramenta computacional TransCAD será estudada e 

aprendida, a fim de utilizá-la na fase da simulação do comportamento das viagens da 

população fictícia de Pontal do Ceará. Tendo o domínio da ferramenta computacional, 

serão levantados dados referentes a população junto ao IPUP (Instituto de Planejamento 

Urbano de Pontal), números de viagens por dia, tipos de viagem origem-destino para, 

posteriormente configurar uma simulação de fluxo de tráfego, gerando, pois, resultados 

comparativos de demanda para diferentes modos de transportes, possibilitando, 

finalmente, solucionar alguma questão problemática no sistema de transportes de Pontal 

do Ceará. Após sugeridas as propostas de implementação para o sistema de transportes, 

estas serão avaliadas quanto a viabilidade econômica. 
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CAPÍTULO 2 - PROCESSO DE MODELAGEM DE DEMANDA POR 
TRANSPORTES 

 

2.1. DIFERENTES ABORDAGENS PARA O PLANEJAMENTO DE UM 
SISTEMA DE TRANSPORTES. 

 

Os problemas associados aos sistemas de transportes são públicos e, dado o 

crescimento rápido e constante da população urbana e o explosivo aumento na 

utilização de veículos motorizados, é natural que tais questões tomem dimensões ainda 

maiores. Estes problemas tem sido tratados funcionalmente, onde se procura atenuar os 

pontos óbvios de congestionamento, lentidão de tráfego e números de acidentes de 

trânsito. Esta abordagem do problema é facilmente sentida pela população durante um 

governo, uma vez que este pode focar investimentos em um conjunto de obras 

específicas e apresentar resultados a curto e médio prazo, porém, o papel do planejador 

de sistema de transporte é subestimado, uma vez que, estudando-se o uso do solo é 

possível dar a forma ao ambiente urbano como um todo, melhorando todos os setores 

afetados direta e indiretamente pelos transportes. 

Até o início da década de 50, os estudos de demanda de tráfego eram 

realizados tendo em base o número de viagens e, para se realizar alguma previsão, este 

número era estimado para uma data futura por meio de um fator de crescimento. Nos 

Estados Unidos da América, porém, também nesta época, de acordo com BRUTON 

(1979), Rapkin e Mitchel estudaram o comportamento das viagens e expuseram que 

tipos diferentes de uso dos solos implicam diretamente na variabilidade das viagens 

geradas e atraídas àqueles locais. O foco, então, deixou de ser, exclusivamente, no 

volume de viagens e no fluxo de tráfego por elas gerado e passou-se analisar o 

comportamento das viagens urbanas sob a ótica da influência do uso do solo. Destes 

estudos, chegou-se ao consenso que os movimentos populacionais podem, sim, ser 

manipulados através da modificação do uso do solo dos locais onde as viagens se 

originam e para onde se destinam. Apesar do avanço dos conceitos, os estudos 

realizados tinham, ainda, o objetivo funcional de diminuir tempos de congestionamento 

e número de acidentes por meio da implantação de novas facilidades de transportes. 

Gradualmente, os conceitos acerca do uso do solo como fator gerador e atrator de 
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viagens passaram a ser incorporados nas pesquisas e estudos realizados durante a 

década de 1960. 

BRUTON (1979) cita também que, durante um encontro de especialistas 

realizado em Paris em 1971, chegou-se a conclusão que os planos de transportes que 

estavam sendo produzidos levavam em consideração apenas o impacto local das ações 

propostas, como por exemplo: satisfação da demanda observada local, redução ou 

eliminação de estrangulamento na rede existente, benefícios brutos observados pelos 

usuários, custo envolvido na obra realizada e retorno do investimento. Daí, é fácil 

observar que o objetivo comum destes planejadores de transportes era funcional, 

subutilizando a posição estratégica destes profissionais na organização e gestão urbana. 

Para BRUTON (1979), os planos de transportes urbanos, consolidados até, 

pelo menos a década de 1980, mantinham um enfoque puramente funcional, pois as 

definições adotadas dos próprios planos eram limitadas, quando, por exemplo, o plano 

de transportes de Washington foi definido como "um conjunto de facilidades para a 

movimentação de bens e pessoas, incluindo autoestradas, facilidades de estacionamento 

e transporte público". Nesta definição, é notória a intervenção física no espaço urbano, 

porém, um planejamento de transportes que leve em consideração o comportamento 

populacional de acordo com os desejos de viagens e uso do solo é capaz de moldar a 

cidade em torno do sistema de transportes, deslocando centros de atividades, garantindo 

atendimento constante deste serviço e não o contrário, onde a cidade cresce 

desordenadamente e novas medidas funcionais de transportes são executadas a fim de 

sanar novos problemas pontuais. 

A partir da problemática do uso do solo, novas abordagens para o processo 

de planejamento de transporte surgiram, como, por exemplo, a sistêmica. A abordagem 

sistêmica preconiza uma restrição inicial para o planejamento de transportes que é a 

definição de objetivos de desenvolvimento em longo prazo para a região. A partir da 

definição deste, a implantação operacional é possível através do seguimento de quatro 

etapas, sendo elas: alocação dos investimentos para o objetivo traçado, depois, 

especificação dos níveis de acessibilidade para os locais que receberam os 

investimentos e, finalmente, a definição dos níveis de serviço de acessibilidade do local. 

Dessa forma, um esforço pelo de controle do comportamento futuro da cidade por meio 

de uma reestruturação do sistema de transportes é delineado. 
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BRUTON (1979) comenta que essa abordagem evoluiu dos trabalhos 

iniciados em Chicago e Detroit por Rapkin e Mitchell, onde estes propuseram que a 

cidade pode ser vista como um conjunto de partes, com diferentes usos de solo, 

conectadas por diferentes formas, especialmente o meio rodoviário. Porém, Wingo e 

Perloff contestaram tal modelo alegando que, para uma perspectiva futura era arriscado 

dizer que as subpartes da cidade manteriam o mesmo padrão de uso do solo e acharam 

certo defender que o sistema de transporte deveria ser visto como "um conjunto de 

facilidades e instituições organizados para distribuir seletivamente uma qualidade de 

acesso em uma área urbana" e que os "comportamentos locacionais de negócios e 

indivíduos são afetados pela implantação de propostas de transportes", logo "essas 

mudanças locacionais induzidas afetam o sistema de transporte a longo prazo", 

concluindo, então que "a acumulação dessas consequências é, de fato, a forma e a 

estrutura da região metropolitana durante uma geração ou mais". 

Apesar de parecer eficiente sistematizar o processo de decisão em sistemas 

de transportes tendo em base um objetivo futuro, tal procedimento não leva em conta a 

variabilidade e a imprevisibilidade do comportamento humano. Complementarmente à 

abordagem sistêmica, surge a abordagem cíclica que prevê uma revisão periódica dos 

objetivos traçados, a fim de flexibilizar a forma que o sistema de transportes deve 

tomar. 

Um estudo para definir uma solução de transporte segue três macro etapas, a 

saber: uma etapa de pesquisa e análise da demanda corrente, seu grau de atendimento e 

a sua relação com o ambiente urbano (uso do solo); uma etapa onde esta demanda 

encontrada é projetada para uma data futura e proposições são feitas para o atendimento 

desta demanda futura; finalmente uma etapa que avalie se as proposições feitas para a 

demanda de transporte corrente e futura de projeto atendem quesitos de segurança, nível 

de serviço, e custos mínimos, resultando num benefício máximo para a comunidade.  
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2.2. MODELAGEM DA DEMANDA POR TRANSPORTES 

 

Para ORTÚZAR e WILLUMSEN (2011) um modelo é uma representação 

simplificada de uma parte do mundo real, no caso, o sistema de interesse sob a 

perspectiva de um ponto de vista particular. Tal representação tem por função facilitar a 

compreensão de algum comportamento físico ou abstrato do mundo, por meio de um 

processo analítico. Neste campo de estudo, a partir dos comportamentos humanos 

observados, modelos matemáticos são construídos com o intuito de representar, 

simplificadamente sob condições específicas, os hábitos da população e, a partir daí, 

possibilitar uma previsão condizente com um horizonte de projeto. É relevante o fato de 

que o esforço de modelagem é, apenas, uma ferramenta no processo de planejamento de 

sistemas de transportes, uma vez que se faz imprescindível a participação ativa de 

representantes do governo e profissionais capacitados, detentores de visões generalistas 

que enxerguem a relação intrínseca entre organização espacial urbana e 

desenvolvimento socioeconômico. 

Dado que os veículos não se movem por vontade própria, mas sim em 

função dos desejos das pessoas que neles se encontram, concluiu-se, claramente, no 

relatório “Traffic in Towns” BUCHANAN (1963) que o tráfego se dá em função das 

atividades e, como áreas urbanas concentram um número grande e variado de 

atividades, o tráfego, consequentemente se concentra nestas áreas de alto nível de 

urbanização. Como as atividades se realizam, geralmente, em edifícios, como centros 

comercias, shoppings, supermercados, entre outros, tem-se que o tráfego é função do 

tipo de edifício. O processo seguinte da metodologia aqui empregada se baseia nesta 

premissa para dar insumos ao planejamento de transportes. 

Desde que foram iniciados os estudos e aplicações de modelos de demanda 

por transportes, alguns avanços obtidos por meio de experimentação e desenvolvimento 

de novos métodos foram incorporados ao processo geral de planejamento, configurando 

uma metodologia geral chamada de "Modelo quatro etapas de planejamento de 

transportes" ou "Modelo clássico de transportes". Estes quatro passos consistem na 

geração de viagens, distribuição de viagens, divisão modal e, por fim, alocação de 
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tráfego. Os dados de entrada para execução desta metodologia são obtidos por meio de 

uma coleta de dados junto a população da área em estudo e, para que o produto da 

modelagem seja útil, o input do processo deve ser meticulosamente tratado e analisado, 

balizando as escolhas pelo objetivo geral do planejamento de transportes. A figura 

abaixo ilustra o processo descrito. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1. – Organograma do “Modelo quatro etapas de planejamento de transportes” 

 
Fonte: ORTÚZAR e WILLUMSEN, (2011). Modelling Transport 
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2.3. COLETA DE DADOS 
 

Para BRUTON (1979), os principais objetivos da etapa de coleta de dados 

são identificar o local de início e término das viagens, os fatores que, possivelmente, 

influenciam o comportamento dos movimentos e, finalmente, definir os principais 

corredores de movimentos. Para simplificar o processo, subdivide-se a área em estudo 

em zonas, a fim de colocar uma ordem nos dados coletados e, posteriormente, facilitar o 

procedimento de atribuição de viagens. A área em estudo é, então, delimitada por uma 

linha imaginária chamada cordão externo, onde os dados coletados dentro da área em 

questão devem contemplar informações sobre todas as viagens realizadas no dia anterior 

(origem, destino, motivo, modo de transporte). No limite do cordão externo, são 

coletadas informações sobre as viagens que se originam fora da área em estudo e que 

passam através da área ou que tenham destino dentro do cordão externo. Já, para as 

viagens com origem fora do cordão externo e que cruzam a área ou tem destino dentro 

da área abordada, os dados são coletados nos pontos de cruzamento ao longo dos limites 

do cordão externo. Mostra-se, também, relevante coletar dados a cerca de zonas, onde 

se há intenção de desenvolvimento futuro, a fim de planejar possíveis soluções de 

transportes. 

Dessa forma, para qualquer viagem que aconteça dentro da área limitada, os 

dados quanto ao uso do solo, características sociais, culturais e econômicas da 

população são identificadas para cada zona de pesquisa. Além dos dados de movimento, 

é necessário identificar as facilidades de transportes existentes na área em estudo, 

organizando um inventário sobre a infraestrutura de transportes corrente. 

Fica claro, depois de ilustrado o intenso processo de coleta de dados e o 

nível de detalhamento requisitado destes, que a fase de coleta de dados demanda 

grandes recursos financeiros, humanos e de tempo, logo, é necessário que haja um 

elevado nível de organização e planejamento para garantir eficiência do processo e 

qualidade nos dados coletados. 
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2.4.  GERAÇÃO DE VIAGENS  
 

A etapa de geração de viagens busca identificar o potencial gerador e atrator 

de viagens, a partir de fatores sociais, econômicos e culturais. Também segundo 

BRUTON (1979), nesta etapa é considerado que os movimentos analisados são 

estáticos e sofrem a influência de três fatores: o padrão do uso do solo e 

desenvolvimento da área em estudo, o padrão socioeconômico da população e, por fim, 

a estrutura dos sistemas de transportes presentes nas áreas de estudo. Para direcionar a 

análise sobre o padrão dos movimentos, é necessário definir o critério de geração de 

viagens que pode ser por movimentos de pessoas ou veículos, motivos de viagens e 

horas do dia. Neste caso, o objetivo geral do estudo delimita esta escolha, direcionando 

o agrupamento do total destas viagens, facilitando a compreensão dos resultados. 

Nos primeiros modelos de geração de viagens utilizados, técnicas simples, 

como fator de crescimento eram aplicadas, objetivando estimar o valor futuro do 

número de viagens para uma determinada zona, tendo como base um fator de 

crescimento constante determinado a partir de dados coletados sobre o uso do solo e 

sobre o tráfego corrente, resultando numa equação do tipo: 

Ti = Fi x ti 

Onde, Ti representa o volume de viagens futuras, ti o volume atual e Fi o 

fator de crescimento. A estimativa do fator de crescimento leva em consideração a 

dimensão da população, o nível de renda e o número de veículos motorizados 

particulares. 

Considerando uma taxa constante de crescimento, o método estabelece uma 

invariabilidade do comportamento urbano, diferindo bastante da realidade. Tais erros 

gerados no início do processo de modelagem da demanda de transportes podem tomar 

proporções ainda maiores ao longo das etapas subsequentes.   

Atualmente, é comum utilizar os modelos de regressão linear que buscam 

estabelecer uma relação estatística entre o número de viagens geradas e as 

características sociais, econômicas, culturais e espaciais dos indivíduos, da zona e da 

rede de transportes. Neste método, o nível de influência de cada característica analisada 
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é considerado separadamente, resultando numa combinação simultânea da ação dos 

fatores ponderados no volume total de viagens. A equação que representa o modelo 

pode ser vista abaixo: 

                           

Onde   é a variável dependente, no caso a medida de volume de tráfego que 

se deseja aferir;   é uma constante que surge para contabilizar uma parte do total de 

viagens que não pode ser explicada pelas variáveis independentes;       são as 

variáveis dependentes relacionadas com os fatores que influencia no número de viagens, 

como, por exemplo, uso do solo e dados socioeconômicos da zona em questão;       

são os coeficientes atrelados às variáveis dependentes.  

Há duas formas de se considerar o padrão de movimentos nas zonas, 

podendo ser homogêneos ou heterogêneos. No primeiro caso, a análise de regressão 

linear usa dados agregados no nível zonal, gerando uma média das viagens por 

domicílio nas zonas como a variável dependente e a média das características zonais 

como variável independente (explicativa). O segundo usa dados desagregados do 

domicílio ou do indivíduo, gerando, a partir das características particulares domiciliares 

e pessoais, as variáveis independentes. No primeiro caso, segundo ORTÚZAR e 

WILLUMSEN (2011), o modelo de regressão é válido apenas para as viagens 

interzonais; considerando-se que as zonas apresentam um padrão socioeconômico 

homogêneo. No entanto, sabe-se que a maior variabilidade de viagens ocorre justamente 

dentro das zonas. No segundo caso, a variação intrazonal pode ser reduzida diminuindo 

o tamanho da zona, especialmente se as zonas são homogêneas. 

O modelo descrito, no entanto, falha ao admitir que, uma vez calculados os 

coeficientes de regressão, as relações de causa e efeito estabelecidas entre as variáveis 

dependentes e independentes permanecem imutáveis ao longo do tempo, o que não 

ocorre, pois os aspectos socioeconômicos e de uso do solo sofrem modificações com o 

tempo e, tal fato, pode ser ilustrado pela diminuição do valor do coeficiente de 

correlação múltipla (fator que indica o grau de associação entre uma variável 

dependente e a variável independente) em função do horizonte maior de tempo.  
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Tanto os modelos de fator de crescimento, quanto os modelos de regressão 

linear, segundo TACO et al., (1997), demonstram um nível de análise tipicamente 

estático, já que não apresentam recursos que possibilitem capitar com rapidez as 

mudanças urbanas relativas ao uso do solo. Além disso, necessitam de uma grande 

quantidade de dados para realização da modelagem, impossibilitando a atualização dos 

mesmos de uma forma rápida e contínua pelo seu alto custo operacional. Essas 

restrições tornam complexa a modelagem e, evidentemente, o tratamento dos problemas 

de transportes.   

 

2.5.  DISTRIBUIÇÃO DE VIAGENS 
 

Depois de estabelecido os volumes atraídos e produzidos por cada zona, é 

necessário atrelar os números de viagens gerados em uma determinada zona com o 

número de viagens atraídos por outras zonas, gerando um fluxo interzonal de pessoas e 

veículos. 

De acordo com BRUTON (1979), tradicionalmente, há duas abordagens 

para geração de modelos matemáticos de distribuição de viagens, a saber: modelos 

análogos e modelos sintéticos. O primeiro usa fatores de crescimento para reproduzir o 

padrão de viagens do ano base para um ano horizonte específico, similarmente ao 

modelo usado na etapa de geração viagens, onde o grau de refinamento do modelo se dá 

pela consistência do fator E utilizado, havendo, no entendo, diversas possibilidades para 

definição de tal parâmetro. 

            

Aqui,      estima o número de viagens futuras da zona i para a zona j,      

representa o número de viagens existentes da zona i para a zona j e, finalmente,   define 

o fator de crescimento.  

Sobre esta concepção de modelos de distribuição de viagens, BRUTON 

(1979) afirma que os métodos são bem sucedidos quando utilizados para previsões de 

curto prazo em áreas estáveis ou, então, com um banco de dados recente de. Em 

contrapartida, não há grande confiabilidade no auxílio do processo de planejamento de 



28 
 

sistemas urbanos modernos, visto que o método em questão não considera as mudanças 

rápidas e contínuas no modo de vida da população urbana e, consequentemente na sua 

organização espacial. 

Ainda sob a motivação da necessidade de se atribuir modelos menos falhos 

no processo de distribuição de viagens, novos estudos propuseram que as relações de 

causa e efeito na análise dos movimentos poderiam ser comparadas a certas leis físicas, 

como a gravitacional ou a eletrostática. Destas pesquisas, os modelos ditos sintéticos 

foram formulados partindo do princípio que antes de prever algum movimento, é 

necessário entender os fatos motivadores de tal comportamento.  

O modelo gravitacional faz uma analogia dos fluxos interzonais com o 

conceito de gravidade, sugerido por Isaac Newton, onde as viagens entre uma zona 

qualquer e outra são diretamente proporcionais a atratividade da zona de destino e 

inversamente proporcionis a um termo de separação, seja espacial ou temporal, entre as 

zonas. Este conceito de resistência a uma viagem é também chamado de impedância. De 

uma forma geral, a equação que representa este modelo pode ser vista abaixo: 

                    
Sendo     o valor buscado no procedimento, ou o total de viagens da zona i 

para a zona j;    e    são fatores de equilíbrio que asseguram que o número de viagens 

que sai de uma zona é igual ao número de viagens que esta zona produz  e que o número 

de viagens que chega de uma zona é igual ao número de viagens que esta zona atrai, 

respectivamente;    e    são os números de viagens geradas da zona i e atraídas da zona 

j, respectivamente e, finalmente,        , uma função que, podendo assumir as formas 

exponencial, inversa ou combinada, busca agregar fatores que indiquem o grau de 

impedância de uma viagem,  sendo chamada de função de custo generalizado. As 

equações abaixo mostram as diferentes formas desta última função citada: 

 (   )           
 (   )          

 (   )                
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Onde,     representa o custo associado à realização de uma viagem entre a 

zona i e a zona j; α e n são parâmetros de calibração da função de impedância e  (   ) é 

o valor da função calibrada. Além do tradicional modelo gravitacional, outros esforços 

de modelagem são realizados por meio de métodos sintéticos como o do Campo 

Eletrostático, o Modelo de regressão múltipla e os modelos de oportunidade, tendo estes 

últimos apresentado resultados extremamente positivos matematicamente e 

computacionalmente, além de considerarem o poder de escolha de um indivíduo.  

Cabe à equipe de planejamento conhecer detalhadamente cada modelo, 

saber suas vantagens e desvantagens para cada finalidade de aplicação e, então, 

ponderando fatores positivos e negativos, escolher aquele que resultará num nível de 

erro mínimo e satisfação máxima para os propósitos do estudo. 

 

2.6.  ALOCAÇÃO DE TRÁFEGO 
 

Uma vez traçados os objetivos de uso do solo desejados em prol do 

desenvolvimento da área em estudo, faz-se o planejamento das redes de transporte, 

garantindo o atendimento das demandas identificadas na etapa de distribuição de 

viagens. É, também, aqui que as viagens interzonais são alocadas na rede de tráfego e, 

então, é possível conceber sistemas de transportes coerentes com os volumes de tráfego 

atuais e futuros para as redes em questão. É, também, objetivo desta etapa identificar as 

deficiências atuais do sistema de transporte existente, avaliar efeitos de melhoramentos 

no sistema corrente, determinar prioridades de implementações na infraestrutura, testar 

diferentes propostas para o sistema e, finalmente, estabelecer os volumes horários e os 

movimentos. 

Os modelos concebidos nesta etapa do processo geral têm como dados de 

entrada uma matriz de fluxos que indica o volume de tráfego entre uma zona i e outra 

zona j, uma rede composta por links (com informações sobre capacidade, velocidade de 

fluxo livre, comprimento, etc.) e regras de seleção de rotas, ou penalidades na rede que 

possam ser relevantes na análise do problema. Os fluxos totais entre os pares OD, 

Origem em uma zona i e Destino em uma zona j, são carregados na rede, tendo como 
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base uma impedância que pode ser retirada do tempo de viagem, da distância, ou de 

qualquer outra característica que indique um custo de viagem. 

Para ORTÚZAR e WILLUMSEN (2011), ao realizar uma viagem, o usuário 

escolherá a rota que lhe oferecer o menor custo individual percebido, porém, na prática, 

nem todos os usurários realizam que realizam uma mesma viagem optam pela mesma 

rota, por dois fatores: 1) os usuários têm diferentes percepções de custo e o 

congestionamento; 2) as restrições de capacidade dos links percorridos limitam o 

número de viagem dentro de uma mesma rota. Estes dois fatores citados definem dois 

tipos de modelos de alocação de tráfego, onde o primeiro fator relaciona-se com os 

modelos estocásticos e o segundo, aos modelos de equilíbrio. Os principais métodos de 

alocação podem ser vistos na tabela abaixo: 

Quadro 2.1. – Principais métodos de alocação de tráfego. 

 

Fonte: Adaptação de ORTÚZAR  e WILLUMSEN (1994) 

 

Segundo ORTÚZAR e WILLUMSEN (2011), no método “Tudo ou Nada” o 

tráfego é invariavelmente atribuído à rota de menor custo, identificada depois da 

codificação da rede. A maior desvantagem, porém, desse método é desconsiderar o 

fluxo nas rotas, o que, na prática, não acontece e, havendo diferenças pequenas nos 

tempos de viagens entre rotas, os motoristas, na prática, muitas vezes não conseguem 

sentir tais diferenças e, então, no projeto alguma rota pode ser superestimada ou 

subestimada. 

Com relação à alocação baseada no equilíbrio do usuário, CALIPER (1996) 

afirma que esse processo iterativo procura alcançar uma solução convergente, na qual 

nenhum usuário pode melhorar seu tempo de viagem trocando rotas. Assim, esse 

usuário ignora os efeitos estocásticos e se concentra na restrição de capacidade como 

um gerador de uma expansão de viagens em uma rede, conforme relatam ORTÚZAR e 

WILLUMSEN (2011). Esses modelos normalmente tentam, com diferentes níveis de 

sucesso, aproximar condições de equilíbrio, como foi formalmente enunciado por 

Não Sim

Não Tudo ou Nada Estocástico Puro

Sim Equilíbrio de Wardrop Equilíbrio Estocástico do Usuário

Efeitos Estocásticos

Restrições de 

Capacidade

MÉTODO DE ALOCAÇÃO
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WARDROP (1952) apud ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994), caracterizado como o 

primeiro princípio de Wardrop. Assim, esse princípio enuncia que todos os viajantes 

percebem os custos da mesma maneira sob condições de equilíbrio de tráfego numa 

rede congestionada, tal que todas as rotas usadas entre um par OD têm custos iguais e 

mínimos, enquanto as rotas que não são usadas têm custos superiores. 

Durante o procedimento de atribuição de viagens, três diferentes tipos de 

alocação podem ser feitos: Primeiro, a atribuição das viagens existentes na rede 

existente, de forma a validar os padrões de viagens identificados. Depois, deve-se 

atribuir o volume de tráfego futuro na rede existente, de forma a identificar em quais 

pontos a rede estará carente no atendimento da demanda planejada e, por final, atribuir 

as viagens futuras na rede futura, considerando planejamento do uso do solo definido. 

 

2.7. DIVISÃO MODAL 
 

A demanda por viagens de uma população urbana deve ser alocada em 

diferentes modos de transporte. O processo de divisão modal leva em considerações que 

fatias de diferentes tamanhos da demanda por viagens total são alocadas a diferentes 

meios de transportes e o tamanho dessas fatias é influenciado pelo nível de serviço que 

o modo de transporte consegue oferecer ao usuário. Para avaliar a escolha modal, três 

categorias de fatores são considerados, sendo: características da viagem (distância 

percorrida, hora do dia, propósito de viagem), característica do passageiro (nível social, 

renda, propriedade de veículo), característica do sistema de transporte (tempo de viagem 

envolvido, custo, acessibilidade e conforto). 

Segundo ORTÚZAR e WILLSUMSEN (1994), há fatores que influenciam 

a escolha do modo de transporte, estando estes divididos em três categorias: 

características do usuário (renda, estrutura domiciliar, posse de veículos, etc.); 

características da viagem (propósito da viagem, hora do dia em que a viagem é 

realizada, etc.); e características do sistema de transporte (tempo de viagem, custo, 

conforto etc.). Os modelos de divisão modal podem ser aplicados antes da etapa de 

distribuição de viagem, sendo definidos como modelos de pré-distribuição, resultando 

em totais de viagens produzidas e atraídas por cada modo de transporte, possibilitando 
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obter uma distribuição específica para cada modo na etapa de distribuição. Os modelos 

pós-distribuição possibilitam atribuir características da viagem e de modos alternativos 

associados a esta viagem, porém, acabam por agregar informações relacionadas ao 

indivíduo, fato que não ocorre nos modelos pré-distribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

CAPÍTULO 3 – ESTUDO DE CASO: PONTAL DO CEARÁ 

 

 3.1. PONTAL DO CEARÁ 

 

A cidade fictícia, Pontal do Ceará, localizada no litoral cearense, foi 

fundada em 01 de agosto de 1997. Pontal do Ceará está inserida na Região 

Metropolitana de Fortaleza - RMF, a separação entre as áreas urbanas dos dois 

municípios deve-se a Baía da Precatuba e ao Parque Ecológico, uma grande área de 

manguezal. As principais atividades econômicas da cidade são a pesca, a produção 

agrícola, o turismo e a produção portuária. Como pode ser visto na figura abaixo, 

atualmente, existe uma única ligação entre os dois municípios, através de uma rodovia 

de pista simples com uma faixa de tráfego por sentido (Rodovia O), tendo sido definido 

uma faixa de domínio para duplicação da referida rodovia, se for o caso. A ligação de 

Pontal do Ceará com outros municípios é feita através da Av. América, principal eixo de 

acesso aos municípios do Litoral Oeste (via muito utilizada para a ligação Fortaleza – 

Litoral Oeste) e da Av. Maranhão eixo de acesso aos municípios da região sul. Há um 

ramal ferroviário ligando o Porto de Pontal ao Porto de Fortaleza, este ramal é 

constituído por linha singela, porém foi respeitada uma faixa de domínio em torno da 

ferrovia, para possíveis ampliações. 
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Figura 3.1. – Pontal e Suas ligações. Em laranja, Fortaleza; em vermelho, Av. América; em 
verde, Rodovia O. 

 

Fonte: adaptação dos dados fornecidos pelo IPUP 

 

A área ocupada pelo município é de aproximadamente trinta quilômetros 

quadrados, equivalendo a cerca de 10% da área total de Fortaleza. De acordo com os 

dados do último censo demográfico, realizado em 2010 (IGE, 2010), a população total 

do município é de 39.958 habitantes, da onde destes, 32.283, moram em zona urbana e 

os outros 7.675 em zona rural. Para os habitantes da região urbana, houve um 

crescimento entre os anos de 2010 e 2012 de aproximadamente 12%, estando hoje com 

um total de 36.273 moradores. 

Seguindo uma tendência nacional, onde há uma maioria feminina, a divisão 

por gênero da população pontalense pode ser observada no gráfico abaixo: 
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Gráfico 3.1. – Divisão de Gênero da população de Pontal e comparação com a brasileira 

                        

Fonte: Próprio Autor 

 

A cidade apresenta uma população jovem, onde cerca de 50% dos 

moradores encontra-se entre 18 e 40 anos, oferecendo um possível contingente de mão-

de-obra trabalhadora.  A porcentagem de idosos, considerados como a população com 

idade superior a sessenta anos, não ultrapassa 10% da população, indicando prováveis 

investimentos com aposentadoria, equipamentos de saúde especializados, entre outros. 

Tal característica também é refletida na pirâmide etária brasileira que pode ser vista 

abaixo.  

 

Gráfico 3.2. - Pirâmide Etária Brasileira 

 

Fonte: IBGE (2012) 
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Gráfico 3.3. – Distribuição Etária de Pontal 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

  

A desigualdade social, fator marcante de países em desenvolvimento, é 

também identificada em Pontal, onde há uma zona, a quatro, chamada de Lagoinha, 

possuindo uma renda média mensal por domicílio de R$ 2.200,00, ao mesmo tempo em 

que há outra zona onde esse valor é de R$ 300,00, como a zona 15, ou bairro de 

Caiçaras. Além da má distribuição de renda, indicadores com a porcentagem de 

domicílios com atendimento à rede de esgoto ilustram uma infraestrutura precária, mal 

distribuída, favorencendo a população abastada. Abaixo, é possível ver a divisão 

desigual de renda de Pontal, bem como os indicadores de atendimento à rede de esgoto. 

 

Gráfico 3.4. – Divisão de Renda de Pontal 

 

Fonte: Próprio Autor 

 



37 
 

Gráfico 3.5. – Porcentagem de Domicílios atendidos pela rede de esgoto 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

3.2. ZONAS DE PONTAL 

 

Pontal possui quinze bairros que, durante o processo de coleta de dados, os 

limites de bairros foram considerados como os limites das zonas, resultando, por fim, 

em quinze zonas de coleta de dados.  A fim de compreender o padrão de distribuição de 

viagens da cidade de Pontal, é necessário analisar os fatores socioeconômicos de cada 

zona separadamente, identificando suas características próprias. 
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Figura 3.2. – Zoneamento de Pontal

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Figura 3.3. – Bairros de Pontal 

 

Fonte: Próprio Autor 
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3.2.1. Zona 1 – Pedra Grande 

O bairro de Pedra Grande pode ser considerado como residencial, de classe 

média alta, possuindo 10% do total de domicílios da cidade e 23% do número total de 

veículos circulantes em Pontal. Possui baixa atividade comercial e não possui escolas, o 

que, considerando a renda e a posse veicular, tende a gerar um considerável número de 

viagens por motivo de educação e trabalho para outras zonas. Por possuir três postos de 

saúde instalados com cento e trinta vagas disponíveis, tal zona atua como polo atrator de 

viagens por motivos de saúde. 

 

3.2.2. Zona 2 – Centro 

A região Central, possui apenas 2% da população, figurando como uma 

zona de atividades comerciais, onde 45% das vagas de empregos comerciais encontram-

se nessa zona, comum a muitas zonas centrais em cidades do brasil. Além do polo 

comercial, de um supermercado e das residências das famílias destes comerciantes, na 

região existe uma igreja, um banco, um centro administrativo da e é a região que 

concentra o maior número de vagas escolares, atraindo muitas viagens por esse motivo. 

 

3.2.3. Zona 3 – Praia Mansa 

O bairro litorâneo apresenta-se como residencial de classe média alta, 

concentrando um maior número de veículos por domicílio. É, também, neste bairro que 

se encontra o único colégio particular da cidade. 

 

3.2.4. Zona 4 – Lagoinha 

A Lagoinha é o bairro mais nobre de Pontal e de melhor infraestrutura, 

possuindo dez postos de saúde e com 61% dos domicílios atendidos pela rede de esgoto. 

Não há um morador sequer sem veículo neste bairro. 
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3.2.5. Zona 5 – Cais do Porto 

É a zona portuária de Pontal, com baixo número de domicílio, apenas 0,5% 

do total, além de apresentar a segunda menor renda média mensal da população. Nessa 

região, devido à presença do porto e seus armazéns, os empregos dentro e fora do 

comércio correspondem a segunda maior quantidade do município, respectivamente, 

9% e 10%, atraindo uma maior quantidade de viagens pelo motivo trabalho. 

 

3.2.6. Zona 6 – Vila Operária 

A Vila Operária agrupa residências de trabalhadores de mão-de-obra pesada. 

Sua população é de classe média, possuindo um baixo número de veículos, afetando a 

quantidade de viagens por meios não motorizados que estes trabalhadores realizam. 

 

3.2.7. Zona 7 – Bairro Novo 

É nesta região que se encontram os moradores vindos de programas 

habitacionais, sendo estes de classe média e, como na zona 6, com um número baixo de 

veículos motorizados. 

 

3.2.8. Zona 8 – Parque Ecológico 

Por ser uma zona prioritariamente residencial com razoável infraestrutura, 

possuindo 35% do total de domicílios atendidos pela rede de esgoto, bem como uma 

escola. É também uma zona de classe média com baixa posse veicular. 

 

3.2.9. Zona 9 – Planalto 

Aqui se encontram os bairros novos, com moradores de classe média numa 

situação um pouco melhor que os das zonas 6,7 e 8. Tal bairro possui uma boa 

infraestrutura educacional, dada a presença de uma escola com 1200 vagas para alunos. 
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3.2.10 Zona 10 – Paraíso 

A presença de uma escola estadual torna a zona 10 como de grande atração 

de viagens por motivo educação. Este bairro segue a linha econômica dos bairros 6,7 e 

8, sendo de classe média com poucos veículos na região, mas com uma boa 

infraestrutura de esgoto. 

 

3.2.11 Zona 11 – Precatuba 

É um bairro de moradores com baixa renda e alta concentração de pessoas 

por domicílio. A infraestrutura de esgoto é péssima, e há um alto número de crianças 

menores que 5 anos, alarmando uma situação possível para um surto de cólera ou outra 

doença ligada a baixa infraestrutura de esgoto. Como consequência da baixa renda da 

população, há um irrisório número de veículos motorizados na região. 

 

3.2.12. Zona 12 – Atenas 

O bairro apresenta uma população com renda média mensal alta e um 

número de veículos por domicílio altos, o que tende a produz mais viagens por diversos 

motivos. É uma zona com densidade alta de habitantes por possuir número considerável 

de habitantes por domicílio.  

 

3.2.13 Zona 13 – Distrito Industrial I 

O nome do bairro é pelo fato deste ter sido criado para receber a 

implantação de novas indústrias. Atualmente, há um considerável número de empregos 

nos setores de comércio e serviços que, com a implantação dos parques industriais, 

tende a aumentar. 
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3.2.14 Zona 14 – Distrito Industrial II 

É uma zona tipicamente industrial, possuindo o maior número de empregos 

no setor industrial. É a zona que mais atrai viagens motivo trabalho e o atendimento de 

esgoto é inexistente. População é bem reduzida, e a razão pessoas/domicílios é a menor 

(3). Há, em andamento, a implantação da CSP – Companhia Siderúrgica de Pontal que 

prevê, a partir de 2014, dez mil vagas de empregos no setor industrial, gerando uma 

expectativa de uma grande atração de viagens. 

 

3.2.15 Zona 15 – Caiçaras 

Apesar de ser litorânea, não possui uma concentração de pessoas de renda 

alta, sendo, na verdade, uma vila de pescadores. É a zona com menor área, possui o 

maior número de pessoas por domicílio. Não possui atendimento de esgoto, e possui 

ainda a menor renda média. A proporção de veículos por domicílio reflete o baixo poder 

de compra da população. Assim, é uma zona com graves problemas socioeconômicos. 

 

3.3. ANÁLISES NO MAPA 

 

A concentração de pessoas por zona, afeta o potencial produtor de viagens 

por diferentes motivos, em especial, pelo motivo de trabalho. É possível ver no mapa 

temático abaixo, que as maiores concentrações populacionais ocorrem, principalmente, 

nas zonas 1,4, 6 e 12. 
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Figura 3.4. – Densidade Demográfica 

 

 

Fonte: SIQUEIRA, 2012. 

 

A fim de identificar possíveis fluxos de viagens por motivos de educação, é 

interessante visualizar em quais zonas estão concentrados os maiores número de vagas 

escolares. No mapa abaixo, pode-se identificar uma linha centra de localização destas 

vagas, promovendo deslocamentos de pessoas em idade escolar das extremidades para o 

meio da cidade. 

Figura 3.5. – Distribuição de vagas escolares 

 

 

Fonte: Fonte: SIQUEIRA, 2012. 
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Os equipamentos de saúde encontram-se distribuídos de forma heterogênea 

dentre as regiões. Há zonas, como a 4, Lagoinha, que concentra 10 equipamentos de 

saúde e, por outro lado, há 7 zonas sem nenhum equipamento de saúde. Dessa forma, as 

viagens por motivo de saúde, tendem a ter um destino concentrado principalmente nas 

zonas 1,2 e 4. O mapa abaixo ilustra tal situação. 

 

Figura 3.6. – Distribuição de Equipamentos de Saúde 

 

Fonte: SIQUEIRA, 2012. 

 

Um bom indicador no nível da infraestrutura da zona é a porcentagem de 

domicílios atendidos pela rede de esgoto. Uma vez que este indicador é baixo, a zona 

tende a se apresentar como polo produtor de viagens por motivos de saúde. Abaixo, 

pode-se visualizar a qualidade da infraestrutura de saneamento da região, onde as zonas 

4 e 3, principalmente, são as melhores atendidas. 
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Figura 3.7 – Atendimento à Rede de Esgoto 

 

Fonte: SIQUEIRA, Matheus F. Relatório de Análise de Dados. 

 

3.4. MOMENTO ECONÔMICO 
 

Pontal do Ceará, por estar inserida no Nordeste, acompanha o momento 

favorável da economia e atrai novos investimentos tanto nos setores industrial e 

comercial, quanto no turístico. Este último sofrerá a influência da Copa do Mundo que 

ocorrerá em 2014, uma vez que Fortaleza será sede de jogos e Pontal possui praias 

exuberantes a uma distância pequena da capital, é relevante preparar uma infraestrutura 

turística tanto para os visitantes do período, quanto para dar visibilidade à cidade e atrair 

novos turistas no futuro. Além destes investimentos, foram descobertas reservas de 

petróleo em águas profundas na bacia de pontal e o prazo estimado para o início da 

prospecção é 2020. Dentro do cenário promissor citado, haverá, na cidade, a instalação 

de diversos empreendimentos, sendo: 

 Um Hotel cinco estrelas com restaurante e bar abertos ao 

público, recebendo em sua capacidade máxima 630 pessoas; 

 Um Resort, com capacidade para receber 500 hóspedes, 

dotado de um campo de golfe, podendo sediar eventos para até 60 atletas, 

um parque aquático com capacidade para atender 1000 pessoas, além dos 

hospedes; 
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 A construção do Pontal Shopping, com 100 lojas satélites 

e 4 âncoras; 

 Duas indústrias de componentes eletrônicos com 250 

vagas de emprego, cada, estando previstas mais outras quatro que 

gerarão 1.600 postos de trabalho; 

 A Companhia Siderúrgica de Pontal que terminará de ser 

construída em 2014 e, no início da operação, terá capacidade de 10.000 

postos de trabalho; 

 Um novo porto com 6 berços de atração, figurando o 

dobro do atual porto; 

 Construção de 700 unidades habitacionais; 

 Atendimento da rede de esgoto em 100% de Pontal; 

 Criação do Campus Pontal da Universidade do Ceará com 

440 vagas de ensino superior. 

Dados estes novos postos de trabalho, gerando emprego e renda, espera-se 

que a situação econômica das zonas seja modificada ao longo dos anos, de forma a 

afetar o padrão de deslocamento da população. Abaixo, é possível ver um cronograma 

para os próximos 30 anos, incluindo os períodos de início de construção e operação dos 

empreendimentos acima citados.  

Gráfico 3.6. – Cronograma para implantação e operação de novos empreendimentos 

 

Fonte: SIQUEIRA, Matheus F. Relatório de Análise de Dados. 
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3.5. INFRAESTRUTURA E HORIZONTE DE PROJETO 

 

De acordo com os dados fornecidos pelo IPUP, sabe-se que na cidade de 

Pontal não há meios de transporte público ou ciclovias. O único meio não motorizado é 

o à pé e o único meio motorizado é o carro. Atualmente, das 158 vias existentes, 48 são 

carentes de pavimentação. Esta situação está mais bem ilustrada no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 3.7 – Situação Atual das vias de Pontal 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

No mapa abaixo, é possível visualizar a localização das vias pavimentadas e 

sem pavimento: 
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Figura 3.8. – Situação das vias de Pont

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Segundo dados fornecidos pelo IPUP, as vias pavimentadas tem capacidade 

de 500 veículos por hora, por sentido (vph/sentido) e velocidade de fluxo livre (VL) de 

40km/h. Já, para as vias não pavimentadas, a capacidade é de 250 vph/sentido, com VL 

de 25 Km/h. 

As taxas de crescimentos fornecidas e adotada para as variáveis 

socioeconômicas podem ser vistas no quadro abaixo: 
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Quadro 3.1. – Taxas de crescimento ao ano das variáveis socioeconômicas. 

 

Fonte: IPUP 

 

Exposta a atual situação da cidade de Pontal e o panorama sobre os 

próximos 20 anos, dois questionamentos foram levantados, um sobre os usuários do 

transporte não-motorizado e outro sobre os usuários do transporte motorizado. 

 

3.5.1. O Problema dos transportes não-motorizados 

 

De acordo com os dados coletados em pesquisa, é notória a relação entre a 

renda e a posse veicular. Na análise do gráfico abaixo, fica claro que, quanto maior é a 

renda média mensal do domicílio, maior será o número de veículos naquela zona. 

 

 

 

 

 

 

Variável
Taxa de 

Crescimento a.a.

População total 6%

AtendimentoEsgoto /Domicílio (%) 2,50%

Veículos/domicilio 3,50%

Renda Média Mensal (R$/Domicílio) 7%

Empregos (comércio/serviço) 5%

Empregos (indústria) 2%

Equipamentos de Saúde 5%

Vagas Escola 3%

Vagas IES 2%

TAXAS DE CRESCIMENTO PARA PONTAL
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Gráfico 3.8. – Associação da Renda Média Mensal com a Posse Veicular 

 

Fonte: Próprio Autor 

  

O gráfico mostra uma situação esperada e coerente com a realidade, visto 

que para adquirir um automóvel, é necessário haver uma renda mensal razoável. É 

notória, também, a alta concentração de renda em Pontal, onde 4 zonas concentram 75% 

do Produto Interno Bruto da cidade.  

 

Gráfico 3.9. – Concentração de Renda em Pontal 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Dessa forma, as outras 11 zonas que dividem os 25% restantes do PIB 

potencializam uma situação onde é possível que um contingente alto de pessoas esteja 

realizando deslocamentos pendulares de elevada distância à pé por não possuírem 

automóveis e ocuparem vagas de emprego afastadas de sua residência. 

Como relata SHARMA e DIAZ OLIVEIRA, (1998), a mobilidade dos 

grupos de baixa renda tem sido um assunto de contínuo interesse e debate nas cidades 

de países em desenvolvimento. É evidente que o aumento dos "buracos" na oferta de 

infraestrutura, em geral, e em particular no transporte é mais relevante para os grupos de 

baixa renda, uma vez que estes têm recursos financeiros limitados para suplantá-los. 

Esses grupos, essencialmente, confinados em seus bairros, tem seu potencial limitado 

para explorar oportunidades que a cidade oferece para seu crescimento e 

desenvolvimento.  

Para RAIA (2000), em cidades menores e com condições topográficas 

favoráveis as alternativas de transportes não motorizados como bicicleta e andar à pé se 

apresentam como opções interessantes, contanto que o tempo de deslocamento não 

exceda 30 minutos. Considerando uma velocidade média de 4 Km/h para o pedestre, 

temos que a distância máxima ideal a ser percorrida deve ser de 2 km entre a origem do 

deslocamento e seu destino. 

É imprescindível identificar, então, que parcela da população realiza 

deslocamentos à pé e quais são as distâncias percorridas por estes pedestres, afim de 

verificar o grau de importância de uma intervenção no sistema de transporte não 

motorizado. 

 

3.5.2. O Problema dos transportes motorizados 

 

De acordo com os dados fornecidos pelo IPUP, acerca das transformações 

socioeconômicas que Pontal do Ceará sofrerá, bem como de sua atual situação de 

infraestrutura viária, é coerente a hipótese que, com o crescimento populacional e 

econômico dos próximos 20 anos, haverá um congestionamento na rede viária, pois 
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tanto aumentará a população da cidade, quanto a parcela da população que poderá ter 

acesso ao automóvel. 

 Tais hipóteses levantadas sobre possíveis problemas enfrentados pela 

população de Pontal fazem surgir a necessidade de um modelo que quantifique e 

indique o grau de necessidade de uma intervenção no sistema de transporte, a fim de dar 

suporte à concepção de um projeto de implementações que promovam o 

desenvolvimento urbano e social da cidade, lançando para 2032 uma perspectiva de 

desenvolvimento planejado.  
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CAPÍTULO 4 – O MODELO 

 

Por mais aleatórios que os deslocamentos na cidade pareçam ser, é possível 

identificar uma correlação entre fatores socioeconômicos e o comportamento das 

viagens, de forma a definir um padrão para tais deslocamentos. O esforço realizado aqui 

é buscar traduzir este padrão através de modelos matemáticos que possam ser utilizados 

para predizer comportamentos dos usuários em viagens futuras.  

O procedimento utilizado neste trabalho é o “Processo Clássico de Quatro 

Etapas”, explanado em detalhe no Capítulo 2. Seguindo, então, as etapas determinadas 

pelo procedimento, a primeira a ser executada é a geração de viagens. 

 

4.1. GERAÇÃO DE VIAGENS 

 

Para este trabalho, foram considerados três motivos principais e específicos 

de viagens, sendo estes: Trabalho, Educação, Saúde, e Outros, onde este último é o mais 

abrangente, buscando agrupar todas as viagens não contempladas pelos outros três 

motivos. Vale salientar que esta decisão tende a tornar o modelo calibrado para o 

motivo Outros um pouco falho, pois os dados utilizados para análise deste possuem um 

nível de agregação elevado.  

 A partir dos dados fornecidos pelo IPUP, obtiveram-se as variáveis, 

mostradas na tabela abaixo, para posterior análise de correlação. 
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Tabela 4.1. – Variáveis a serem correlacionadas

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Abaixo, estão os totais observados no ano base, 2012, coletados por meio de 

uma pesquisa domiciliar e fornecidos pelo IPUP. 

Tabela 4.2. – Valores de viagens observados no ano base

 

Fonte: IPUP 

 

 
 

 

Trabalho Saúde Educação Outros Trabalho Saúde Educação Outros

1 2250 180 1035 45 190 150 0 70

2 540 20 220 14 2.000 200 3800 200

3 2700 100 1000 100 1.400 0 2000 100

4 5083 610 2033 813 1.600 810 0 300

5 104 8 44 20 2.000 0 0 170

6 1875 60 825 30 1.000 0 0 90

7 1418 63 578 158 700 72 0 70

8 878 33 325 33 300 0 375 80

9 1872 54 720 108 560 0 1000 90

10 756 54 330 45 1.700 0 800 75

11 1875 180 825 128 148 180 700 30

12 2411 179 902 63 1.000 70 276 200

13 37 2 15 1 1.200 0 0 0

14 167 5 67 10 8.200 0 0 0

15 333 7 133 8 300 72 100 100

ZONA
PRODUÇÃO ATRAÇÃO

DADOS OBSERVADOS - 2012
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4.1.2. Motivo Trabalho 

 

 Para calibração do modelo de produção de viagens, foram utilizadas 

variáveis referentes ao contingente populacional que trabalha, sendo a faixa etária 

considerada entre 18 e 60 anos, além de uma variável indicando atividade econômica, 

no caso o número de veículos da zona. Vale salientar que tal escolha considera que a 

população com idade menor que 18 anos e maior que 60 não trabalha, quando na 

realidade uma porcentagem desta população ocupa vagas de trabalho, porém, neste 

modelo, esta foi desconsiderada. 

 O modelo calibrado apresentou o indicador R² de 0,98, respaldando a 

equação obtida. Os dados de número de viagens observados foram comparados com os 

modelados, de forma a gerar um gráfico de dispersão que ilustra a aproximação do 

modelo calibrado com um fenômeno linear. Os resultados podem ser vistos abaixo: 

                                  

 

Tabela 4.3. – Dados de entrada para calibração do modelo de produção por motivo trabalho. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1 18<Pop<25

X2 25< Pop< 40

X3 40 < Pop < 60

Número de Veículos X4 Veículos da Zona

Número de Viagens 

Produzidas
Y

Total Produzido 

Trabalho

População 

Economicamente Ativa

Variáveis

Modelo de Produção - Trabalho
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Gráfico 4.1. – Gráfico de dispersão para o modelo de produção por motivo trabalho. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Na calibração do modelo de atração de viagens por motivo de trabalho, 

foram utilizadas variáveis referentes ao número de vagas de trabalho, categorizadas por 

tipo, sendo estes comércio/serviço e industriais. 

O indicador de R² de 0,99 dá indícios de uma forte relação entre as variáveis 

escolhidas e o modelo calibrado, confirmando esta escolha e gerando a equação, 

mostrada abaixo, que possibilitou modelar os valores de viagens, gerando o gráfico de 

dispersão também ilustrado abaixo: 

                  

 

Tabela 4.4. - Dados de entrada para calibração do modelo de atração por motivo trabalho. 

 

Fonte: IPUP 

 

 

 

 

X1 Comércio/Serviços

X2 Indústria

Número de 

Viagens Atraídas
Y

Total Atraído 

Trabalho

Modelo de Atração - Trabalho
Variáveis

Número de Vagas 

de Trabalho
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Gráfico 4.2. - Gráfico de dispersão para o modelo de produção por motivo trabalho. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

4.1.3. Motivo Educação 

 

Como uma forma de simplificação, optou-se por agregar os dados referentes 

a viagens por motivo de educação para idades pré-escolar, escolar e universitária. É 

sabido que o comportamento desses usuários é diferente, uma vez que a criança 

frequentadora do pré-escolar necessita de um acompanhamento para realizar uma 

viagem, já os estudante em idade escolar e universitária adquirem, a medida que a idade 

cresce, uma independência sobre o seus modo de deslocamento. Na faixa etária 

considerada escolar, que compreende pessoas de 5 a 18 anos, podem surgir viagens 

individuais à pé, ou em transportes coletivos particulares ou públicos. Considerando, 

agora, a faixa etária que vai de 18 a 25 anos, surgem deslocamentos em meios 

motorizados individuais, além de um alto percentual de viagens em meios de transporte 

público (UEL, DGES). Apesar dos dados estarem agregados, os números de viagens 

produzidas e atraídas por motivo de educação para instituições de ensino superior é 

pouco representativo dentro do universo de viagens totais por motivo de educação, 

menos de 5%, justificando tal decisão. 

As variáveis escolhidas para calibração do modelo de produção buscam 

representar o contingente populacional em idade escolar, entre zero e 18 anos, dividindo 
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em faixas etárias para população menor que 5 anos e população entre 5 e 18 anos, além 

de uma variável que indique a situação financeira da zona, representada aqui pela renda 

total mensal desta. 

A equação gerada apresenta uma constante negativa atrelada à variável que 

representa os deslocamentos da população em idade pré-escolar, ilustrando dois fatos: o 

primeiro é o já comentado deslocamento acompanhado e o segundo é que nem todas as 

crianças nesta faixa etária frequentam a escola. O indicador R² do modelo obtido foi de 

0,96, respaldando as decisões aqui feitas. Os resultados podem ser visualizados abaixo:                              

 

Tabela 4.5. - Dados de entrada para calibração do modelo de produção por motivo 
educação escolar. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Gráfico 4.3. - Gráfico de dispersão para o modelo de produção por motivo educação 
escolar. 

 

Fonte: Próprio Autor 

X1 5 < Pop

X2 5 < Pop < 18

Renda da Zona X3
Renda Média Total 

da Zona

Número de Viagens 

Produzidas
Y

Total Educação 

Escolar

Modelo de Produção - Educação Escolar
Variáveis

População em idade 

escolar
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Para a calibração do modelo de atração de viagens por motivo de educação 

escolar , foram utilizados variáveis referentes ao número de vagas escolares na zona. 

O indicador de R² de 0,99 dá indícios de uma forte relação entre as variáveis 

escolhidas e o modelo calibrado, confirmando esta escolha e gerando a equação, 

mostrada abaixo, que possibilitou modelar os valores de viagens, gerando o gráfico de 

dispersão também ilustrado abaixo: 

          

Tabela 4.6. - Dados de entrada para calibração do modelo de atração por motivo educação 
escolar. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Gráfico 4.4. - Gráfico de dispersão para o modelo de atração por motivo educação escolar. 

 
                       Fonte: Próprio Autor 

 

 

 

 

Número de Vagas 

Escolares
X1 Vagas Escolares

Número de 

Viagens Atraídas
Y

Total Atraído 

Educação Escolar

Modelo de Atração - Educação Escolar
Variáveis
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4.1.4. Motivo Saúde 

 

Para calibração do modelo de produção de viagens, foram utilizados 

variáveis que representassem uma maior desagregação dos dados, analisando estes sob 

uma ótica particular do domicílio e não da zona. Foram, então, escolhidas três variáveis, 

onde a primeira se refere ao número de pessoas residentes do domicílio, a segunda 

indica a situação financeira deste e, por fim, a última que mede o acesso a infraestrutura 

de saneamento obtido pela residência. 

No teste de correlação, as variáveis    e    apresentaram valor elevado, o 

que resultaria na escolha de somente uma destas, porém, optou-se por gerar um modelo 

que considerasse os dois efeitos, pois ao passo que o nível de renda do domicílio 

estimula uma viagem, o atendimento de rede de esgoto gera uma impedância, 

mostrando que quanto melhor a infraestrutura do domicílio, menor será a necessidade 

de viagens por motivo de saúde. 

O indicador de R² de 0,84 apesar de menor que os anteriores, ainda é 

satisfatório e a capacidade do modelo de tornar o comportamento do fenômeno linear 

pode ser melhor vista no gráfico de dispersão. A constante relacionada a variável   , 

por ser negativa, retrata a impedância descrita no parágrafo acima. Os resultados 

seguem abaixo. 

                              

Tabela 4.7. - Dados de entrada para calibração do modelo de produção por motivo saúde.

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Número de 

Pessoas por 

Domicílio

X1 Pessoas/Domicílio

Renda Média 

Mensal
X2

Renda Média 

Mensal/Domicílio

Atendimento de 

esgoto por 

Domicílio

X3
Atendimento 

Esgoto/Domicílio

Número de 

Viagens 

Produzidas / 

Domicílio

Y
Total Produzido - 

Saúde / Domicílio

Modelo de Produção - Saúde
Variáveis



61 
 

Gráfico 4.5. - Gráfico de dispersão para o modelo de produção por motivo saúde. 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

Para a calibração do modelo de atração de viagens por motivo de saúde , 

foram utilizados variáveis referentes ao número de vagas nas unidades de atendimento 

da zona. 

O indicador de R² de 0,99 mostra uma forte relação entre as variáveis 

escolhidas e o modelo calibrado, confirmando esta escolha e gerando a equação, 

mostrada abaixo, que possibilitou modelar os valores de viagens, gerando o gráfico de 

dispersão também ilustrado abaixo: 

          

Tabela 4.8. - Dados de entrada para calibração do modelo de atração por motivo saúde. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Número de Vagas 

para equipamentos 

de Saúde

X1 Vagas de Saúde

Total Atraído de 

Saúde
Y Total Atraído - Saúde

Modelo de Atração - Saúde
Variáveis
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Gráfico 4.6. - Gráfico de dispersão para o modelo de atração por educação. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

4.1.5. Motivo Outros 

 

A definição de um motivo mais geral teve a finalidade de agregar todas as 

outras viagens que não ocorrem pelos outros três motivos acima citados, pois não há 

dados socioeconômicos suficientes que possibilitem gerar relações de causa e efeito 

para o padrão destas viagens.  

Para calibração do modelo de produção de viagens, foram utilizadas 

variáveis referentes ao contingente populacional, considerando todas as faixas etárias, e 

uma variável que indicasse atividade econômica, no caso o nível de renda total da zona. 

A relação estabelecida aqui é de que qualquer outro tipo de viagem, que não esteja 

incluída nos motivos de trabalho, educação e saúde, tende a ser realizado quanto maior 

o número da população e rendas da zona. 

O indicador de R² de 0,91 qualifica o modelo como válido, mas é necessário 

ter em mente, ao se analisar os dados gerados por este modelo, que estes deslocamentos 

estão agregados por variáveis socioeconômicas que não explicam o efeito dos fluxos 

gerados. A constante negativa atrelada a variável de contingente populacional gera um 

desconto de, aproximadamente, menos uma viagem para cada 100 habitantes. Os 

resultados podem ser vistos abaixo: 
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Tabela 4.9. - Dados de entrada para calibração do modelo de produção por motivo outros. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Gráfico 4.7. - Gráfico de dispersão para o modelo de produção por motivo outros. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Para a calibração do modelo de atração de viagens por outros motivos, foi 

considerado que a atratividade da zona está relacionada com o número de 

estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviço presentes, mostrando que 

quanto maior a oferta de mercado de bens e serviços de uma zona, maior será o número 

de viagens atraídas aquele local. A variável utilizada para representar esta relação foi o 

número de vagas de emprego do tipo comércio/serviços. 

O indicador R² de 0,68 retorna como resultado a pior relação entre variáveis 

independentes e dependentes, mas tal consequência já havia sido prevista, uma vez que 

Número de Pessoas 

da Zona
X1 Total População

Renda Média 

Mensal
X2 Renda Total 

Total Produzido Por 

outros motivos
Y

Total Produzido - 

Outros

Modelo de Produção - Outros
Variáveis
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se utilizam dados socioeconômicos demasiadamente agregados. Os resultados estão 

expostos abaixo. 

           

Tabela 4.10. - Dados de entrada para calibração do modelo de atração por motivo outros. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Gráfico 4.8. - Gráfico de dispersão para o modelo de produção por motivo outros. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

No Anexo A, está ilustrado um quadro resumo com todos os modelos calibrados 

para produção e atração por todos os motivos. 

Para o ano base, foram utilizados os valores observados dos totais de 

viagens produzidas e atraídas por cada zona. Abaixo, consta uma tabela com estes 

valores referentes a cada zona. 

 

Número de 

Empregos do tipo 

comércio ou 

serviço

X
Empregos 

(comércio/serviço)

Total Atraído por 

outros motivos
Y Total Atraído - Outros

Modelo de Atração - Outros
Variáveis
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Tabela 4.11. – Valores de produção e atração de viagens observados para o ano base.

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Para o ano de projeto, foram utilizados os valores resultantes da aplicação 

das equações de geração de viagens, tendo como base os dados projetados para o ano de 

2032 a partir das taxas de crescimento fornecidas pelo IPUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção Atração Produção Atração Produção Atração Produção Atração

1 2250 190 1035 0 180 150 45 70

2 540 2000 220 3800 20 200 14 200

3 2700 1400 1000 2000 100 0 100 100

4 5083 1600 2033 0 610 810 813 300

5 104 2000 44 0 8 0 20 170

6 1875 1000 825 0 60 0 30 90

7 1418 700 578 0 63 72 158 70

8 878 300 325 375 33 0 33 80

9 1872 560 720 1000 54 0 108 90

10 756 1700 330 800 54 0 45 75

11 1875 148 825 700 180 180 128 30

12 2411 1000 902 276 179 70 63 200

13 37 1200 15 0 2 0 1 0

14 167 8200 67 0 5 0 10 0

15 333 300 133 100 7 72 8 100

TOTAL 22298 22298 9051 9051 1554 1554 1575 1575

PRODUÇÃO E ATRAÇÃO DE VIAGENS                                     

VALORES OBSERVADOS PARA O ANO BASE

Trabalho Educação Saúde Outros
Zona
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Tabela 4.12. – Valores de produção e atração de viagens projetados para o ano 2032.

 

Fonte: Próprio Autor 

 

4.2. PRÉ-DIVISÃO MODAL 
 

 Tradicionalmente, a etapa de divisão modal sucede a etapa de 

distribuição de viagens, sendo a terceira a ser executada. Porém, neste trabalho, optou-

se por realizar uma divisão modal a partir dos resultados da etapa de geração de viagens, 

a fim de se obter os números totais de viagens produzidas e atraídas por cada modo de 

transporte. Como em Pontal só há transporte não motorizado à pé e transporte 

motorizado por carro, o processo torna-se mais simples.  

 Tanto para o ano base, quanto para o ano de projeto, foi estimada, 

uniformemente para todas as zonas, a taxa de ocupação veicular de 1,5 pessoas por 

veículo. Com este fator, é possível identificar quantas pessoas utilizam veículos em 

cada zona e, a partir deste número, obter a proporção para o perceptual de pessoas 

utilizando o modo não motorizado e o percentual de pessoas utilizando o modo 

Produção Atração Produção Atração Produção Atração Produção Atração

1 9165 537 4398 0 1054 342 1703 57

2 1260 5125 713 6794 190 632 317 543

3 10314 3783 7998 3484 1955 69 3452 401

4 26143 4515 18644 0 5207 2106 9796 478

5 413 3725 132 0 27 69 26 52

6 5993 2929 3395 0 792 69 1252 310

7 3993 1904 2187 0 508 263 759 202

8 2347 1049 1338 697 329 69 506 111

9 9161 1367 3814 2091 886 69 1342 145

10 1895 4149 1600 1655 286 69 434 440

11 5124 366 3849 1220 562 527 457 39

12 10177 2807 5649 523 1222 195 1848 297

13 129 5461 37 0 11 69 11 313

14 410 15681 175 0 49 69 69 26

15 858 7549 426 174 92 184 66 80

Totais 87382 60947 54354 16638 13171 4805 22039 3493

PRODUÇÃO E ATRAÇÃO DE VIAGENS                                         

VALORES PROJETADOS PARA O ANO DE PROJETO.
OutrosSaúdeEducaçãoTrabalho

Zona
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motorizado. Este percentual obtido foi calculado para o ano base, para o ano de projeto 

e, posteriormente, utilizado para dividir os números totais de viagens de produção e 

atração de viagens observados, no caso de 2012, e modelados, no caso de 2032, entre os 

dois modos de transporte. 

 

4.2.1. Divisão modal para o ano base: 2012 

 

Utilizando os dados fornecidos pelo IPUP que indicam o número de 

veículos por domicílio, é possível identificar o número total de veículos na zona. 

Multiplicando este número pelo fator de ocupação veicular, tem-se, como resultado, o 

número de pessoas da zona que utilizam o transporte motorizado. Diminuindo este 

número do total de pessoas da zona, obtém-se o número de pessoas que utilizam o 

transporte não-motorizado. Os cálculos podem ser vistos abaixo: 

 

Tabela 4.13.  - Cálculo do número de usuários de transportes motorizados e não-
motorizados

 

 

Fonte: Próprio Autor 

Zona Total Domicílios
Veículos/

domicilio

Nº de total 

de veículos

Nº de pessoas 

T.M.

Nº de pessoas 

T.N.M.

1 3600 900 0,87 783 1175 2426

2 600 200 0,73 146 219 381

3 4000 1000 1,20 1200 1800 2200

4 6100 2033 2,01 4087 6131 -30

5 200 40 0,10 4 6 194

6 3000 750 0,30 225 338 2663

7 2100 525 0,20 105 158 1943

8 1300 325 0,10 33 49 1251

9 3600 720 0,80 576 864 2736

10 1200 300 0,10 30 45 1155

11 4500 750 0,05 38 56 4444

12 5000 893 0,70 625 938 4063

13 73 15 0,00 0 0 73

14 200 67 0,00 0 0 200

15 800 133 0,01 1 2 798

DADOS CALCULADOSDADOS FORNECIDOS PELO IPUP
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Como a taxa de ocupação veicular foi uniformemente aplicada a todas as 

zonas, obteve-se o resultado negativo para o número de pessoas utilizando transporte 

não-motorizado na zona 4, Lagoinha, onde o que pode estar acontecendo é uma taxa de 

ocupação veicular inferior a 1,5, porém, é coerente considerar este resultado como zero, 

mostrando que todos os moradores possuem veículos particulares. Com os resultados 

ajustados, então, é possível visualizar as proporções percentuais de usuários dos 

transportes motorizas e não-motorizados, ilustrados na tabela a seguir: 

 

Tabela 4.14. – Divisão modal por zona para o ano base. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Para a zona 16, Fortaleza, foi estabelecida uma proporção para o número de 

viagens produzidas e atraídas pelos motivos educação, saúde e outros, baseando-se na 

proporção entre as 2000 viagens por motivo trabalho que são produzidas e atraídas entre 

a Capital e Pontal. Calculou-se que porcentagens representam o total de viagens 

produzidas e atraídas por cada motivo separadamente frente ao total de viagens 

Zona Motorizados Não-Motorizados

1 33% 67%

2 37% 64%

3 45% 55%

4 100% 0%

5 3% 97%

6 11% 89%

7 8% 93%

8 4% 96%

9 24% 76%

10 4% 96%

11 1% 99%

12 19% 81%

13 0% 100%

14 0% 100%

15 0% 100%

DIVISÃO MODAL 2012
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produzidas e atraídas por todos os motivos. Achadas estas relações, definiu-se que a 

distribuição das viagens da zona 16 entre os quatro motivos segue a mesma proporção 

que as proporções destes motivos dentre os totais de Pontal. Como é sábio que para o 

motivo trabalho, 2000 viagens são produzidas entre Capital e Pontal, utilizaram-se as 

outras relações para achar os números de viagens para os outros motivos. Os cálculos 

estão ilustrados abaixo. 

 

∑          ∑                    ∑                    ∑                 ∑                  

 

Logo: 

                     ∑                   ∑          

                     ∑                   ∑          

                  ∑                ∑          

                   ∑                 ∑          

Então: 
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Finalmente: 

                                                                      

 

Obtendo, como consequências os seguintes valores: 

Tabela 4.15. – Produções e Atrações estimadas para a Zona 16 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Para a definição dos percentuais de viagens motorizadas e não motorizadas 

da zona 16, somou-se o número de pessoas que utilizam veículos motorizados e não 

motorizados de todas as zonas, onde a partir destes dois totais, foi definida uma taxa 

média de divisão modal para a zona em questão, a saber: 

 

Tabela 4.16. – Valores totais de usuários para modos motorizados e não motorizados 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Tabela 4.17. – Taxa média percentual de utilização de modos motorizados e não 
motorizados 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Produção Atração Produção Atração Produção Atração Produção Atração

16 2000 2000 811 811 139 139 141 141

Saúde Outros

VIAGENS ESTIMADAS PARA A ZONA 16

Zona
Trabalho Educação

População Total Nº de pessoas T.M. Nº de pessoas T.N.M.

36273 11779 24525

PONTAL

% Motorizados % Não Motorizados

32% 68%

PONTAL
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Depois de obtidas estas taxas por zona, multiplicam-se estas pelos números 

totais produzidos e atraídos por cada motivo, resultando, finalmente, em números totais 

de produções e atrações por zona e por modo de transporte.  

Tabela 4.18. – Produções e atrações totais para transportes não motorizados. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Tabela 4.19. – Produções e atrações totais para transportes motorizados 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Produção Atração Produção Atração Produção Atração Produção Atração

1 67% 1516 128 697 0 121 101 30 47

2 64% 343 1270 140 2413 13 127 9 127

3 55% 1485 770 550 1100 55 0 55 55

4 0% 0 0 0 0 0 0 0 0

5 97% 101 1940 43 0 8 0 19 165

6 89% 1664 888 732 0 53 0 27 80

7 93% 1364 674 556 0 61 69 152 67

8 96% 845 289 313 361 31 0 31 77

9 76% 1423 426 547 760 41 0 82 68

10 96% 728 1636 318 770 52 0 43 72

11 99% 1852 146 815 691 178 178 126 30

12 81% 1959 813 733 224 145 57 51 163

13 100% 37 1200 15 0 2 0 1 0

14 100% 167 8200 67 0 5 0 10 0

15 100% 333 299 133 100 7 72 8 100

16 68% 1360 1360 551 551 95 95 96 96

15174 20038 6209 6971 866 698 741 1147TOTAL

TRANSPORTES NÃO MOTORIZADOS
Trabalho Educação Saúde Outros

Zona Taxa

Produção Atração Produção Atração Produção Atração Produção Atração

1 33% 734 62 338 0 59 49 15 23

2 37% 197 730 80 1387 7 73 5 73

3 45% 1215 630 450 900 45 0 45 45

4 100% 5083 1600 2033 0 610 810 813 300

5 3% 3 60 1 0 0 0 1 5

6 11% 211 113 93 0 7 0 3 10

7 8% 106 53 43 0 5 5 12 5

8 4% 33 11 12 14 1 0 1 3

9 24% 449 134 173 240 13 0 26 22

10 4% 28 64 12 30 2 0 2 3

11 1% 23 2 10 9 2 2 2 0

12 19% 452 188 169 52 33 13 12 38

13 0% 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0% 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0% 1 1 0 0 0 0 0 0

16 32% 640 640 260 260 44 44 45 45

9177 4286 3675 2891 829 997 981 572TOTAL

TRANSPORTES MOTORIZADOS

Zona Taxa
Trabalho Educação Saúde Outros
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4.2.2. Divisão Modal para o horizonte de projeto: 2032. 

 O procedimento aqui realizado é análogo ao feito para o ano base, sendo, 

no entanto, os cálculos realizados tendo como base os dados lançados para 2032 de 

acordo com as taxas de crescimento indicadas no Quadro 3.1, bem como os totais de 

viagens produzidos e atraídos, tendo sido modelados pelas equações obtidas na etapa de 

Geração de viagens. Como o procedimento para cálculo dos percentuais de viagens por 

modos motorizados e não motorizados já foi explanada no item anterior, serão exibidos, 

apenas, os resultados obtidos para o ano de projeto. 

 Para o cálculo do número de pessoas utilizando transportes motorizados, 

bem como do número de pessoas utilizando transportes não motorizados: 

 

Tabela 4.20 - Cálculo do número de usuários de transportes motorizados e não-motorizados 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Assim como para o ano de 2012, a zona 4, Lagoinha, apresentou um valor 

negativo para número de pessoas que utilizam o transporte não motorizado, sendo feita 

a consideração que a ocupação veicular desta zona foge à definida como uniforme, de 

Zona População Domicílios
Veículos/d

omicilio
Nº de Veículos

Nº de 

pessoas 

T.M.

Nº de 

pessoas 

T.N.M.

1 11546 2886 1,73 4997 7495 4051

2 1924 641 1,45 932 1398 527

3 12829 3207 2,39 7658 11487 1342

4 19564 6521 4,00 26081 19564 0

5 641 128 0,20 26 38 603

6 9621 2405 0,60 1436 2154 7468

7 6735 1684 0,40 670 1005 5730

8 4169 1042 0,20 207 311 3858

9 11546 2309 1,59 3676 5514 6032

10 3849 962 0,20 191 287 3561

11 14432 2405 0,10 239 359 14073

12 16036 2864 1,39 3988 5983 10053

13 234 47 0,15 7 11 224

14 641 214 0,15 32 48 593

15 2566 428 0,02 9 13 2553

DADOS PROJETADOS PARA 2032 DADOS CALCULADOS
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1,5 pessoas por veículo, e, então, foi adotado que nenhum deslocamento desta zona é 

feito por meio não motorizado, zerando o valor aqui discutido. 

A partir dos dados calculados acima, foram obtidas as taxas de divisão 

modal, mantendo o raciocínio para a zona 16 análogo ao do item 4.2.1. 

 

Tabela 4.21. – Valores totais e relação percentual de usuários para modos motorizados e não motorizados 
para o ano de 2032. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Tabela 4.22. – Divisão modal por zona para o ano base. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Transporte População %

Motorizado 65215 56%

Não Motorizado 51118 44%

PONTAL 2032

Zona Motorizados Não Motorizados

1 65% 35%

2 73% 27%

3 90% 10%

4 100% 0%

5 6% 94%

6 22% 78%

7 15% 85%

8 7% 93%

9 48% 52%

10 7% 93%

11 2% 98%

12 37% 63%

13 5% 96%

14 8% 93%

15 0% 100%

16 48% 52%

DIVISÃO MODAL 2032
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Após obtidas estas taxas por zona, multiplicam-se estas pelos números totais 

produzidos e atraídos por cada motivo, obtidos à partir dos resultados da aplicação das 

equações dos modelos de geração para os dados estimados de 2032, resultando, 

finalmente, em números totais de produções e atrações por zona e por modo de 

transporte para o ano horizonte de projeto.  

Para a zona 16, foi calculado um fator de crescimento do número total de 

viagens produzidas e atraídas por cada motivo e esta relação foi utilizada para estimar as 

viagens desta zona para 2032, como mostrado abaixo:  

 

Tabela 4.23. – Total de viagens estimadas para 2032 da zona 16. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Finalmente, os resultados para cada modo de transporte: 

 

 

 

 

 

 

P. A. P. A. P. A. P. A.

TOTAL 2012 22298 22298 9051 9051 1554 1554 1575 1575

TOTAL 2032 87382 60947 54354 16638 13171 4805 22039 3493

Fator de 

Crescimento
3,9 2,7 6,0 1,8 8,5 3,1 14,0 2,2

P. & A. - Zona 16 - 

2012
2000 2000 811 811 139 139 141 141

P. & A. - Zona 16 - 

2032
7838 5467 4870 1491 1178 430 1973 313

OutrosSaúdeEducaçãoTrabalho
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Tabela 4.24. – Produções e atrações totais para transportes não motorizados estimados para 2032. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Tabela 4.25. – Produções e atrações totais para transportes motorizados estimados para 2032. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

 

Produção Atração Produção Atração Produção Atração Produção Atração

1 35% 3215 537 1543 0 370 342 597 57

2 27% 345 5125 195 6794 52 632 87 543

3 10% 1079 3783 837 3484 205 69 361 401

4 0% 0 4515 0 0 0 2106 0 478

5 94% 388 3725 125 0 25 69 24 52

6 78% 4652 2929 2635 0 615 69 972 310

7 85% 3695 1904 2024 0 470 263 703 202

8 93% 2172 1049 1238 697 304 69 469 111

9 52% 4786 1367 1992 2091 463 69 701 145

10 93% 1753 4149 1481 1655 265 69 402 440

11 98% 4996 366 3753 1220 548 527 446 39

12 63% 6380 2807 3541 523 766 195 1158 297

13 96% 123 5461 35 0 10 69 10 313

14 93% 379 15681 162 0 46 69 63 26

15 100% 854 7549 424 174 91 184 66 80

16 52% 4087 5467 2540 1491 615 430 1029 313

38906 66414 22524 18128 4844 5235 7089 3806TOTAL

TRANSPORTES NÃO MOTORIZADOS 2032

Zona Taxa
Trabalho Educação Saúde Outros

Produção Atração Produção Atração Produção Atração Produção Atração

1 65% 5949 537 2855 0 684 342 1106 57

2 73% 915 5125 518 6794 138 632 230 543

3 90% 9236 3783 7161 3484 1751 69 3091 401

4 100% 26143 4515 18644 0 5207 2106 9796 478

5 6% 25 3725 8 0 2 69 2 52

6 22% 1342 2929 760 0 177 69 280 310

7 15% 596 1904 326 0 76 263 113 202

8 7% 175 1049 100 697 25 69 38 111

9 48% 4375 1367 1821 2091 423 69 641 145

10 7% 141 4149 119 1655 21 69 32 440

11 2% 127 366 96 1220 14 527 11 39

12 37% 3797 2807 2107 523 456 195 689 297

13 5% 6 5461 2 0 0 69 0 313

14 8% 31 15681 13 0 4 69 5 26

15 0% 4 7549 2 174 0 184 0 80

16 48% 3750 5467 2330 1491 564 430 944 313

56612 66414 36863 18128 9543 5235 16980 3806TOTAL

TRANSPORTES MOTORIZADOS 2032

Zona Taxa
Trabalho Educação Saúde Outros
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4.3. DISTRIBUIÇÃO DE VIAGENS 

  

O procedimento de calibração de um modelo gravitacional de distribuição 

de viagens necessita de três tipos de dados para ser efetuado, sendo estes o número total 

de viagens produzidas por cada zona, o número de viagens atraídas por cada zona e, 

finalmente, o número de viagens correspondente ao par Origem-Destino de uma zona 

pra outra do ano base, onde este último é extraído de uma matriz OD existente para a 

cidade em estudo. No caso de Pontal, não há matriz OD para o ano base e, então, 

decidiu-se por utilizar os dados observados em 2012, além de definir valores para o 

coeficiente α, gerando, por fim uma matriz OD para o ano base, além de modelos 

calibrados com estes valores de α para cada motivo de viagem e modo de transporte.  

Primeiramente, foram definidos os valores do coeficiente α para cada 

motivo de viagem e, também, por cada modo de transporte. Relembrando a equação 

utilizada para realizar o procedimento de distribuição de viagens pelo método 

gravitacional,                     , onde  (   )         figura a função inversa de 

custo generalizado, podemos observar que o fator α funciona como um regulador da 

influência da função de custo generalizado. Sabe-se que para diferentes motivos de 

viagem, a impedância, que pode ser função do tempo de viagem ou distância percorrida, 

pode vir a ser mais ou menos relevante. Para o motivo trabalho, por exemplo, espera-se 

que o custo sentido pelo usuário seja menos relevante que para uma viagem para um 

motivo não obrigatório, como compras, entretenimento etc. Os fatores aqui definidos 

consideram a influência tanto do motivo da viagem, quanto do modo de transporte 

escolhido para a realização desta. Logo, balizando-se por esta premissa, definiram-se os 

valores de α que podem ser vistos abaixo:  

Tabela 4.26. – Valores de α por motivo e por modo de transporte. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Não Motorizado Motorizado

Trabalho 0.6 0.5

Educação 0.6 0.5

Saúde 1.1 1

Outros 2 1.9

a
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 Os resultados observados para a pré-divisão modal do ano base 

consistem de totais de produções e atrações de viagem que, para serem utilizados no 

modelo de distribuição, devem ser balanceados. O balanceamento destes dados foi 

realizado, fixando-se os valores para as produções, visto que tais valores foram 

extraídos de uma pesquisa domiciliar. 

 Com as produções e atrações balanceadas, para cada motivo, para cada 

modo de transportes, tanto para o ano base quanto para 2032, tem-se um configuração 

da seguinte forma:  

 

Figura 4.27. – Matriz PA sem preenchimento para o modo não motorizado para o ano base 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Como pode ser visto, a falta de preenchimento das células indica o objetivo 

desta etapa que é justamente encontrar o número de viagens produzidas e atraídas entre  

as 16 zonas, obtendo uma matriz de Produções e Atrações preenchida, chamada Matriz 

PA.  

A fim de preencher as lacunas nas matrizes PA, foram definidas as funções 

de impedância para cada modo de transporte. Para o modo motorizado, a impedância 

para a realização de uma viagem entre uma zona i e uma zona j foi definido como sendo 

o tempo entre estas. Para cada par OD, há uma rota de tempo mínimo, sendo este tempo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 P
1 1516

2 343

3 1485

4 0

5 101

6 1664

7 1364

8 845

9 1423

10 728

11 1852

12 1959

13 37

14 167

15 333

16 1360

A 122 1283 898 1026 1283 642 449 192 359 1091 95 642 770 5260 192 872 15177

?

Matriz PA para motivo TRABALHO por meio NÃO MOTORIZADO                                       

2012
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calculado a partir da relação entre a distância e a velocidade de fluxo livre, 

características peculiares de cada link desta rota. Para o modo não motorizado, foi 

considerado que a impedância é dada pela distância mínima entre cada par OD. O 

software TransCAD gerou duas matrizes de impedância, considerando as impedâncias 

definidas anteriormente para cada modo de transporte. Estas podem ser vistas abaixo:  

 

Tabela 4.28 – Matriz de Impedâncias para modo de transporte motorizado. 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3

2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3

3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3

4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2

8 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3

10 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4

11 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4

12 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3

13 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3

14 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4

15 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,3

16 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,0

MATRIZ DE IMPEDÂNCIA PARA TRANSPORTES MOTORIZADOS (h)
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Tabela 4.29. – Matriz de Impedâncias para modo de transporte não motorizado. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Aplicando, em seguida, os modelos gravitacionais calibrados a partir dos 

valores definidos de α, dos totais produzidos e atraídos para cada zona e das funções de 

custo, baseadas nas matrizes de impedância geradas, foram obtidas as matrizes PA 

preenchidas. Nesta etapa, é necessário realizar-se a conversão destas matrizes PA em 

matrizes, OD, Origem/Destino. No primeiro caso, das matrizes de Produção e Atração, 

há uma contabilização simples do número de viagens que chega ou que saem da zona, já 

para o segundo caso, OD, é considerado que uma zona que produz uma viagem com 

retorno previsto, como por exemplo, uma viagem ordinária com base residencial e 

finalidade no trabalho, com retorno pós-expediente para a residência, é contabilizado 

como se esta zona tivesse produzido duas viagens, uma de ida e uma de volta, e, não, 

uma produção de ida e uma atração de retorno, como contabilizado nas matrizes PA. 

Para uma análise de um dia completo, como no caso dos transportes não 

motorizados, as matrizes PA foram convertidas em OD, considerando o período de 24h. 

Porém, para a análise do caso dos transportes motorizados, onde o que nos interessa são 

os possíveis congestionamentos em horário de pico, foi definido que um percentual de 

todas as produções e atrações ocorrem no pico da manhã, compreendido entre 06:30h e 

07:30h. Logo, foi gerada uma nova matriz PA, sendo esta a matriz PA de pico, 

contemplando 20% dos números de viagens interzonais mostrados na matriz PA. 

Depois de obtida esta nova matriz PA, fez-se, então a conversão desta em uma OD para 

ZONA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0,0 1,4 2,3 3,3 4,6 4,5 7,0 5,4 3,8 4,9 5,8 3,0 4,1 5,0 1,9 8,2

2 1,4 0,0 1,7 2,6 3,9 3,6 6,1 4,5 2,7 4,0 5,1 2,6 3,8 4,9 3,1 7,3

3 2,3 1,7 0,0 2,3 3,2 3,6 6,1 4,5 3,6 5,3 6,6 4,1 5,2 6,3 4,0 7,3

4 3,3 2,6 2,3 0,0 1,7 2,0 4,5 3,0 3,3 5,0 7,0 4,7 5,9 7,0 5,0 5,7

5 4,6 3,9 3,2 1,7 0,0 1,4 3,9 2,3 4,0 5,8 7,8 5,7 6,9 8,0 6,2 4,6

6 4,5 3,6 3,6 2,0 1,4 0,0 2,6 1,1 3,8 5,5 7,5 5,5 6,6 7,7 6,2 4,8

7 7,0 6,1 6,1 4,5 3,9 2,6 0,0 1,9 6,2 8,0 10,0 8,0 9,1 10,2 8,7 3,7

8 5,4 4,5 4,5 3,0 2,3 1,1 1,9 0,0 4,7 6,4 8,5 6,4 7,6 8,6 7,1 4,5

9 3,8 2,7 3,6 3,3 4,0 3,8 6,2 4,7 0,0 1,8 3,9 3,1 4,3 5,4 5,5 7,4

10 4,9 4,0 5,3 5,0 5,8 5,5 8,0 6,4 1,8 0,0 2,8 4,2 5,4 6,5 6,6 9,2

11 5,8 5,1 6,6 7,0 7,8 7,5 10,0 8,5 3,9 2,8 0,0 3,1 3,4 4,4 6,8 11,2

12 3,0 2,6 4,1 4,7 5,7 5,5 8,0 6,4 3,1 4,2 3,1 0,0 1,4 2,5 4,7 9,2

13 4,1 3,8 5,2 5,9 6,9 6,6 9,1 7,6 4,3 5,4 3,4 1,4 0,0 1,6 4,0 10,3

14 5,0 4,9 6,3 7,0 8,0 7,7 10,2 8,6 5,4 6,5 4,4 2,5 1,6 0,0 3,5 11,4

15 1,9 3,1 4,0 5,0 6,2 6,2 8,7 7,1 5,5 6,6 6,8 4,7 4,0 3,5 0,0 9,8

16 8,2 7,3 7,3 5,7 4,6 4,8 3,7 4,5 7,4 9,2 11,2 9,2 10,3 11,4 9,8 0,0

MATRIZ DE IMPEDÂNCIA PARA TRANSPORTES NÃO MOTORIZADOS:                               

DISTÂNCIAS ENTRE ZONAS (Km)
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o horário de pico. Todas as matrizes OD citadas acima poderão ser visualizadas no 

Anexo B, sendo estas: Matriz OD 24h para transportes não-motorizados; Matriz OD de 

pico para transportes motorizados.  

 

4.4. ALOCAÇÃO DE TRÁFEGO 

 

 Detendo as informações do número de viagens produzidas e atraídas 

entre as zonas, por cada modo de transporte, é chegada a etapa de definir por quais rotas 

estas viagens acontecem. Dentre os métodos de alocação disponíveis, para modo não 

motorizados, foi utilizado o “Tudo ou Nada”, já para o modo motorizado foi utilizado o 

“Equilíbrio do usuário”, sendo estes abordados em mais detalhe abaixo: 

 

4.4.1. Alocação para transportes Não-Motorizados para o ano base. 

 

 

 As viagens não motorizadas em Pontal ocorrem todas pelo modo à pé e, 

dessa forma, foi considerado aqui que o custo percebido pelo usuário é a distância que 

este percorre para atingir seus objetivos. Dessa forma, foi utilizado o método de 

alocação “Tudo ou Nada” que define as escolhas pelas rotas, baseando-se, apenas, na 

rota de menor distância possível entre uma origem e um destino.  

O método acima citado foi utilizado tanto para as viagens não motorizadas 

que ocorrem no ano base, quanto para as do ano de projeto. Os resultados abaixo, 

ilustram o volume de pessoas alocados em cada via de Pontal. Uma versão ampliada 

deste mapa encontra-se no Anexo C. 
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Figura 4.30. – Mapa temático ilustrando o carregamento das vias para o modo não motorizado no base. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 É possível visualizar uma concentração de pedestres no conjunto de vias 

que cortam Pontal centralmente, de leste a oeste. Tais vias são: R. Impituva, Av. M, Av. 

Amazonas, por exemplo. Além de identificar que vias estão mais carregadas, como o 

intuito na análise deste modo é verificar que percentuais das viagens ocorrem por rotas 

com distâncias maiores que dois quilômetros, foram identificadas quais distâncias estão 

relacionadas com o número total de viagens para cada par OD. A partir da matriz de 

impedância para transportes não motorizados, que mostra as menores distâncias 

interzonais, relacionou-se o total de viagens para cada par OD obtido da matriz de 

distribuição OD com a distância em que estas estão acontecendo. Uma ilustração deste 

procedimento pode ser visto abaixo: 
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Tabela 4.30 – Relação entre Número de viagens da matriz OD e distância mínima interzonal 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 Foram definidas seis classes de distância, variando de 0 a 12 metros, com 

intervalo de dois metros. Ordenando-se os dados pela ordem crescente das distâncias e 

somando os números dos totais de viagens para cada par OD, é possível obter, 

finalmente, o número total de viagens por cada classe de distância percorrida. Uma 

ilustração dos dados organizados por ordem crescente de distância pode ser vista 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de 

Origem

Zona de 

Destino

Distância 

Interzonal

Número de 

Viagens
1 2 1,4 239

1 3 2,32 136

1 4 3,29 80

1 5 4,55 67

1 6 4,49 46

1 7 6,98 37

1 8 5,41 23

1 9 3,77 57

1 10 4,86 83

1 11 5,8 53

1 12 2,96 69

1 13 4,12 38

1 14 5 261

1 15 1,87 25

1 16 8,18 84
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Tabela 4.31. – Dados da tabela 4.30 ordenados de forma crescente de acordo com a distância. 

 

Fonte: Próprio Autor 

  

Por fim, foi construído um histograma que ilustra o percentual de viagens 

realizadas em cada classe de distâncias. Como resultado desta análise, vê-se que 92,17% 

das viagens não motorizadas ocorrem por rotas com distâncias maiores que 2 km e, 

consequentes tempos maiores que 30 minutos. 

 

Gráfico 4.9. – Histograma de frequências do número relativo de viagens por distância percorrida para o 
ano base. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Zona de 

Origem

Zona de 

Destino

Distância 

Interzonal

Número de 

Viagens
6 8 1,06 57

8 6 1,06 57

5 6 1,39 67

6 5 1,39 67

1 2 1,4 239

2 1 1,4 239

12 13 1,4 44

13 12 1,4 44

13 14 1,61 10

14 13 1,61 10

4 5 1,67 11

5 4 1,67 11

2 3 1,74 270

3 2 1,74 270

9 10 1,84 128

10 9 1,84 128
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4.4.2. Alocação para transportes Não-Motorizados para o ano de projeto. 

 

 O método utilizado para a alocação das viagens futuras é análogo ao 

utilizado no ano base e, por esta razão, serão mostrados, apenas, os resultados obtidos. 

 A alocação nas vias nos retorna uma configuração similar a do ano base, 

porém a mudança está na ordem de grandeza deste carregamento. O intervalo de maior 

volume para o ano base encontrava-se entre 6.000 e 9.000 viagens, já, para o ano de 

projeto, os limites do maior intervalo são de 20.000 e 30.000 viagens. Uma versão 

ampliada deste mapa encontra-se no Anexo C. 

 

Figura 4.3. – Mapa temático ilustrando o carregamento das vias para o modo não motorizado no ano de 
projeto. 

 

 Fonte: Próprio Autor 

 

 

 O histograma gerado, seguindo o mesmo procedimento para o ano base, 

está ilustrado abaixo e apresenta 94,7% das viagens não motorizadas sendo realizadas 

por distâncias maiores que 2 km. Tal percentual é 1,10 % maior que o obtido para o ano 
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base, o que pode parecer pequeno, porém o crescimento no número total de viagens com 

distâncias maiores que 2 km é de aproximadamente 330%. Abaixo, o histograma gerado 

para o ano de projeto: 

 

Gráfico 4.10. – Histograma de frequências de número de viagens por distância percorrida para o ano de 
projeto. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

4.4.3. Alocação para transportes Motorizados para o ano base. 

 

Em Pontal do Ceará, as viagens pelo modo motorizado ocorrem 

exclusivamente por carro particular e o intuito nesta etapa é, com os resultados da 

alocação, visualizar se há uma saturação das vias na cidade, qual o grau desta saturação 

e qual é a localização destas vias. 

 O custo percebido pelo usuário em um veículo automotivo não 

obrigatoriamente é a distância total do percurso. Neste caso, definiu-se como custo o 

tempo necessário para se percorrer uma via. Este tempo sofre influência tanto da 

distância percorrida, quanto da velocidade de fluxo livre da via, que por sua vez é 

influenciada pela condição do pavimento. Assim, escolheu-se por utilizar o método de 

alocação “Equilíbrio do usuário”. Este, como descrito no item 2.6., busca obter um 

equilíbrio entre os custos de todas as possíveis rotas entre um par OD, aproveitando da 

melhor forma a rede viária. 
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 Foram, então, alocadas as viagens observadas na matriz OD para o 

horário  de pico, sendo obtido o carregamento das vias abaixo, para o qual uma versão 

ampliada deste mapa encontra-se no Anexo G.: 

 

Figura 4.4. – Mapa temático ilustrando o carregamento das vias para o modo motorizado no ano base. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 Os valores obtidos dos volumes totais provenientes da alocação foram 

organizados em uma tabela e, posteriormente, orientados em ordem decrescente nos 

fornecendo a visualização a seguir: 

 

Tabela 4.32. – Valores de volumes totais ordenados de forma decrescente.

 

Fonte: Próprio Autor 

 

LOGRADOURO PAVIMENTO
CAPACIDADE 

DO LINK

VOLUME 

TOTAL
Av. Mato Grosso Pavimentação a implantar 250 734

Av. Rio Branco Via Pavimentada 500 734

Av. América Via Pavimentada 500 643

Av. Espírito Santo Via Pavimentada 500 594
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 Os valores dos volumes totais não nos mostra, no entanto, o grau de 

saturação do link, uma vez que as capacidades de cada um destes variam de acordo com 

a situação do pavimento. Foi estabelecido, então, o grau de saturação da vida, dado pela 

relação entre o volume total no link e a capacidade deste, a saber: 

      

Onde, N é o grau de saturação, V, o volume total no link e C a capacidade 

deste. 

Logo, foi incluída uma coluna na tabela acima, mostrando os graus de 

saturação de cada link. Para classificar estes dados obtidos, foram definidas três classes 

de utilização do link, estando seus intervalos e suas respectivas classificações ilustradas 

na tabela abaixo: 

 

Tabela 4.33. – Categorias definidas para os intervalos dos valores de N. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 A nova tabela com os dados referentes ao grau de saturação para cada 

link foi gerada e os valores para N foram ordenados de forma decrescente, resultando 

numa tabela como esta: 

 

Tabela 4.34. – Valores de N ordenados de forma decrescente. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

0 < N < 0,7 Não Saturado

0,7 < N < 1 Semi Saturado

N > 1 Saturado

GRAU DE SATURAÇÃO

LOGRADOURO PAVIMENTO
CAPACIDADE 

DO LINK

VOLUME 

TOTAL
N

Av. Mato Grosso Pavimentação a implantar 250 734 2,94

Av. Goiás Pavimentação a implantar 250 584 2,34

Av. Mato Grosso Pavimentação a implantar 250 538 2,15

Av. Rio Branco Via Pavimentada 500 734 1,47
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  A partir destes resultados, foi possível verificar o número total de links 

onde há sobrecarga de volume. Dos 158 links de Pontal, apenas 8 estão atuando com 

sobrecarga de volume, ou seja, N > 1. Outros 12 encontram-se em estado semi-saturado. 

As proporções percentuais de saturação podem ser vistas no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 4.11. – Nível de saturação dos links de Pontal para o ano base. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 As situações, para o ano base, dos links pavimentados e não 

pavimentados foram analisadas separadamente. Dentre os links não pavimentados, 10% 

encontram-se saturados e, dentre os links pavimentados, 4% estão saturados e 11% 

semi-saturados. Nos gráficos abaixo, as proporções para cada situação de pavimentação 

podem melhor ser visualizadas:  
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Gráfico 4.12. - Nível de saturação dos links pavimentados de Pontal para o ano base. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Gráfico 4.13. - Nível de saturação dos links não pavimentados de Pontal para o ano base. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 No Anexo E, pode ser vista a tabela completa contendo todos os links e 

seus graus de saturação, N, para o ano base. 
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4.4.3. Alocação para transportes Motorizados para o ano de projeto 

 

Mais uma vez, o método utilizado para a alocação das viagens futuras é 

análogo ao utilizado no ano base e, por esta razão, serão mostrados, apenas, os 

resultados obtidos. 

Abaixo, pode ser visto o mapa temático com os carregamentos nas vias de 

Pontal para o ano de 2032. Uma versão ampliada deste mapa encontra-se no Anexo D. 

 

Figura 4.5. – Mapa temático ilustrando o carregamento das vias para o modo motorizado ano de projeto

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 Para o ano de projeto, foram gerados gráficos com as proporções 

percentuais mostrando os três graus de saturação das vias. Esta análise foi feita para 

todas as vias de Pontal, somente para as vias pavimentadas e somente para as vias não 

pavimentadas, assim como foi feito para o ano base. Os resultados podem ser vistos 

abaixo: 
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Gráfico 4.14. – Grau de saturação dos links de Pontal para o ano de projeto. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Gráfico 4.15. - Grau de saturação dos links não pavimentados de Pontal para o ano de projeto. 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Gráfico 4.16. - Grau de saturação dos links pavimentados de Pontal para o ano de projeto

 

Fonte: Próprio Autor 

 

No Anexo F, pode ser vista a tabela completa contendo todos os links e seus 

graus de saturação,  N,  para o ano de projeto. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS E PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

  

 Os resultados obtidos foram confrontados com as hipóteses iniciais dos 

problemas definidas nos tópicos 3.5.1 e 3.5.2. Tais conclusões podem ser vistas abaixo: 

 

5.1. TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 

 

5.1.1. Análise para o ano base. 

 

 Tendo sido definida a velocidade média de caminhada do pedestre em 

Pontal de 4 km/h, é ideal que, segundo RAIA Jr (2000), o tempo de caminhada entre a 

origem do deslocamento e seu destino final não ultrapasse 30 minutos, logo, é desejado 

que o pedestre não caminhe por trajetos maiores que 2 quilômetros.  

 Analisando o histograma das frequências dos percentuais de viagens que 

ocorrem por cada classe de distância, fica clara a situação crítica que Pontal enfrenta. Já 

no ano base, 2012, a cidade em estudo apresenta cerca de 90% de todos seus 

deslocamentos não motorizados sendo realizados em distâncias acima da distância ideal 

citada no parágrafo acima. Este fato se torna mais grave a medida que a renda média 

mensal da zona diminui, pois a posse veicular diminui e, por consequência, o número de 

deslocamentos não motorizados aumenta.  
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Gráfico 5.1. – Área do histograma que indica o percentual total das viagens em distâncias não ideais para 
o ano base. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

A zona 11, Precatuba, com renda média mensal de R$ 350,00 ilustra a 

criticidade desta situação. Apesar dos 4.500 habitantes, existem, apenas, 38 veículos 

automotivos particulares. Na figura 5.1., é possível visualizar as linhas de desejo dos 

deslocamentos realizados pelos habitantes desta zona, onde a largura de cada linha 

indica um maior ou menor número de viagens no sentido mostrado. Vê-se que as 

viagens com origem nesta zona tem finalidade em outros bairros mais distantes onde as 

condições de oferta de trabalho, número de vagas escolares e infraestrutura de 

equipamentos de saúde é maior. No mapa, é possível identificar as distâncias mínimas 

percorridas, indicadas nos retângulos sobrepostos às linhas de desejo, entre uma zona e 

outra, ficando claro que os moradores desta zona, populosa e de baixa renda percorrem, 

em sua maioria, mais de 2 quilômetros diários para atingirem seus objetivos. O mapa 

temático abaixo pode ser visto em versão ampliada no Anexo G. 
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Figura 5.1. – Mapa Temático ilustrando as linhas de desejo das viagens com origem na zona 11 para o 
ano base 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

5.1.2. Análise para o ano de projeto. 

 

  Com o crescimento da população, renda e número de veículos projetados 

para 2032, há uma mudança nos resultados obtidos, principalmente quando analisados 

os números totais de viagem. Analisando o histograma das frequências dos percentuais 

de viagens que ocorrem por cada classe de distância, é possível visualizar uma situação 

similar a do ano base, onde a maioria dos deslocamentos ocorrem em uma distância 

maior que 2 quilômetros. 
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Gráfico 5.2. – Área do histograma que indica o percentual total das viagens em distâncias não ideais para 
o ano de projeto. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 Apesar do percentual total das viagens se manter similar ao do ano base, 

a situação projetada para 2032 é mais grave, pois o número absoluto das viagens é 

maior que o dobro observado em 2012 como pode ser visto abaixo: 

 

Tabela 5.1. – Crescimento relativo para o percentual e para o número absoluto de viagens realizadas com 
distâncias maiores que 2 Km. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Comparando as linhas de desejo da situação mais crítica em 2012 com a 

mesma situação projetada para 2032, podemos ver uma situação similar, porém 

agravada pelo aumento dos números de viagens interzonais. Abaixo, o mapa temático 

aos moldes do exibido no item anterior, porém para o ano de 2032. O mapa temático 

abaixo pode ser visto em versão ampliada no Anexo G. 

Ano Nº % Nº Absoluto

2012 92,17% 21193

2032 94,73% 69496

2,8%

227,9%

VIAGENS COM Δ > 2Km

Crescimento Relativo ao ano base

Nº Absoluto

Nº %



97 
 

Figura 5.2. – Mapa Temático ilustrando as linhas de desejo das viagens com origem na zona 11 para o 
ano base. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 No mapa acima, é possível ver que a maior parte dos deslocamentos 

originados na zona 11 seguem para as zonas 14, 3, 2 e 16, todas com distâncias 

interzonais maiores que 2 quilômetros. 

 

5.1.3. Proposta de melhoria do sistema de transporte não motorizado 

 

 Sabe-se que, em Pontal, o único meio não motorizado existente é “à pé”. 

Tal fato subestima a capacidade de otimização de tempos de viagem da bicicleta. De 

acordo com CARLOS (2012), caminhadas com tempo igual ou superior a 15 minutos 

são, em parte, passíveis de se tornarem viagens por meio de bicicletas, melhorando os 

tempos de deslocamento dos usuários do transporte não motorizado. Será considerado, 

aqui, que todos os usuários que realizam deslocamentos à pé com tempos maiores que 

30 minutos são suscetíveis a mudar de meio de transporte, migrando para a bicicleta, 

caso haja incentivo por parte do governo tanto para aquisição do veículo, quanto para 



98 
 

construção de uma infraestrutura adequada cicloviária que garanta que estas viagens 

sejam realizadas de forma segura. 

 A bicicleta, meio de transporte tido como alternativo na maioria das 

cidades que o possuem se mostra benéfico em aspectos que podem afetar desde 

indicadores de mobilidade urbana, onde atuam reduzindo tempos de viagens de 

pedestres, até indicadores de saúde pública, onde atuam como força contrária às 

correntes presentes da obesidade, do stress e da depressão. 

 Na Holanda, segundo matéria publicada na revista EXAME em 2010, foi 

registrada a maior relação entre o número de bicicletas e o número de habitantes do 

mundo. Num universo de 16,5 milhões de habitantes, existiam, naquele ano, 18 milhões 

de bicicletas. Tal situação é promovida pelo governo que investe em implantação e 

conservação de ciclovias e ciclofaxias, dando destaque a este modo de transporte dentro 

da matriz modal, além de fomentar uma legislação de trânsito específica para o meio de 

transporte em questão. 

 Neste meio de transporte, o tempo ideal de deslocamento também é de 30 

minutos, porém, com uma velocidade média desenvolvida de aproximadamente 16 

Km/h, temos uma distância máxima ideal de 8 km. Se considerarmos que todas as 

viagens com distâncias maiores que 2 km, realizadas por pedestres, passem a ser 

realizadas pelo meio de transporte bicicleta, é possível uma melhoria considerável na 

qualidade de vida do usuário. O histograma abaixo ilustra a nova distribuição dos 

percentuais de viagens de acordo com as distâncias percorridas para o ano base: 
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Gráfico 5.3. – Área do histograma que indica o percentual total das viagens, por bicicleta, em distâncias 
não ideais para o ano base. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 O gráfico acima mostra que apenas 12,1% de todas as viagens por modo 

não motorizado, utilizando uma bicicleta, são realizadas por distâncias maiores que 8 

Km. Não só o percentual é bem inferior quando comparado ao mesmo histograma para 

o meio à pé, como o tempo de viagem para estas duas categorias, entre 8 e 10Km e entre 

10 e 12 Km, possuem limites máximos de 37,5 minutos e 45 minutos. Tais valores são 

maiores que o ideal de 30 minutos, porém não tão críticos quando comparados ao meio 

à pé que, para percorrerem a mesma distância dos limites superiores dos intervalos, 

levariam 150 e 180 minutos respectivamente. 

 De forma análoga, o histograma gerado pelo modo não motorizado 

utilizando a bicicleta como meio de transporte para o ano de projeto, 2032, apresenta 

resultados positivos similares. O histograma abaixo ilustra a nova distribuição dos 

percentuais de viagens de acordo com as distâncias percorridas para o ano de projeto: 
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Gráfico 5.4. – Área do histograma que indica o percentual total das viagens, por bicicleta, em distâncias 
não ideais para o ano de projeto. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 A efetividade na otimização dos tempos de viagem, além de outros 

benefícios complementares já citados promovidos pela presença do meio não 

motorizado bicicleta na cidade de Pontal definem como proposta de melhoria para o 

sistema de transporte os seguintes pontos: 

 

 Criação do auxílio-bicicleta; 

Medida que institui a compra total ou parcial de bicicletas por parte do 

governo para todos os habitantes de Pontal, onde o grau de participação 

público na aquisição do veículo variará de acordo com a classe social na 

qual o cidadão se encaixa. 

 

 Construção de ciclovias e/ou ciclofaixas no entorno das principais 

avenidas; 

Para qualquer reforma realizada na rede viária existente, esta 

contemplará a implantação de uma ciclovia no entorno do trajeto em 

questão. 

 

 



101 
 

5.2. TRANSPORTE MOTORIZADO 

 

5.2.1. Comparação entre os carregamentos presente e futuro 

 

 Dos resultados obtidos no item 4.4.3., é sabido que, já para o ano base, 

Pontal sofre com congestionamentos, no horário de pico, em alguns trechos onde o 

indicador N foi maior que 1,0. Tanto o nível do congestionamento, quanto o número de 

vias nesta situação aumentarão gradativamente para o ano de projeto. Os gráficos 

abaixo, relacionados com seus respectivos mapas temáticos para cada ano em análise, 

permitem uma visualização tanto quantitativa quanto qualitativa e espacial da situação 

dos graus de saturação para o ano base e para o ano de projeto. Os mapas temáticos 

exibidos abaixo podem ser vistos ampliados no Anexo H. 

 

Gráfico 5.5. – Indicador quantitativo percentual do grau de saturação, N, para o ano base. 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Figura 5.3. – Representação espacial do grau de saturação, N, para o ano base. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Abaixo, os resultados obtidos para o ano de projeto, mostrando uma 

situação futura caótica. 

 

Gráfico 5.6. – Indicador quantitativo percentual dos níveis de saturação, N, para o ano de projeto. 

 

Fonte: Próprio Autor 
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Figura 5.4. – Representação espacial dos níveis de saturação, N, para o ano de projeto. 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Figura 5.5. – Legenda para os mapas temáticos mostrando as três classes definidas de N. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Quando se compara a rede para o ano de projeto com a rede viária para o 

ano base, tem-se um acréscimo bastante relevante dos volumes totais nos links e, por 

consequência, nos valores de N. Vejamos as tabelas abaixo: 

 



104 
 

Tabela 5.2. – Aumento relativo do número de links saturados. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Tabela 5.3. – Aumento relativo do volume total do link mais crítico. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Das tabelas acima, é possível ver que o link mais crítico, no ano base, 

encontra-se em operação com praticamente o triplo de sua capacidade e, com os 

aumentos tanto no contingente populacional, quanto na renda média mensal, resultando, 

consequentemente, no aumento do número de veículos por zona, espera-se que este 

mesmo link opere, caso nenhuma intervenção seja realizada, com uma sobrecarga de 

mais de quase 20 vezes sua capacidade. Em proporções diferentes, este aumento é 

observado, resultando num crescimento relativo de 1421% do número de links saturados 

em Pontal, figurando uma situação caótica de congestionamento.  

 

5.2.2. Proposta de melhoria do sistema de transporte motorizado 

 

A situação apresentada para o ano de projeto preocupa e carece de uma 

solução planejada, evitando futuras crises no tráfego urbano de veículos motorizados. 

Dentre as possibilidades que não fomentam restrição no uso do meio motorizado, a 

reforma das vias atuais é definida como principal proposta. Em concordância com as 

melhorias propostas para o sistema de transporte do meio não motorizado, como já 

Ano Nº % Nº Absoluto

2012 5% 8

2032 77% 122

VIAS COM N > 1

Crescimento Relativo ao ano base

1421%

Ano Via Fluxo Total N

2012 Av. Mato Grosso 734 2,9

2032 Av. Mato Grosso 4660 18,6

Fluxo Total e N 535%

VIA MAIS CRÍTICA

Crescimento Relativo ao ano base
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citado neste trabalho, ficou definido que todo trecho onde há necessidade de 

pavimentação e/ou alargamento, contemplará uma ciclovia ao longo do percurso em 

questão. 

 Balizando-se pelo carregamento exposto para o ano de projeto, temos 

uma divisão de serviços em pontal, onde haverá três tipos de serviços previstos: 

pavimentação de um trecho existente sem alargamento, pavimentação de um trecho 

existente com alargamento e, por fim, somente alargamento sem reforma no pavimento. 

 As categorias acima foram definidas de acordo com o valor de N 

apresentado, além dos valores fornecidos pelo IPUP da capacidade em veículos por hora 

em cada tipo de pavimento. Sabe-se que, para uma via pavimentada, esta capacidade é 

de 500 vph, já para uma via não pavimentada, este fator é reduzido pela metade,  

resultando em 250 vph. 

 A partir do carregamento nos links, tendo como base a matriz OD para o 

ano de projeto, foi criada uma proposta de reorganização das vias de Pontal, de forma a 

definir, para cada tipo de via, uma função. De acordo com o Manual de Projeto 

Geométrico de Travessias Urbanas (DNIT, 2010), uma via pode fazer parte de quatro 

tipos diferentes de sistema, sendo estes: 

 

 Sistema Arterial Principal (urbano) – classe funcional das 

vias urbanas que atende à maior parte dos deslocamentos dos veículos 

rodoviários, em unidades de veículos/Km, considerada como estrutura 

básica de circulação. 

 Sistema Arterial Secundário (urbano) – classe funcional 

das vias urbanas, que atende à maior parte dos deslocamentos dos 

veículos rodoviários, não incluída na estrutura básica de circulação. 

 Sistema de vias coletoras (urbano) – classe funcional das 

vias urbanas, que tem a função de coletar o tráfego das ruas locais e 

transferi-lo às vias arteriais e vice-versa. 

 Sistema de vias locais (urbano) – classe funcional das vias 

urbanas, constituída pelas ruas de acesso às propriedades públicas e 

privadas. 
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Abaixo, estão ilustradas as características das vias arteriais, coletoras e 

locais, segundo dados fornecidos pelo IPUP. 

 

Tabela 5.4. – Características das vias segundo dados fornecidos pelo IPUP. 

 

Fonte: IPUP 

 

Foi, então, concebida a proposta de intervenção para a rede viária abaixo, 

contemplando um sistema de vias arteriais, um sistema de vias coletoras e um sistema 

de vias locais. O mapa abaixo pode ser visto em versão ampliada no Anexo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Via Infraestrutura
Capacidade 

Total (vph)

Vel. Fluxo 

Livre (Km/h)

Arterial Classe I 3 faixas/sentido com canteiro central 6000 80

Arteiral Classe II 2 faixas/sentido com canteiro central 4000 60

Coletora 2 faixas/sentido sem canteiro central 1500 50

Local Pavimentada 1 faixa/sentido 500 40

Local Não Pavimentada 1 faixa/sentido 250 25

CARACTERÍSTICAS DAS VIAS - IPUP
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Figura 5.6. – Proposta de implantação de vias arteriais, coletoras e locais para a rede viária. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Figura 5.7. – Legenda com a classificação do novo sistema de vias. 

 

Fonte: Próprio Autor 

  

 

O sistema principal de vias arteriais contempla duas avenidas que cortam 

horizontalmente a cidade de Pontal, sendo a Av. da Paz uma via que percorre todo o 

litoral da cidade, até chegar à conexão com a Capital, Fortaleza; além desta, surge como 

proposta a Av. Eng. Dantas Paiva que se conecta à Av. da Paz na região de maior 

volume de tráfego de carros, 4(Lagoinha), e percorre a cidade até perto das regiões 

industriais, 13 e 14. 
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O sistema de vias coletoras é composto por cinco vias que capitam os 

volumes de tráfego locais em sentido vertical e outras quatro vias realizando a mesma 

função, porém em sentindo horizontal. Todas as outras vias que não foram 

contempladas por qualquer desses dois sistemas citados acima, foram consideradas 

como locais. 

A partir, então, da matriz OD de pico obtida para o ano de 2032, fez-se uma 

nova alocação, agora, para esta nova rede viária. Uma análise comparativa dos 

resultados para o ano de 2032 com e sem intervenção está ilustrada abaixo. Os 

resultados podem ser vistos a seguir e os mapas temáticos exibidos podem ser vistos em 

versão ampliada no Anexo J. 

 

Gráficos 5.7. – Estados de saturação dos links de Pontal para 2032 com e sem interferência na rede viária. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 Dos gráficos acima, vê-se uma mudança considerável na situação de 

Pontal. Ao passo que, para o mesmo ano de 2032, na situação que não contempla a 

implantação da nova proposta de vias para Pontal, temos 77% dos links com N>1, 

temos, no entanto, na situação pós-obra, ou seja, com interferência, apenas 20% dos 

links com N>1. 
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Tabela 5.5. – Melhoramentos relativos no número de links saturados. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Tabela 5.6. – Situação do link mais crítico pós-obra para o ano de 2032. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

 Das tabelas acima, pode ser visto a melhoria no indicador de grau de 

saturação. Houve tanto uma diminuição grande do número de links saturados, quanto da 

dimensão deste grau de saturação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Nº % Nº Absoluto

Sem Interferência 77% 122

Com Interferência 20% 32

LINKS COM N > 1 - PÓS OBRA 2032

Diminuição Relativa do número de vias saturadas

-74%

Ano Via N

Sem Interferência Av. Mato Grosso 18,6

Com Interferência Av. Mato Grosso 4,0

LINK MAIS CRÍTICO - PÓS OBRA 2032
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Figura 5.8. – Representação espacial do grau de saturação, N, para o ano de projeto pós-obra. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 Além do indicador de grau de saturação das vias, é relevante identificar a 

diminuição nos tempos de viagem com a implantação da nova rede viária, uma vez que 

este é o custo sentido pelo usuário. O momento de transporte é dado como a 

multiplicação do tempo percorrido no link e o volume de tráfego alocado neste. Este 

indicador busca mostrar o volume total, em horas, investido pelos usuários para trafegar 

em cada link. Dessa forma foram foi feita uma comparação entre os momentos de 

transporte para o ano de projeto com e sem a interferência na rede viária. Os resultados 

podem ser vistos abaixo: 

 

 

 

 

 



111 
 

Tabela 5.7. – Comparação dos valores totais dos momentos de transporte para o ano de projeto, com e 

sem interferência, na rede viária. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 Com as melhorias nos indicadores acima, ficam definidas como 

propostas de melhoria no sistema de transporte motorizado as seguintes 

implementações: 

 Nova proposta de rede viária, contendo sistemas de vias arteriais, 

coletoras e locais. 

 Plano de Pavimentação de vias não pavimentadas com 

sobrecarga; 

 Plano de Alargamento de vias pavimentadas, tanto já existentes, 

quanto as contempladas pelo item anterior para as situações com N >1. 

Definiu-se, aqui, que todas as obras de alargamento e/ou pavimentação 

contemplarão a implantação de uma ciclovia ou ciclofaixa no percurso completo da via 

reformada, contemplando em conjunto interferências na rede viária que melhorem tanto 

a situação dos usuários do transporte motorizado, quanto a dos usuários do transporte 

não motorizado. 

 

 

 

 

 

ANO
M.TRANSPORTE SEM 

INTERFERÊNCIA

M. TRANSPORTE COM 

INTERFERÊNCIA

2032 282109 47342

2032

MOMENTO DE TRANSPORTE

DIMINUIÇÃO RELATIVA CAUSADA PELA IMPLANTAÇÃO 

DA OBRA

-83%
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CAPÍTULO 6 – METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES E 
ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA PRELIMINAR  

  

6.1. TRANSPORTES NÃO MOTORIZADOS. 
 

 A fim de se reduzirem os tempos de viagem e viabilizar a utilização 

quase instantânea da bicicleta, fica a cargo do governo garantir que cada pedestre que 

faz viagens pendulares por distâncias maiores que 2 km receba um incentivo para a 

aquisição do veículo. Como é de interesse bilateral, tanto do cidadão, quanto da cúpula 

administrativa pública, os custos de aquisição serão divididos ponderadamente de 

acordo com a classe social do cidadão.  

Foram estabelecidas três classes sociais em Pontal, de acordo com o 

indicador de Renda Média Mensal por domicílio e, a partir da alocação de cada zona em 

sua respectiva classe, foram contabilizados os números totais de viagens que cada classe 

produz. Estes totais de produções foram contabilizados apenas para as 15 zonas de 

Pontal, excluindo as produções provenientes da Capital, uma vez que o interesse é no 

cidadão pontalense. Tal análise foi feita para o ano base e para o ano de projeto, visto 

que, com a mudança na economia nos próximos anos, os intervalos que definem as 

classes econômicas mudarão. O procedimento citado pode ser mais bem visto abaixo: 

 

Tabela 6.1. – Intervalos de renda definidos para classificação social de Pontal para o ano base. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 A definição dos intervalos acima fornece condições para que as zonas 

sejam alocadas dentro de suas respectivas classes sociais, como feito na tabela abaixo: 

 

 

 

Renda Média Mensal Condição
RM > R$ 900,00 Classe Média Alta

R$ 700,00 < RM < R$ 900,00 Classe Média Média

RM < R$ 600,00 Classe Média Baixa

CLASSIFICAÇÃO SOCIAL - 2012
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Tabela 6.2. – Classificação de cada zona de acordo com a definição das classes sociais para o ano base. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 A partir da divisão acima, foi possível contabilizar, para cada conjunto de 

zonas, o número de viagens produzidas que ocorrem em distâncias maiores que 2 Km. 

Abaixo, os resultados desta etapa: 

 

Tabela 6.3. – Número total de viagens produzidas por cada classe econômica para o ano 
base. 

 

Fonte: Próprio Autor 

  

O número total de 19.384 compreende todas as viagens produzidas pelas 15 

zonas de Pontal. As outras 1809 viagens produzidas pela zona 16 com destino à Pontal 

não foram contabilizadas, como justificado anteriormente. 

 Definiu-se, então, a taxa de participação do governo na aquisição de cada 

veículo. O auxílio-bicicleta paga integralmente o valor do veículo para os pedestres de 

Classificação Social Zona
Renda Média 

Mensal/Domicílio

4 2.200,00R$                        

3 1.600,00R$                        

12 1.000,00R$                        

1 900,00R$                           

9 900,00R$                           

6 800,00R$                           

2 750,00R$                           

8 750,00R$                           

7 700,00R$                           

10 700,00R$                           

14 500,00R$                           

13 400,00R$                           

5 350,00R$                           

11 350,00R$                           

15 300,00R$                           

Classe Média Alta

Classe Média Média

Classe Média Baixa

Classificação Social
Nº de Viagens 

com Δ > 2 Km % do Total

Classe Média Alta 7012 36%

Classe Média Média 6394 33%

Classe Média Baixa 5978 31%

Total:

TOTAL DE VIAGENS POR CLASSE SOCIAL - 2012

19384
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Classe Média Baixa. Para os pedestres de Classe Média-Média e Média-Alta, a 

proporção do auxílio é dada em 70% e 50% do veículo respectivamente. Foi definido o 

preço médio da bicicleta de R$ 350,00 para o ano de 2012. 

 

Tabela 6.4. – Proporção de participação do governo no “auxílio-bicicleta” 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Considerou-se que cada viagem à pé produzida pode ser convertida em uma 

viagem por bicicleta, então, tendo como base o valor de R$ 350,00 para a compra de 

uma bicicleta, o número total de viagens por cada classe social e as proporções de 

participação do governo na compra de cada veículo, é possível construir um orçamento 

preliminar para o ano base. Este pode ser visualizado abaixo: 

 

Tabela 6.5. – Orçamento Preliminar para o ano base. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

O raciocínio para o ano de projeto é análogo ao realizado para o ano base. É 

relevante, no entanto, atentar para a nova definição de classes sociais, pois, a partir desta 

é que a contabilização dos totais de viagens é feita e, por consequência, orçamento 

preliminar  projetado para 2032.  Foi definido que o preço médio do veículo para 2032 

será de R$ 700,00 considerando os ajustes econômicos ao longo dos 20 anos. 

Classe Social
Participação do 

governo

Valor pago p/ 

1 veículo

Classe Média Alta 50% 175,00R$        

Classe Média Média 70% 245,00R$        

Classe Média Baixa 100% 350,00R$        

AUXÍLIO BICICLETA

Classificação Social
Nº de Viagens com 

Δ > 2 Km
Valor pago p/ 1 

veículo

Valor Parcial pago 

p/ Classe

Classe Média Alta 7012 175,00R$                   1.227.100,00R$   

Classe Média Média 6394 245,00R$                   1.566.530,00R$   

Classe Média Baixa 5978 350,00R$                   2.092.300,00R$   

4.885.930,00R$   

ORÇAMENTO PRELIMINAR - 2012

TOTAL:
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O intuito é que a compra dos veículos seja realizada no ano base e, então, de 

acordo com o aumento do número de pessoas e consequente aumento do número de 

viagens, novas bicicletas sejam compradas. A fim de se definir uma proporção anual de 

compra de veículos, calculou-se um orçamento preliminar de compra de bicicletas para 

o ano de projeto, tendo como base o mesmo raciocínio do realizado para o ano de 2012. 

A partir destes dois valores, é possível considerar que do ano 2012 para o ano de 2032, 

o crescimento no orçamento para compra de veículos segue uma progressão geométrica. 

A partir desta premissa, calculou-se a taxa de crescimento anual e, então, obtiveram-se 

os valores deste orçamento preliminar para cada ano desde o ano de 2012 até o ano de 

2032. Partindo do princípio que a primeira compra de bicicletas foi realizada no ano de 

2012, o que nos interessa, então, é o valor do acréscimo anual no orçamento, obtido a 

partir da diminuição do valor total do orçamento de um ano pelo orçamento do ano 

anterior. Este raciocínio pode ser mais bem compreendido nas tabelas abaixo. 

As tabelas construídas, tendo como base os dados projetados para 2032 

podem ser vistas abaixo: 

 

Tabela 6.6. – Intervalos de renda definidos para classificação social de Pontal para o ano de projeto. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Renda Média Mensal Condição

RM > R$ 4000,00 Classe Média Alta

R$ 2000,00 < RM < R$ 4000,00 Classe Média Média

RM < R$ 2000,00 Classe Média Baixa

CLASSIFICAÇÃO SOCIAL - 2032
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Tabela 6.7.– Classificação de cada zona de acordo com a definição das classes sociais para o ano de 
projeto. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 Contabilizando totais produzidos pelas zonas, a partir do agrupamento 

destas nas classes sociais vistas acima, temos: 

 

Tabela 6.8. – Número total de viagens produzidas por cada classe econômica para o ano de projeto. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 Mantendo-se as mesmas proporções de participação do governo na 

aquisição de uma bicicleta, o orçamento preliminar projetado foi construído: 

 

 

Classificação Social Zona
Renda Média 

Mensal/Domicílio

4 8.513,31R$                

3 6.191,50R$                

12 3.869,68R$                

1 3.482,72R$                

9 3.482,72R$                

6 3.095,75R$                

2 2.902,26R$                

8 2.902,26R$                

7 2.708,78R$                

10 2.708,78R$                

14 1.934,84R$                

13 1.547,87R$                

5 1.354,39R$                

11 1.354,39R$                

15 1.160,91R$                

Classe Média Baixa

Classe Média Média

Classe Média Alta

Classificação Social
Nº de Viagens 

com Δ > 2 Km % do Total

Classe Média Alta 7354 12%

Classe Média Média 38073 61%

Classe Média Baixa 16916 27%

Total:

TOTAL DE VIAGENS POR CLASSE SOCIAL - 2032

62343
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Tabela 6.9. – Orçamento Preliminar para o ano de projeto.

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Considerando um crescimento em projeção geométrica do valor do 

orçamento do ano base para o ano de projeto, obteve-se a taxa de crescimento e os 

acréscimos anuais de orçamento descritos anteriormente. 

 

Tabela 6.10. – Valores definidos para a compra anual de novos veículos 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Classificação Social
Nº de Viagens 

com Δ > 2 Km
Valor pago p/ 1 

veículo

Valor Parcial pago p/ 

Classe

Classe Média Alta 7354 350,00R$                 2.573.851,00R$             

Classe Média Média 38073 490,00R$                 18.655.809,20R$          

Classe Média Baixa 16916 700,00R$                 11.841.109,00R$          

33.070.769,20R$          

ORÇAMENTO PRELIMINAR - 2032

TOTAL:

Ano Orçamento Preliminar Acréscimo Anual

2012 4.885.930,00R$                -

2013 5.376.158,86R$                490.228,86R$            

2014 5.915.574,75R$                539.415,88R$            

2015 6.509.112,82R$                593.538,07R$            

2016 7.162.203,42R$                653.090,60R$            

2017 7.880.821,75R$                718.618,33R$            

2018 8.671.542,51R$                790.720,76R$            

2019 9.541.600,09R$                870.057,58R$            

2020 10.498.954,73R$             957.354,64R$            

2021 11.552.365,36R$             1.053.410,64R$        

2022 12.711.469,76R$             1.159.104,39R$        

2023 13.986.872,67R$             1.275.402,91R$        

2024 15.390.242,89R$             1.403.370,22R$        

2025 16.934.420,00R$             1.544.177,11R$        

2026 18.633.531,83R$             1.699.111,83R$        

2027 20.503.123,73R$             1.869.591,89R$        

2028 22.560.300,77R$             2.057.177,04R$        

2029 24.823.884,28R$             2.263.583,51R$        

2030 27.314.584,01R$             2.490.699,73R$        

2031 30.055.187,63R$             2.740.603,62R$        

2032 33.070.769,20R$             3.015.581,57R$        

COMPRA ANUAL DE VEÍCULOS
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Os custos preliminares previstos com implantação de ciclovias ou 

ciclofaixas estarão contemplados na próxima seção, pois tal interferência será realizada 

juntamente com as reformas previstas na rede viária existente de pontal. 

 

6.2. TRANSPORTES MOTORIZADOS 
 

 Para que a proposta de rede seja implantada, alguns serviços de 

pavimentação e/ou alargamento devem ser realizados na rede viária atual de Pontal. A 

partir do novo traçado, tem-se que links compõem os sistemas de vias arteriais, 

coletoras e locais. As tabelas abaixo mostram os IDs referentes aos links que compõem 

os novos sistemas de vias de Pontal, seus comprimentos, suas novas capacidades, a que 

vias ou logradouros estes links pertencem, além da informação se o link precisará do 

serviço de pavimentação para que haja a posterior adequação da capacidade. 
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Tabela 6.11. – Características dos links que compõem o sistema de vias arteriais. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID
COMPRIMENTO 

(Km)
LOGRADOURO SITUAÇÃO DO PAVIMENTO CAPACIDADE

6 0,2 Av. da Paz Via Pavimentada 4000

16 0,2 Av. da Paz Via Pavimentada 4000

19 0,5 Av. da Paz Via Pavimentada 4000

21 1,1 Av. da Paz Via Pavimentada 4000

23 0,8 Av. da Paz Via Pavimentada 4000

27 0,3 Av. da Paz Via Pavimentada 4000

29 0,2 Av. da Paz Via Pavimentada 4000

30 0,4 Av. da Paz Via Pavimentada 4000

41 0,4 Av. da Paz Via Pavimentada 4000

47 0,4 Av. da Paz Via Pavimentada 4000

48 0,2 Av. da Paz Via Pavimentada 4000

49 0,2 Av. da Paz Via Pavimentada 4000

50 1,8 Av. da Paz Necessita de Pavimentação 4000

51 0,1 Av. da Paz Via Pavimentada 4000

156 1,4 Av. da Paz Via Pavimentada 4000

174 2,1 Av. da Paz Via Pavimentada 4000

28 0,5 Av. Eng. Dantas Paiva Via Pavimentada 4000

44 0,4 Av. Eng. Dantas Paiva Via Pavimentada 4000

76 0,9 Av. Eng. Dantas Paiva Via Pavimentada 4000

78 0,3 Av. Eng. Dantas Paiva Via Pavimentada 4000

80 0,4 Av. Eng. Dantas Paiva Via Pavimentada 4000

88 0,4 Av. Eng. Dantas Paiva Via Pavimentada 4000

111 0,4 Av. Eng. Dantas Paiva Via Pavimentada 4000

114 0,6 Av. Eng. Dantas Paiva Via Pavimentada 4000

116 0,4 Av. Eng. Dantas Paiva Via Pavimentada 4000

120 0,4 Av. Eng. Dantas Paiva Via Pavimentada 4000

121 0,5 Av. Eng. Dantas Paiva Via Pavimentada 4000

123 0,3 Av. Eng. Dantas Paiva Via Pavimentada 4000

129 0,7 Av. Eng. Dantas Paiva Necessita de Pavimentação 4000

VIAS ARTERIAIS
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Tabela 6.12. – Características dos links que compõem o sistema de vias coletoras. 

 

Fonte: Próprio Autor 

ID
COMPRIMENTO 

(Km)
LOGRADOURO SITUAÇÃO DO PAVIMENTO CAPACIDADE

117 0,5 Av. Allan Kardec Via Pavimentada 1500

63 1,5 Av. Amazonas Via Pavimentada 1500

75 1,1 Av. Amazonas Via Pavimentada 1500

118 0,5 Av. América Via Pavimentada 1500

119 0,7 Av. América Via Pavimentada 1500

95 0,2 Av. Brasil Via Pavimentada 1500

162 0,2 Av. Brasil Via Pavimentada 1500

138 1,3 Av. Brasilia Necessita de Pavimentação 1500

127 0,4 Av. Brasilia Necessita de Pavimentação 1500

113 0,7 Av. Espírito Santo Via Pavimentada 1500

69 0,1 Av. Industrial Necessita de Pavimentação 1500

74 0,3 Av. Marajó Via Pavimentada 1500

64 0,1 Av. Maranhão Via Pavimentada 1500

65 1,0 Av. Maranhão Via Pavimentada 1500

66 0,1 Av. Maranhão Via Pavimentada 1500

67 0,2 Av. Maranhão Via Pavimentada 1500

77 0,2 Av. Maranhão Via Pavimentada 1500

166 0,4 Av. Maranhão Via Pavimentada 1500

42 0,3 Av. Mato Grosso Necessita de Pavimentação 1500

142 0,2 Av. Mato Grosso Necessita de Pavimentação 1500

92 0,3 Av. Paraná Via Pavimentada 1500

94 0,2 Av. Paraná Via Pavimentada 1500

99 0,2 Av. Paraná Via Pavimentada 1500

103 0,3 Av. Paraná Via Pavimentada 1500

107 0,4 Av. Paraná Via Pavimentada 1500

53 0,5 Av. Pernambuco Via Pavimentada 1500

54 0,6 Av. Pernambuco Via Pavimentada 1500

146 0,2 Av. Pernambuco Via Pavimentada 1500

148 0,4 Av. Pernambuco Via Pavimentada 1500

22 0,3 Av. Souza Neves Via Pavimentada 1500

90 0,3 Av. Souza Neves Via Pavimentada 1500

168 0,6 Av. Souza Neves Via Pavimentada 1500

81 0,1 Praça Santos Dumont Via Pavimentada 1500

85 0,1 Praça Santos Dumont Via Pavimentada 1500

124 0,5 R. Impituva Via Pavimentada 1500

130 0,4 R. Impituva Via Pavimentada 1500

131 0,2 R. Impituva Via Pavimentada 1500

132 0,2 R. Impituva Via Pavimentada 1500

133 0,1 R. Impituva Via Pavimentada 1500

152 0,5 R. Impituva Via Pavimentada 1500

7 0,2 R. Recife Via Pavimentada 1500

100 0,7 R. Recife Via Pavimentada 1500

158 0,3 R. Recife Via Pavimentada 1500

52 1,0 Rodovia O Via Pavimentada 1500

170 0,7 Rodovia O Via Pavimentada 1500

VIAS COLETORAS
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Tabela 6.13. – Características dos links que compõem o sistema de vias locais 

 

ID
COMPRIMENTO 

(Km)
LOGRADOURO SITUAÇÃO DO PAVIMENTO CAPACIDADE

73 1,0 Av. Allan Kardec Via Pavimentada 500

115 0,2 Av. Allan Kardec Pavimentação a implantar 250

24 0,4 Av. América Pavimentação a implantar 250

25 0,5 Av. América Via Pavimentada 500

43 0,4 Av. América Via Pavimentada 500

79 0,7 Av. América Via Pavimentada 500

125 1,0 Av. América Via Pavimentada 500

126 0,8 Av. América Via Pavimentada 500

4 0,2 Av. Atlântico Sul Via Pavimentada 500

18 0,6 Av. Atlântico Sul Via Pavimentada 500

31 0,5 Av. Atlântico Sul Via Pavimentada 500

102 0,4 Av. Bahia Pavimentação a implantar 250

104 0,2 Av. Bahia Pavimentação a implantar 250

106 0,3 Av. Bahia Pavimentação a implantar 250

5 0,5 Av. Brasil Via Pavimentada 500

8 0,3 Av. Brasil Via Pavimentada 500

9 0,3 Av. Brasil Via Pavimentada 500

10 0,2 Av. Brasil Via Pavimentada 500

11 0,2 Av. Brasil Via Pavimentada 500

12 0,3 Av. Brasil Via Pavimentada 500

98 0,5 Av. Brasil Via Pavimentada 500

164 0,2 Av. Brasília Pavimentação a implantar 250

36 0,4 Av. Ceará Via Pavimentada 500

37 0,4 Av. Ceará Pavimentação a implantar 250

135 0,3 Av. Ceará Via Pavimentada 500

136 0,1 Av. Ceará Via Pavimentada 500

137 0,4 Av. Ceará Via Pavimentada 500

172 0,2 Av. Ceará Via Pavimentada 500

13 0,1 Av. Espírito Santo Pavimentação a implantar 250

14 0,2 Av. Espírito Santo Pavimentação a implantar 250

105 0,7 Av. Espírito Santo Pavimentação a implantar 250

108 0,3 Av. Espírito Santo Pavimentação a implantar 250

15 0,1 Av. Goiás Pavimentação a implantar 250

40 0,5 Av. Goiás Pavimentação a implantar 250

45 0,3 Av. Goiás Necessita de Pavimentação 500

46 0,8 Av. Goiás Necessita de Pavimentação 500

89 0,7 Av. Goiás Pavimentação a implantar 250

96 0,7 Av. Goiás Pavimentação a implantar 250

71 0,7 Av. Industrial Pavimentação a implantar 250

141 0,3 Av. Industrial Necessita de Pavimentação 500

128 0,7 Av. M Pavimentação a implantar 250

72 0,1 Av. Marajó Pavimentação a implantar 250

VIAS LOCAIS
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Fonte: Próprio Autor 

 

ID
COMPRIMENTO 

(Km)
LOGRADOURO SITUAÇÃO DO PAVIMENTO CAPACIDADE

68 1,1 Av. Maranhão Via Pavimentada 500

83 0,3 Av. Maranhão Via Pavimentada 500

84 0,2 Av. Maranhão Via Pavimentada 500

93 0,2 Av. Maranhão Via Pavimentada 500

20 0,8 Av. Mato Grosso Pavimentação a implantar 250

26 0,5 Av. Mato Grosso Pavimentação a implantar 250

33 0,4 Av. Mato Grosso Pavimentação a implantar 250

101 0,2 Av. Pará Via Pavimentada 500

109 0,2 Av. Pará Via Pavimentada 500

110 0,2 Av. Pará Via Pavimentada 500

112 0,4 Av. Pará Via Pavimentada 500

32 0,3 Av. Paraíba Via Pavimentada 500

38 0,4 Av. Paraíba Pavimentação a implantar 250

39 0,4 Av. Paraíba Pavimentação a implantar 250

70 0,6 Av. Pardo Pavimentação a implantar 250

57 0,3 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250

58 0,1 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250

59 0,3 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250

60 0,7 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250

61 0,3 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250

62 0,6 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250

34 0,3 Av. Rondônia Via Pavimentada 500

35 0,3 Av. Rondônia Via Pavimentada 500

144 0,5 Av. Rondônia Via Pavimentada 500

17 0,6 Av. Santa Catarina Via Pavimentada 500

97 0,7 Av. Santa Catarina Via Pavimentada 500

55 1,0 Av. Sergipe Pavimentação a implantar 250

82 0,4 Av. Souza Neves Pavimentação a implantar 250

91 0,2 Av. Souza Neves Necessita de Pavimentação 500

139 0,7 Av. Volta Redonda Necessita de Pavimentação 500

140 0,2 Av. Volta Redonda Necessita de Pavimentação 500

160 2,1 Av. Volta Redonda Pavimentação a implantar 250

1 0,6 Estrada dos Amores Pavimentação a implantar 250

2 0,7 Estrada dos Amores Via Pavimentada 500

122 0,2 Praça Osvaldo Cruz Via Pavimentada 500

150 0,4 Praça Osvaldo Cruz Via Pavimentada 500

86 0,1 Praça Santos Dumont Via Pavimentada 500

87 0,2 Praça Santos Dumont Via Pavimentada 500

134 1,2 R. Impituva Via Pavimentada 500

154 0,9 R. Impituva Via Pavimentada 500

3 0,5 R. Recife Via Pavimentada 500

56 0,9 Rodovia O Pavimentação a implantar 250

VIAS LOCAIS
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Das tabelas acima, é possível identificar em quantos links será necessário 

executar o serviço de pavimentação. Somando-se os comprimentos individuais dos 

links, tem-se o comprimento total para execução de pavimentação, como pode ser visto 

abaixo: 

 

Tabela 6.14. – Comprimento total para o serviço de pavimentação. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 Sabe-se que duas adequações de capacidade diferentes serão realizadas, 

sendo uma para implantar a configuração de uma via arterial de classe II (2 

faixas/sentido com canteiro); e outra para implementar a configuração de uma via 

coletora (2 faixas/sentido sem canteiro central). Logo, a fim de se obter o comprimento 

total para cada serviço a ser executado, para o sistema de vias arteriais, somou-se os 

comprimentos individuais de cada link indicados na Tabela 6.11, assim como, para o 

sistema de vias coletoras, somaram-se os comprimentos de cada link contidos na Tabela 

6.12, resultando nos totais ilustrados abaixo: 

 

 

 

 

ID LOGRADOURO COMPRIMENTO

127 Av. Brasilia 0,37

138 Av. Brasilia 1,33

50 Av. da Paz 1,81

129 Av. Eng. Dantas Paiva 0,71

45 Av. Goiás 0,30

46 Av. Goiás 0,77

69 Av. Industrial 0,12

141 Av. Industrial 0,32

42 Av. Mato Grosso 0,31

142 Av. Mato Grosso 0,17

91 Av. Souza Neves 0,18

139 Av. Volta Redonda 0,70

140 Av. Volta Redonda 0,22

7,31

PAVIMENTAÇÃO

Total:
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Tabela 6.15. – Comprimento total para os serviços de adequação de capacidade. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 Sabe-se, também, que para cada trecho onde há indicação de reforma, 

haverá também a implantação de uma ciclovia. Fica indicada aqui a construção da faixa 

de tráfego cicloviário ao longo do canteiro central. Somando, então, o comprimento 

total dos serviços de adequação de capacidade, tem-se o comprimento total para 

implantação de ciclovia. Este valor pode ser visto na tabela abaixo. 

 

Tabela 6.16. – Comprimento total para os serviços de implantação de ciclovia. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 A seção com largura de 3,0 metros, recomendada para altos carregamentos, 

de acordo com o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas (DNIT, 2010), 

encontra-se ilustrada abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação Comprimento Total (Km)

Arterial 16,33

Coletora 19,76

COMPRIMENTO TOTAL  - SISTEMA DE VIAS ARTERIAIS E COLETORAS

Serviço Comprimento Total (Km)

Implantação de Ciclovia 36,09

COMPRIMENTO TOTAL  - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA
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Figura 6.1. – Seção recomendada para ciclovia a ser implementada, seguindo 
recomendações do DNIT. 

 

 Fonte: DNIT, Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas (2010) 

 

 Tendo todos os comprimentos totais por cada serviço sido contabilizados, 

foi possível construir um orçamento preliminar. O custo médio de cada serviço foi 

definido como um valor aproximado de outros valores observados de obras realizadas. 

Estes dados foram retirados da internet e suas fontes encontram-se na seção de 

Referências Bibliográficas. A tabela abaixo reúne os valores em questão: 

 

Tabela 6.17. – Valores adotados para os custos de execução de cada serviço por quilômetro. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 A partir dos custos listados acima, foi construído o orçamento preliminar 

para as intervenções descritas nesta seção. 

 

SERVIÇO CUSTO MÉDIO/Km

Pavimentação 400.000,00R$                         

Adequação de capacidade para Via Arterial 2.000.000,00R$                     

Adequação de capacidade para Via Coletora 1.200.000,00R$                     

Implantação de Ciclovia 100.000,00R$                         

VALORES ADOTADOS PARA OS CUSTOS MÉDIOS GERENCIAIS
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Tabela 6.18. – Orçamento preliminar para os serviços de adequação de capacidade das vias, pavimentação 
e implantação de ciclovia. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Somando o valor encontrado acima com o valor da compra das bicicletas 

para o ano de 2012, tem-se o Orçamento Preliminar Global para todas as intervenções, 

tanto no sistema de transporte motorizado, quanto no sistema de transporte não 

motorizado. 

 

Tabela 6.19. – Orçamento Preliminar Global, contemplando todas as intervenções sugeridas para os 
transportes motorizados e não motorizados. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

6.3. VIABILIDADE ECONÔMICA DAS INTERFERÊNCIAS SUGERIDAS 
 

Além de quantificar os benefícios gerados aos indicadores de grau de 

saturação, distância percorrida, tempo gasto, momento de transporte, entre outros, é 

necessário avaliar a viabilidade econômica da solução proposta. Para KAWAMOTO 

(1994), esta etapa consiste na comparação entre os custos incorridos pelo investimento 

realizado e os seus benefícios econômicos. Em situações onde há mais de uma proposta 

de solução, é possível balizar o processo decisório pelo indicador de viabilidade 

SERVIÇO EXTENSÃO DA OBRA (Km) CUSTO MÉDIO/Km CUSTO TOTAL DO SERVIÇO

Pavimentação 7,31 400.000,00R$            2.924.000,00R$                       

Adequação de capacidade 

para Via Arterial
16,33 2.000.000,00R$        32.660.000,00R$                    

Adequação de capacidade 

para Via Coletora
19,76 1.200.000,00R$        23.712.000,00R$                    

Implantação de Ciclovia 36,09 100.000,00R$            3.609.000,00R$                       

Total 62.905.000,00R$                    

ORÇAMENTO PRELIMINAR - ADEQUAÇÃO DE CAPACIADADE, PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO 

DE CICLOVIA

ITEM CUSTO PRELIMINAR

Pavimentação 2.924.000,00R$                     

Alargamento de Vias 56.372.000,00R$                   

Implantaçaõ de Ciclovias 3.609.000,00R$                     

Compra de Bicicletas (2012) 4.885.930,00R$                     

TOTAL 67.790.930,00R$                   

ORÇAMENTO PRELIMINAR GLOBAL
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econômica referente a cada proposta. Neste trabalho, porém, a alternativa à solução 

proposta será a de não se fazer qualquer alteração na rede existente, anulando, 

logicamente, tanto os custos quanto os benefícios relativos a esta alternativa, também 

chamada de alternativa nula. 

A comparação entre os custos e os benefícios de uma intervenção é 

realizada pela análise de indicadores da dimensão destes valores, dentre os quais o 

método aqui utilizado foi o do Valor Presente Líquido, considerado, ainda segundo 

KAWAMOTO (1994) o mais simples para avaliação. A partir da obtenção deste 

valores, é possível estabelecer uma relação de benefício-custo que funcione como 

indicador de viabilidade econômica do projeto em questão. 

O método da Razão Benefício Custo consiste em calcular o valor presente 

líquido dos benefícios e dos custos anuais relativos ao investimento em questão, 

comparando o somatório do total de benefícios com o somatório do total dos custos a 

partir da relação: 

  ∑                ∑             

[      ]  ∑                   
    

[      ]  ∑               
    

Onde i é taxa mínima de atratividade e t o horizonte de projeto. Para esta 

análise, a taxa mínima de atratividade considerada foi de 10%. 

Os custos e os benefícios serão valores monetários em função dos tempos de 

viagem sentidos pelos usuários dos sistemas de transporte. Foi considerado que o valor 

monetário do tempo será dado pela Renda Per capita horária para o ano em análise. 

Considerando o crescimento da renda observada entre o ano de 2012 e o ano de 2032 

como uma progressão geométrica, é possível obter a Renda Per capita horária para cada 

ano. Estes valores podem ser observados na tabela abaixo: 
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Tabela 6.20. – Cálculo da Renda Per Capita Horária para o ano base e para o ano de 
projeto. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Tabela 6.21. – Valores de Renda Per Capita Horária para cada ano desde o ano base até o 
ano de projeto. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Ano Renda Total População
Renda Per 

Capta Horária

2012 10.351.113,81R$        36273 0,40R$                

2032 128.463.556,91R$     116332 1,53R$                

CÁLCULO DA RENDA PER CAPITA HORÁRIA

Ano
Renda Per Capta 

Horária

2012 0,40R$                           

2013 0,42R$                           

2014 0,45R$                           

2015 0,49R$                           

2016 0,52R$                           

2017 0,56R$                           

2018 0,59R$                           

2019 0,64R$                           

2020 0,68R$                           

2021 0,73R$                           

2022 0,78R$                           

2023 0,83R$                           

2024 0,89R$                           

2025 0,96R$                           

2026 1,02R$                           

2027 1,09R$                           

2028 1,17R$                           

2029 1,25R$                           

2030 1,34R$                           

2031 1,43R$                           

2032 1,53R$                           

CÁLCULO DA RENDA PER CAPITA 

HORÁRIA PARA CADA ANO
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Foram calculados os momentos de transporte para o ano base e para o ano 

de projeto, tanto para os motorizados quanto para os não motorizados considerando 

duas situações: havendo as interferências sugeridas na rede viária e outra situação onde 

não há interferência. Somando cada momento de transporte de cada link, no caso dos 

transportes motorizados e de cada par OD, no caso dos não motorizados, obteve-se o 

número total de horas gastas por todos os usuários do sistema de transportes de Pontal 

para cada modo utilizado. Considerando um crescimento em progressão geométrica do 

ano de 2012 para o ano de 2032, obtiveram-se, para cada ano, os totais de horas 

despendidas por ano para cada modo de transporte. 

Sabe-se que os totais obtidos na análise dos transportes não motorizados são 

referentes a um dia de tráfego, uma vez que a matriz PA foi convertida em OD, 

considerando um período de 24h. Já para os transportes motorizados, estes totais 

obtidos foram apenas para a hora de pico da manhã. Será considerado aqui que a mesma 

proporção de viagens que ocorrem no pico da manhã, 20% da matriz PA, ocorre, 

também, no pico da tarde. Esta premissa possibilita contabilizar o número total de horas 

gastas nos dois picos que ocorrem durante um dia. 

Para obter o total de horas gastas durante um ano, no caso dos modos não 

motorizados, multiplicaram-se os totais de horas de um dia por 365 dias, obtendo-se 

uma média anual de horas gastas. Já para o modo motorizado, como foi considerada que 

a proporção de viagens que ocorre no pico da manhã é a mesma que ocorre no pico da 

tarde, multiplicou-se os totais obtidos dos momentos de transporte por dois, resultando 

no total de horas gastas por dia nos dois horários de pico e, finalmente, multiplicou-se 

este valor por 365 dias, resultando numa média anual de horas gastas em horários de 

pico.  

Como o intuito desta análise é converter estes custos de tempo em valores 

monetários, multiplicou-se cada volume total de horas anual pela Renda Per Capita 

Horária, considerada como o custo horário, para cada ano em análise. Daí, foram 

obtidos os custos anuais totais para cada modo de transporte, para cada situação (com 

interferência na rede e sem interferência), possibilitando, calcular o benefício 

econômico gerado pela implantação das propostas feitas neste trabalho. Estes benefícios 

foram o resultado simples da diminuição do custo total anual, para a situação sem 

interferência, dos custos totais anuais da situação com interferência. 
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A tabela com os resultados para cada ano para o modo motorizado pode ser 

vista no Anexo L, bem como os mesmo resultados para o modo não motorizado podem 

ser vistos no Anexo M. Porém, com o intuito de ilustrar a influência econômica bruta 

das interferências na rede viária, serão mostrados os resultados para o ano base e para o 

ano de projeto que podem ser vistos nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 6.22. – Comparação entre o ano base e o ano de projeto dos custos e benefícios 
econômicos para o modo motorizado. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Tabela 6.23. – Comparação entre o ano base e o ano de projeto dos custos e benefícios 
econômicos para o modo não motorizado. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

  Além dos valores calculados nos orçamentos preliminares para 

implantação das soluções propostas, serão considerados os custos de manutenção das 

vias e ciclovias de acordo com a tabela abaixo:  

 

Tabela 6.24. – Valores adotas para os custos de manutenção. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

ANO
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAIS DE 

HORAS SEM 

INTER. (1 dia)

TOTAIS DE 

HORAS COM 

INTER. (1 dia)

TOTAL 

ANUAL (h) 

SEM INTER.

TOTAL 

ANUAL (h) 

COM INTER.

CUSTO ANUAL 

SEM INTER.

CUSTO ANUAL 

COM INTER.

BENEFÍCIO 

ANUAL

2012 0,40R$    347 173 253362 126580 100.418R$           50.169R$          50.249R$             

2032 1,53R$    282109 47342 205939538 34559997 315.854.014R$   53.005.429R$  262.848.585R$   

VALORES DOS CUSTOS E BENEFÍCIOS PARA O MODO MOTORIZADO

ANO
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAIS DE 

HORAS SEM 

INTER. (1 dia)

TOTAIS DE 

HORAS COM 

INTER. (1 dia)

TOTAL 

ANUAL (h) 

SEM INTER.

TOTAL 

ANUAL (h) 

COM INTER.

CUSTO ANUAL 

SEM INTER.

CUSTO ANUAL 

COM INTER.

BENEFÍCIO 

ANUAL

2012 0,40R$    29867 8003 10901368 2921170 4.320.680R$       1.157.785R$    3.162.895R$       

2032 1,53R$    97792 25602 35694260 9344767 54.745.074R$     14.332.276R$  40.412.798R$     

VALORES DOS CUSTOS E BENEFÍCIOS PARA O MODO NÃO MOTORIZADO

OBJETO DE MANUTENÇÃO EXTENSÃO (Km) CUSTO MÉDIO/Km CUSTO TOTAL DO SERVIÇO

 Via Arterial 16,33 70.000,00R$               1.143.100,00R$                       

 Via Coletora 19,76 50.000,00R$               988.000,00R$                          

Ciclovia 36,09 5.000,00R$                 180.450,00R$                          

VALORES ADOTADOS PARA OS CUSTOS MÉDIOS DE MANUTENÇÃO
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Considerando, no cálculo do VPL, os valores dos investimentos como 

custos, é possível calcular as Razões Benefício-Custo para as três análises diferentes, 

sendo elas: implementações somente no sistema de transporte motorizado; 

implementações somente no sistema de transporte não motorizado; implementações 

concomitantes nos dois sistemas. Os resultados dos valores anuais para estes custos 

citados podem ser vistos no Anexo N. A soma dos Valores Presente Líquidos para cada 

uma destas situações, considerando seus respectivos custos e benefícios foram 

calculados, resultando nos valores observados no Anexo O.  

A fim de ilustrar o procedimento, será mostrada na tabela a seguir os valores 

dos investimentos, custos e benefícios anuais para as implantações concomitantes das 

propostas para os dois sistemas de transportes. É relevante, para compreensão dos 

resultados abaixo, relembrar os custos envolvidos nesta análise. Considerou-se aqui o 

ano de abertura da obra como sendo o de 2014, logo, os benefícios serão contabilizados 

a partir deste ano. Dividiu-se igualmente para os anos de 2012 e 2013 os custos de 

implantação referentes à adequação de capacidade das vias, pavimentação, construção 

de ciclovias e compra de bicicletas. Para os anos seguintes, tem-se como investimentos 

totais a soma dos custos envolvidos na compra anual de novas bicicletas, considerando 

o aumento da população, além da manutenção bienal das vias reformadas e ciclovias. 

Os resultados podem ser vistos abaixo:  
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Tabela 6.25. – Valores dos investimentos, manutenção e benefícios anuais totais, considerando todas as 
interferências propostas neste trabalho 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 Utilizando a taxa mínima de atratividade de 10% e considerando que, 

para o cálculo do Valor Presente Líquido, os custos serão a soma dos valores dos 

investimentos com os valores das manutenções, tem-se o VPL para cada ano, bem como 

o somatório dos totais para custos e benefícios. Estes resultados podem ser vistos na 

tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

ANO INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS

2012 36.338.430R$        -R$                   -R$                      

2013 30.138.229R$        -R$                   -R$                      

2014 539.416R$              -R$                   4.204.723R$          

2015 593.538R$              -R$                   4.828.609R$          

2016 653.091R$              2.311.550R$       5.565.595R$          

2017 718.618R$              -R$                   6.446.035R$          

2018 790.721R$              -R$                   7.512.224R$          

2019 870.058R$              2.311.550R$       8.824.066R$          

2020 957.355R$              -R$                   10.467.571R$       

2021 1.053.411R$          -R$                   12.567.640R$       

2022 1.159.104R$          2.311.550R$       15.307.297R$       

2023 1.275.403R$          -R$                   18.956.642R$       

2024 1.403.370R$          -R$                   23.916.453R$       

2025 1.544.177R$          2.311.550R$       30.783.847R$       

2026 1.699.112R$          -R$                   40.451.159R$       

2027 1.869.592R$          -R$                   54.254.829R$       

2028 2.057.177R$          2.311.550R$       74.199.552R$       

2029 2.263.584R$          -R$                   103.295.638R$     

2030 2.490.700R$          -R$                   146.066.672R$     

2031 2.740.604R$          2.311.550R$       209.313.214R$     

2032 3.015.582R$          -R$                   303.261.383R$     

INVESTIMENTOS, MANUTENÇÃO E BENEFÍCIOS 

ANUAIS MOTORIZADO E NÃO MOTORIZADO
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Tabela 6.26. - Valores Presentes Líquidos anuais e totais para os custos e benefícios, considerando todas 
as interferências propostas neste trabalho 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Calculando-se a Razão Benefício-Custo, tem-se o seguinte resultado: 

 

                                   

  

 Realizando este mesmo procedimento para as outras duas situações 

(implantações somente no sistema de transporte motorizado e implementações somente 

no sistema de transporte não motorizado), foram obtidas as seguintes Razões Benefício-

Custo para cada análise: 

 

ANO VPL CUSTOS VPL BENEFÍCIOS

2012 36.338.430R$                     -R$                          

2013 27.398.390R$                     -R$                          

2014 445.798R$                           3.474.978R$              

2015 445.934R$                           3.627.805R$              

2016 2.024.889R$                       3.801.377R$              

2017 446.205R$                           4.002.481R$              

2018 446.341R$                           4.240.455R$              

2019 1.632.668R$                       4.528.141R$              

2020 446.613R$                           4.883.199R$              

2021 446.749R$                           5.329.906R$              

2022 1.338.088R$                       5.901.626R$              

2023 447.021R$                           6.644.187R$              

2024 447.157R$                           7.620.519R$              

2025 1.116.867R$                       8.916.984R$              

2026 447.429R$                           10.652.054R$           

2027 447.565R$                           12.988.175R$           

2028 950.762R$                           16.147.984R$           

2029 447.838R$                           20.436.491R$           

2030 447.974R$                           26.271.375R$           

2031 826.067R$                           34.224.383R$           

2032 448.247R$                           45.077.872R$           

TOTAIS 77.437.034R$                     228.769.993R$         

VPL ANUAIS                                            

MOTORIZADO E NÃO MOTORIZADO
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 Implantações de soluções propostas somente para o modo 

motorizado: 

 

                                   

 Implantações de soluções propostas somente para o modo não 

motorizado: 

                                 

 

 A tabela abaixo resume os valores obtidos para os VPL de cada situação 

em análise, bem como suas Razões Benefício-Custo. 

 

Tabela 6.27. – Valores obtidos do indicador Razão Benefício-Custo para cada situação de interferência na 
rede viária analisada. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141.924.420,44R$                      61.401.064,91R$                            2,31

86.845.572,22R$                        16.035.968,85R$                            5,42

228.769.992,66R$                      77.437.033,76R$                            2,95

QUADRO RESUMO DAS RAZÕES BENEFÍCIO-CUSTO

Não Motorizados

Razão      

Benefício-Custo

Sistema de transporte a sofrer 

interferência

Motorizados e Não Motorizados

Motorizados

∑           ∑               
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS 
FUTUROS. 
 

7.1. CONCLUSÕES 

 

 Comparando numericamente os resultados dos indicadores de Razão 

Benefício-Custo, é notório que a solução que prevê apenas o investimento na 

implantação da infraestrutura sugerida para o transporte não motorizado oferece a 

relação mais rentável. 

 

                                                                                                                      

  

Sabe-se, no entanto, que esta análise considerou a não restrição ao 

crescimento da utilização do transporte motorizado, o que resultaria, inevitavelmente, 

na situação crítica de congestionamentos com tempos elevadíssimos para se 

percorrerem as vias de Pontal. As taxas de crescimento adotadas para a posse veicular 

implicam no fato de que as pessoas não deixariam de adquirir um veículo motorizado 

particular mesmo havendo uma rede cicloviária eficiente para se percorrerem distâncias 

não muito grandes. Uma vez adotada esta premissa, fica definido como proposta de 

implantação a interferência na rede viária que contemple mudanças de infraestrutura 

tanto para os transportes motorizados, quanto para os transportes não-motorizados. É 

imprescindível, no entanto, analisar a influência da parcela de participação dos dois 

modos de transportes na construção desta relação razão Benefício-Custo.  

Vê-se que, para os primeiros após a abertura da obra, a dimensão dos 

benefícios gerados para os usurários do meio motorizado é bastante inferior aos 

benefícios gerados para os usuários do transporte não motorizado. Os benefícios, para 

os diferentes casos, estão relacionados com o tempo de viagem, porém, no caso dos 

transportes motorizados, nesta análise, este sofre influência do grau de saturação dos 

links ao longo dos anos. Já para os não motorizados, este tempo de viagem tem relação 

apenas com as distâncias físicas, não levando em consideração a saturação da ciclovia. 

Daí, tem-se que a rede viária começará a apresentar um crescimento constante de 
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saturação a partir do ano de 2018. Esta discussão pode ser visualizada no gráfico 

abaixo: 

 

Gráfico 7.1. – Comparação quantitativa do crescimento ao longo dos anos dos benefícios 
econômicos gerados pela o investimento em uma das duas alternativas. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 O valor presente líquido anual para o custo de implantação no caso dos 

transportes motorizados mostra-se bastante elevado ao mesmo custo para os transportes 

não motorizados. Vê-se que, para manutenção da boa condição da rede viária pós-

abertura da obra, os valores apresentam pouca variação entre um modo e outro, como 

pode ser visto no gráfico abaixo: 
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Gráfico 7.2. – Comparação quantitativa custos econômicos para o investimento em uma das 
duas alternativas. 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

 Das análises acima, fica claro que os benefícios econômicos gerados pelo 

transporte motorizados serão maiores, tanto quanto maiores forem o número de veículos 

presentes, gerando maiores congestionamentos e os graus de saturação previstos na 

rede. Um ponto importante na análise destes benefícios econômicos é saber que parcela 

da população efetivamente desfruta destes investimentos em infraestrutura. Para 

VASCONCELLOS (2000), há o mito de que investimentos no sistema viário e 

incentivos à indústria automobilística em geral, geram um desenvolvimento econômico, 

aumentando a igualdade, porém, é sabido que a posse veicular cresce de acordo com o 

crescimento da renda (vide gráfico 3.8), logo, os benefícios econômicos calculados para 

os transportes motorizados são fruto da diminuição dos tempos de viagem de uma 

parcela da população já provida de melhores condições de vida.  
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É, também, neste ponto que se questiona a quantificação dos custos como 

função horária da Renda per capita, pois, sob tal ponto de vista, como reforça também 

Vasconcellos (2000), as melhorias nas condições do trânsito de automóveis geram 

benefícios muito maiores, difíceis de serem compensados pelas melhorias num sistema 

de transporte público, por exemplo, perpetuando processos decisórios que promovam 

melhorias no trânsito veículos particulares. Tal fato desmistifica a assertiva de que as 

técnicas de planejamento urbano são capazes de garantir uma neutralidade na definição 

de soluções ótimas para o bem comum, uma vez que a solução aqui analisada distribui 

benefícios e custos de forma desigual. 

 Pontal por apresentar uma distância máxima entre zonas de menos de 12 

km, figura-se como uma cidade não dependente do modo motorizado, ou pré-

automotiva, uma vez que, por bicicleta, o tempo máximo gasto no percurso de uma zona 

a outra seria de pouco mais de 40 minutos. Por possuir esta configuração espacial, é 

relevante que uma análise seja feita considerando a premissa de restrição do uso do 

modo motorizado particular, além do fomento do uso da bicicleta como veículo não 

motorizado principal. 

 

7.2. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS. 
 

 Da discussão apresentada no item anterior, ficam as seguintes sugestões 

para trabalho futuros:  

 Analisar a viabilidade de implantação de um sistema de  

transporte público motorizado. 

 Estudo das consequências da adoção da premissa de restrição do 

meio motorizado particular para a rede viária de Pontal. 

 Consequências quantitativas e qualitativas da utilização de uma 

metodologia de quantificação de custos que não considere a Renda Per Capita 

horária, visando distribuir melhor os benefícios gerados para os diferentes 

modos de transporte.  

 Proposta de uma rede viária que considere um plano de evacuação 

em caso de catástrofes naturais. 
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Neste estudo de caso, somente uma taxa de crescimento foi fornecida 

pelo IPUP, sendo todas as outras adotadas com base em dados extraídos de 

pesquisas online. Sabendo que todos os indicadores aqui analisados tem 

consequências diretas da atuação dessas taxas de crescimento, faz-se relevante que o 

IPUP defina as taxas de crescimento desejadas e/ou projetadas para Pontal, de forma 

a possibilitar uma comparação efetiva entre os resultados obtidos para os possíveis 

trabalhos realizados tendo como plano de fundo esta cidade tão interessante. 
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ANEXO A – QUADRO RESUMO DOS MODELOS DE GERAÇÃO DE VIAGENS 

 

 

GERAÇÃO MOTIVO VARIÁVEIS INDEPENDENTES

18<Pop<25

25< Pop< 40

40 < Pop < 60

Nº de veículos

Pop < 5

5 < Pop < 18

Renda total mensal da zona

Nº de Pessoas/dom

Renda Média Mensal/Dom

% de atendimento ao esgoto/Dom

População total da zona

Renda total mensal da zona

Empregos em Comércio/Serviços

Empregos em Indústrias

Educação Vagas em Escolas

Saúde Vagas em Unidades de Atendimento

Outros Empregos em Comércio/Serviços

EQUAÇÃO

QUADRO RESUMO

Trabalho

Trabalho

Educação

Saúde

Outros

PRODUÇÃO

ATRAÇÃO
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ANEXO B – MATRIZES ORIGEM DESTINO 
MOTORIZADOS 2012 
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NÃO MOTORIZADOS 2012 
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MOTORIZADOS 2032 
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NÃO MOTORIZADOS 2032 
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ANEXO C – MAPAS TEMÁTICOS PARA ALOCAÇÃO DE VIAGENS 
ALOCAÇÃO DAS VIAGENS NÃO MOTORIZADAS PARA O ANO DE 2012
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ALOCAÇÃO DAS VIAGENS NÃO MOTORIZADAS PARA O ANO DE 2032 
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ANEXO D – MAPAS TEMÁTICOS PARA ALOCAÇÃO DE VIAGENS MOTORIZADAS 
ALOCAÇÃO DAS VIAGENS MOTORIZADAS PARA O ANO DE 2012
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ALOCAÇÃO DAS VIAGENS MOTORIZADAS PARA O ANO DE 2032 
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ANEXO E - GRAU DE SATURAÇÃO ALOCAÇÃO MOTORIZADOS 2012 - 
REDE SEM INTERFERÊNCIA 

ANEXO E - GRAU DE SATURAÇÃO ALOCAÇÃO MOTORIZADOS 2012 - REDE 
SEM INTERFERÊNCIA 

ID DO 
LINK 

LOGRADOURO PAVIMENTO 
CAPACIDADE 

DO LINK 
VOLUME 

TOTAL 
N 

73 Av. Allan Kardec Via Pavimentada 500 478 0,96 

117 Av. Allan Kardec Pavimentação a implantar 500 117 0,23 

115 Av. Allan Kardec Pavimentação a implantar 500 38 0,08 

63 Av. Allan Kardec Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

75 Av. Amazonas Via Pavimentada 500 467 0,93 

24 Av. Amazonas Via Pavimentada 500 340 0,68 

25 Av. Amazonas Pavimentação a implantar 500 191 0,38 

43 Av. Amazonas Pavimentação a implantar 500 79 0,16 

79 Av. América Via Pavimentada 500 643 1,29 

118 Av. América Via Pavimentada 500 584 1,17 

119 Av. América Via Pavimentada 500 408 0,82 

125 Av. América Via Pavimentada 500 402 0,80 

126 Av. América Via Pavimentada 500 395 0,79 

31 Av. América Pavimentação a implantar 500 50 0,10 

4 Av. América Pavimentação a implantar 500 47 0,09 

18 Av. América Pavimentação a implantar 500 47 0,09 

102 Av. América Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

104 Av. América Pavimentação a implantar 500 0 0,00 

106 Av. América Pavimentação a implantar 500 0 0,00 

162 Av. América Pavimentação a implantar 500 0 0,00 

95 Av. Atlântico Sul Via Pavimentada 500 315 0,63 

5 Av. Atlântico Sul Via Pavimentada 500 315 0,63 

8 Av. Atlântico Sul Via Pavimentada 500 315 0,63 

9 Av. Atlântico Sul Pavimentação a implantar 500 80 0,16 

10 Av. Atlântico Sul Pavimentação a implantar 500 14 0,03 

11 Av. Atlântico Sul Pavimentação a implantar 500 0 0,00 

12 Av. Atlântico Sul Pavimentação a implantar 500 0 0,00 

98 Av. Bahia Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

138 Av. Bahia Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

164 Av. Bahia Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

127 Av. Brasil Pavimentação a implantar 500 253 0,51 

36 Av. Brasil Pavimentação a implantar 500 95 0,19 

37 Av. Brasil Pavimentação a implantar 500 2 0,00 

135 Av. Brasil Pavimentação a implantar 500 2 0,00 

136 Av. Brasil Pavimentação a implantar 500 0 0,00 

137 Av. Brasil Pavimentação a implantar 500 0 0,00 

172 Av. Brasil Pavimentação a implantar 500 0 0,00 

48 Av. Brasil Pavimentação a implantar 500 0 0,00 
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23 Av. Brasil Pavimentação a implantar 500 0 0,00 

27 Av. Brasilia Pavimentação a implantar 250 50 0,20 

41 Av. Brasilia Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

47 Av. Brasilia Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

49 Av. Ceará Pavimentação a implantar 500 0 0,00 

29 Av. Ceará Pavimentação a implantar 500 0 0,00 

30 Av. Ceará Pavimentação a implantar 500 0 0,00 

51 Av. Ceará Pavimentação a implantar 500 0 0,00 

174 Av. Ceará Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

50 Av. Ceará Pavimentação a implantar 500 0 0,00 

6 Av. Edson Pavimentação a implantar 500 80 0,16 

16 Av. Espírito Santo Via Pavimentada 500 594 1,19 

19 Av. Espírito Santo Pavimentação a implantar 500 116 0,23 

21 Av. Espírito Santo Pavimentação a implantar 250 1 0,00 

156 Av. Espírito Santo Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

78 Av. Espírito Santo Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

80 Av. Espírito Santo Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

44 Av. Goiás Pavimentação a implantar 250 584 2,34 

76 Av. Goiás Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

120 Av. Goiás Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

121 Av. Goiás Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

116 Av. Goiás Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

123 Av. Goiás Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

111 Av. Industrial Pavimentação a implantar 250 118 0,47 

114 Av. Industrial Pavimentação a implantar 250 22 0,09 

88 Av. Industrial Pavimentação a implantar 250 22 0,09 

28 Av. M Via Pavimentada 500 457 0,91 

129 Av. M Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

113 Av. M Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

13 Av. Marajó Pavimentação a implantar 500 101 0,20 

14 Av. Marajó Pavimentação a implantar 250 22 0,09 

105 Av. Maranhão Via Pavimentada 500 285 0,57 

108 Av. Maranhão Via Pavimentada 500 285 0,57 

15 Av. Maranhão Via Pavimentada 500 280 0,56 

40 Av. Maranhão Pavimentação a implantar 500 247 0,49 

45 Av. Maranhão Pavimentação a implantar 500 247 0,49 

46 Av. Maranhão Pavimentação a implantar 500 130 0,26 

89 Av. Maranhão Pavimentação a implantar 500 118 0,24 

96 Av. Maranhão Pavimentação a implantar 500 71 0,14 

69 Av. Maranhão Pavimentação a implantar 500 71 0,14 

71 Av. Maranhão Pavimentação a implantar 500 32 0,06 

141 Av. Maranhão Pavimentação a implantar 500 0 0,00 

128 Av. Mato Grosso Pavimentação a implantar 250 734 2,94 

72 Av. Mato Grosso Pavimentação a implantar 250 538 2,15 

74 Av. Mato Grosso Pavimentação a implantar 250 72 0,29 
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77 Av. Mato Grosso Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

66 Av. Mato Grosso Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

67 Av. Pará Pavimentação a implantar 500 28 0,06 

64 Av. Pará Pavimentação a implantar 500 28 0,06 

65 Av. Pará Pavimentação a implantar 500 28 0,06 

83 Av. Pará Pavimentação a implantar 500 22 0,04 

84 Av. Paraíba Pavimentação a implantar 250 324 1,30 

166 Av. Paraíba Pavimentação a implantar 500 270 0,54 

68 Av. Paraíba Pavimentação a implantar 500 14 0,03 

93 Av. Paraíba Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

142 Av. Paraíba Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

42 Av. Paraná Pavimentação a implantar 500 181 0,36 

20 Av. Paraná Pavimentação a implantar 500 179 0,36 

26 Av. Paraná Pavimentação a implantar 500 150 0,30 

33 Av. Paraná Pavimentação a implantar 500 116 0,23 

92 Av. Paraná Pavimentação a implantar 500 116 0,23 

94 Av. Pardo Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

99 Av. Pernambuco Pavimentação a implantar 500 144 0,29 

103 Av. Pernambuco Pavimentação a implantar 500 45 0,09 

107 Av. Pernambuco Pavimentação a implantar 500 45 0,09 

32 Av. Pernambuco Pavimentação a implantar 500 4 0,01 

38 Av. Piauí Via Pavimentada 500 301 0,60 

39 Av. Piauí Pavimentação a implantar 500 276 0,55 

70 Av. Piauí Pavimentação a implantar 500 276 0,55 

101 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

109 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

110 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

112 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

53 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

54 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

146 Av. Rio Branco Via Pavimentada 500 734 1,47 

148 Av. Rio Branco Pavimentação a implantar 500 150 0,30 

57 Av. Rio Branco Pavimentação a implantar 500 0 0,00 

58 Av. Rondônia Pavimentação a implantar 500 85 0,17 

59 Av. Rondônia Pavimentação a implantar 500 85 0,17 

60 Av. Rondônia Pavimentação a implantar 500 32 0,06 

61 Av. Santa Catarina Pavimentação a implantar 500 3 0,01 

62 Av. Santa Catarina Pavimentação a implantar 500 3 0,01 

144 Av. Sergipe Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

34 Av. Souza Neves Pavimentação a implantar 500 240 0,48 

35 Av. Souza Neves Pavimentação a implantar 500 190 0,38 

17 Av. Souza Neves Pavimentação a implantar 500 190 0,38 

97 Av. Souza Neves Pavimentação a implantar 250 40 0,16 

55 Av. Souza Neves Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

22 Av. Volta Redonda Pavimentação a implantar 250 140 0,56 
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90 Av. Volta Redonda Pavimentação a implantar 250 140 0,56 

168 Av. Volta Redonda Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

91 Estrada dos Amores Pavimentação a implantar 500 85 0,17 

82 Estrada dos Amores Pavimentação a implantar 500 83 0,17 

139 Estrada dos Amores Pavimentação a implantar 500 58 0,12 

140 Estrada dos Amores Pavimentação a implantar 500 30 0,06 

160 Estrada dos Amores Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

2 Praça Osvaldo Cruz Via Pavimentada 500 434 0,87 

1 Praça Osvaldo Cruz Pavimentação a implantar 500 159 0,32 

122 Praça Osvaldo Cruz Pavimentação a implantar 500 23 0,05 

150 Praça Santos Dumont Pavimentação a implantar 500 247 0,49 

81 Praça Santos Dumont Pavimentação a implantar 500 247 0,49 

85 Praça Santos Dumont Pavimentação a implantar 500 6 0,01 

86 Praça Santos Dumont Pavimentação a implantar 500 6 0,01 

87 R. Impituva Via Pavimentada 500 456 0,91 

130 R. Impituva Via Pavimentada 500 456 0,91 

131 R. Impituva Via Pavimentada 500 394 0,79 

132 R. Impituva Via Pavimentada 500 394 0,79 

133 R. Impituva Via Pavimentada 500 394 0,79 

152 R. Impituva Pavimentação a implantar 500 30 0,06 

134 R. Impituva Pavimentação a implantar 500 30 0,06 

154 R. Impituva Pavimentação a implantar 500 3 0,01 

124 R. Recife Pavimentação a implantar 500 101 0,20 

7 R. Recife Pavimentação a implantar 500 100 0,20 

100 R. Recife Pavimentação a implantar 500 90 0,18 

158 R. Recife Pavimentação a implantar 500 0 0,00 

3 Rodovia O Pavimentação a implantar 500 66 0,13 

170 Rodovia O Pavimentação a implantar 500 4 0,01 

52 Rodovia O Pavimentação a implantar 250 0 0,00 
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ANEXO F - GRAU DE SATURAÇÃO ALOCAÇÃO MOTORIZADOS 2032 - 
REDE SEM INTERFERÊNCIA 

ANEXO F - GRAU DE SATURAÇÃO ALOCAÇÃO MOTORIZADOS 2032 - REDE SEM 
INTERFERÊNCIA 

ID DO 
LINK 

LOGRADOURO PAVIMENTO 
CAPACIDADE 

DO LINK 
VOLUME 

TOTAL 
N 

142 Av. Mato Grosso Pavimentação a implantar 250 4660 18,64 

42 Av. Mato Grosso Pavimentação a implantar 250 4617 18,47 

33 Av. Mato Grosso Pavimentação a implantar 250 1754 7,02 

40 Av. Goiás Pavimentação a implantar 250 1743 6,97 

45 Av. Goiás Pavimentação a implantar 250 1743 6,97 

46 Av. Goiás Pavimentação a implantar 250 1743 6,97 

38 Av. Paraíba Pavimentação a implantar 250 1617 6,47 

27 Av. Atlântico Sul Via Pavimentada 500 3155 6,31 

53 Av. Pernambuco Via Pavimentada 500 2736 5,47 

48 Av. Amazonas Via Pavimentada 500 2672 5,34 

50 Av. Paraíba Pavimentação a implantar 250 1242 4,97 

78 Av. Maranhão Via Pavimentada 500 2478 4,96 

49 Av. Amazonas Via Pavimentada 500 2458 4,92 

44 Av. Rio Branco Via Pavimentada 500 2441 4,88 

76 Av. Rio Branco Via Pavimentada 500 2441 4,88 

51 Av. Paraíba Via Pavimentada 500 2329 4,66 

80 Av. América Via Pavimentada 500 2297 4,59 

168 Av. Souza Neves Via Pavimentada 500 2254 4,51 

23 Av. Atlântico Sul Via Pavimentada 500 2243 4,49 

28 Av. Rio Branco Via Pavimentada 500 2219 4,44 

22 Av. Souza Neves Via Pavimentada 500 2207 4,41 

120 Av. Espírito Santo Via Pavimentada 500 2180 4,36 

41 Av. Piauí Via Pavimentada 500 2157 4,31 

47 Av. Piauí Via Pavimentada 500 2157 4,31 

66 Av. Maranhão Via Pavimentada 500 2103 4,21 

74 Av. Marajó Via Pavimentada 500 2082 4,16 

54 Av. Pernambuco Via Pavimentada 500 1964 3,93 

146 Av. Pernambuco Via Pavimentada 500 1964 3,93 

83 Av. Maranhão Via Pavimentada 500 1925 3,85 

84 Av. Maranhão Via Pavimentada 500 1925 3,85 

94 Av. Paraná Via Pavimentada 500 1921 3,84 

112 Av. Pará Via Pavimentada 500 1900 3,80 

63 Av. Amazonas Via Pavimentada 500 1881 3,76 

130 R. Impituva Via Pavimentada 500 1880 3,76 

131 R. Impituva Via Pavimentada 500 1880 3,76 

67 Av. Maranhão Via Pavimentada 500 1831 3,66 

89 Av. Goiás Pavimentação a implantar 250 912 3,65 

96 Av. Goiás Pavimentação a implantar 250 907 3,63 
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139 Av. Volta Redonda Pavimentação a implantar 250 907 3,63 

140 Av. Volta Redonda Pavimentação a implantar 250 907 3,63 

118 Av. América Via Pavimentada 500 1805 3,61 

119 Av. América Via Pavimentada 500 1805 3,61 

138 Av. Brasilia Pavimentação a implantar 250 885 3,54 

156 Estrada dos Amores Via Pavimentada 500 1762 3,52 

29 Av. Atlântico Sul Via Pavimentada 500 1755 3,51 

85 Praça Santos Dumont Via Pavimentada 500 1748 3,50 

79 Av. América Via Pavimentada 500 1744 3,49 

123 Av. M Via Pavimentada 500 1669 3,34 

117 Av. Allan Kardec Via Pavimentada 500 1663 3,33 

162 Av. Brasil Via Pavimentada 500 1595 3,19 

148 Av. Pernambuco Via Pavimentada 500 1584 3,17 

170 Rodovia O Via Pavimentada 500 1584 3,17 

65 Av. Maranhão Via Pavimentada 500 1577 3,15 

111 Av. América Via Pavimentada 500 1577 3,15 

30 Av. Piauí Via Pavimentada 500 1576 3,15 

69 Av. Industrial Pavimentação a implantar 250 781 3,13 

39 Av. Paraíba Pavimentação a implantar 250 778 3,11 

6 Estrada dos Amores Via Pavimentada 500 1551 3,10 

95 Av. Brasil Via Pavimentada 500 1547 3,09 

141 Av. Industrial Pavimentação a implantar 250 767 3,07 

99 Av. Paraná Via Pavimentada 500 1520 3,04 

52 Rodovia O Via Pavimentada 500 1513 3,03 

90 Av. Souza Neves Via Pavimentada 500 1457 2,91 

75 Av. Amazonas Via Pavimentada 500 1446 2,89 

16 Estrada dos Amores Via Pavimentada 500 1439 2,88 

114 Av. América Via Pavimentada 500 1433 2,87 

77 Av. Maranhão Via Pavimentada 500 1415 2,83 

109 Av. Pará Via Pavimentada 500 1404 2,81 

110 Av. Pará Via Pavimentada 500 1404 2,81 

116 Av. Allan Kardec Via Pavimentada 500 1396 2,79 

64 Av. Maranhão Via Pavimentada 500 1359 2,72 

132 R. Impituva Via Pavimentada 500 1318 2,64 

133 R. Impituva Via Pavimentada 500 1318 2,64 

152 R. Impituva Via Pavimentada 500 1318 2,64 

81 Praça Santos Dumont Via Pavimentada 500 1203 2,41 

158 R. Recife Via Pavimentada 500 1157 2,31 

82 Av. Souza Neves Pavimentação a implantar 250 563 2,25 

88 Av. América Via Pavimentada 500 1112 2,22 

121 Praça Osvaldo Cruz Via Pavimentada 500 1112 2,22 

93 Av. Maranhão Via Pavimentada 500 1107 2,21 

21 Av. Atlântico Sul Via Pavimentada 500 1075 2,15 

57 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250 534 2,14 

58 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250 534 2,14 
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59 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250 534 2,14 

60 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250 534 2,14 

61 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250 534 2,14 

62 Av. Piauí Pavimentação a implantar 250 534 2,14 

150 Praça Osvaldo Cruz Via Pavimentada 500 1068 2,14 

124 R. Impituva Via Pavimentada 500 1065 2,13 

15 Av. Goiás Pavimentação a implantar 250 528 2,11 

92 Av. Paraná Via Pavimentada 500 1056 2,11 

100 R. Recife Via Pavimentada 500 1037 2,07 

71 Av. Industrial Pavimentação a implantar 250 495 1,98 

72 Av. Marajó Pavimentação a implantar 250 495 1,98 

102 Av. Bahia Pavimentação a implantar 250 490 1,96 

86 Praça Santos Dumont Via Pavimentada 500 955 1,91 

101 Av. Pará Via Pavimentada 500 914 1,83 

34 Av. Rondônia Via Pavimentada 500 914 1,83 

25 Av. América Via Pavimentada 500 913 1,83 

43 Av. América Via Pavimentada 500 913 1,83 

13 Av. Espírito Santo Pavimentação a implantar 250 445 1,78 

113 Av. Espírito Santo Via Pavimentada 500 889 1,78 

125 Av. América Via Pavimentada 500 885 1,77 

35 Av. Rondônia Via Pavimentada 500 867 1,73 

19 Av. Edson Via Pavimentada 500 819 1,64 

17 Av. Santa Catarina Via Pavimentada 500 808 1,62 

91 Av. Souza Neves Pavimentação a implantar 250 401 1,60 

103 Av. Paraná Via Pavimentada 500 795 1,59 

107 Av. Paraná Via Pavimentada 500 795 1,59 

2 Estrada dos Amores Via Pavimentada 500 785 1,57 

134 R. Impituva Via Pavimentada 500 785 1,57 

154 R. Impituva Via Pavimentada 500 785 1,57 

166 Av. Maranhão Via Pavimentada 500 781 1,56 

31 Av. Atlântico Sul Via Pavimentada 500 777 1,55 

32 Av. Paraíba Via Pavimentada 500 777 1,55 

164 Av. Brasilia Pavimentação a implantar 250 334 1,33 

160 Av. Volta Redonda Pavimentação a implantar 250 334 1,33 

144 Av. Rondônia Via Pavimentada 500 619 1,24 

98 Av. Brasil Via Pavimentada 500 565 1,13 

122 Praça Osvaldo Cruz Via Pavimentada 500 557 1,11 

70 Av. Pardo Pavimentação a implantar 250 272 1,09 

73 Av. Allan Kardec Via Pavimentada 500 537 1,07 

87 Praça Santos Dumont Via Pavimentada 500 465 0,93 

7 R. Recife Via Pavimentada 500 464 0,93 

11 Av. Brasil Via Pavimentada 500 357 0,71 

8 Av. Brasil Via Pavimentada 500 353 0,71 

9 Av. Brasil Via Pavimentada 500 302 0,60 

4 Av. Atlântico Sul Via Pavimentada 500 256 0,51 
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18 Av. Atlântico Sul Via Pavimentada 500 256 0,51 

3 R. Recife Via Pavimentada 500 256 0,51 

97 Av. Santa Catarina Via Pavimentada 500 241 0,48 

14 Av. Espírito Santo Pavimentação a implantar 250 120 0,48 

37 Av. Ceará Pavimentação a implantar 250 119 0,48 

10 Av. Brasil Via Pavimentada 500 208 0,42 

105 Av. Espírito Santo Pavimentação a implantar 250 94 0,38 

108 Av. Espírito Santo Pavimentação a implantar 250 94 0,38 

12 Av. Brasil Via Pavimentada 500 52 0,10 

126 Av. América Via Pavimentada 500 0 0,00 

5 Av. Brasil Via Pavimentada 500 0 0,00 

36 Av. Ceará Via Pavimentada 500 0 0,00 

135 Av. Ceará Via Pavimentada 500 0 0,00 

136 Av. Ceará Via Pavimentada 500 0 0,00 

137 Av. Ceará Via Pavimentada 500 0 0,00 

172 Av. Ceará Via Pavimentada 500 0 0,00 

68 Av. Maranhão Via Pavimentada 500 0 0,00 

115 Av. Allan Kardec Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

24 Av. América Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

104 Av. Bahia Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

106 Av. Bahia Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

127 Av. Brasilia Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

128 Av. M Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

129 Av. M Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

20 Av. Mato Grosso Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

26 Av. Mato Grosso Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

55 Av. Sergipe Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

1 Estrada dos Amores Pavimentação a implantar 250 0 0,00 

56 Rodovia O Pavimentação a implantar 250 0 0,00 
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ANEXO G – MAPAS TEMÁTICOS MOSTRANDO LINHAS DE DESEJO DE VIAGENS NÃO MOTORIZADAS COM ORIGEM NA ZONA 11. 
LINHAS DE DESEJO DE VIAGENS NÃO MOTORIZADAS COM ORIGEM NA ZONA 11 PARA O ANO BASE 
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LINHAS DE DESEJO DE VIAGENS NÃO MOTORIZADAS COM ORIGEM NA ZONA 11 PARA O ANO DE PROJETO 
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ANEXO H – MAPAS TEMÁTICOS ILUSTRANDO ESPACIALMENTE O GRAU DE SATURAÇÃO DOS LINKS DE PONTAL. 
MAPA TEMÁTICO PARA O CARREGAMENTO DO ANO BASE SEM INTERFERÊNCIA NA REDE VIÁRIA. 
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MAPA TEMÁTICO PARA O CARREGAMENTO DO ANO 2032 SEM INTERFERÊNCIA NA REDE VIÁRIA. 
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ANEXO I – PROPOSTA DE INTERFERÊNCIA NA REDE VIÁRIA CONTEMPLANDO SISTEMAS DE VIAS ARTERIAIS, COLETORAS E 
LOCAIS. 
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ANEXO J – ALOCAÇÃO DE VIAGENS NA REDE VIÁRIA PÓS-OBRA PARA O ANO 2032. 

 



166 
 

ANEXO L - VALORES DOS CUSTOS E BENEFÍCIOS PARA O MODO MOTORIZADO 

ANEXO L - VALORES DOS CUSTOS E BENEFÍCIOS PARA O MODO MOTORIZADO 

ANO 
CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAIS DE 
HORAS SEM 

INTER. (1 
dia) 

TOTAIS DE 
HORAS 
COM 

INTER. (1 
dia) 

TOTAL 
ANUAL (h) 

SEM INTER. 

TOTAL 
ANUAL (h) 

COM 
INTER. 

CUSTO ANUAL SEM 
INTER. 

CUSTO ANUAL COM 
INTER. 

BENEFÍCIO ANUAL 

2012  R$    0,40  347 173 253362 126580  R$                  100.418   R$                 50.169   R$                    50.249  

2013  R$    0,42  485 230 354194 167562  R$                  150.209   R$                 71.061   R$                    79.148  

2014  R$    0,45  678 304 495155 221813  R$                  224.688   R$               100.653   R$                  124.035  

2015  R$    0,49  948 402 692215 293628  R$                  336.096   R$               142.567   R$                  193.529  

2016  R$    0,52  1326 532 967700 388694  R$                  502.744   R$               201.936   R$                  300.808  

2017  R$    0,56  1853 705 1352822 514539  R$                  752.022   R$               286.028   R$                  465.994  

2018  R$    0,59  2591 933 1891214 681128  R$              1.124.901   R$               405.137   R$                  719.764  

2019  R$    0,64  3622 1235 2643873 901652  R$              1.682.667   R$               573.848   R$              1.108.819  

2020  R$    0,68  5063 1635 3696072 1193574  R$              2.516.992   R$               812.813   R$              1.704.179  

2021  R$    0,73  7078 2164 5167023 1580010  R$              3.765.005   R$           1.151.290   R$              2.613.714  

2022  R$    0,78  9895 2865 7223378 2091559  R$              5.631.826   R$           1.630.718   R$              4.001.108  

2023  R$    0,83  13833 3793 10098114 2768729  R$              8.424.283   R$           2.309.793   R$              6.114.490  

2024  R$    0,89  19338 5021 14116929 3665142  R$            12.601.338   R$           3.271.653   R$              9.329.685  

2025  R$    0,96  27034 6646 19735138 4851781  R$            18.849.524   R$           4.634.057   R$            14.215.467  

2026  R$    1,02  37794 8798 27589263 6422609  R$            28.195.779   R$           6.563.803   R$            21.631.976  

2027  R$    1,09  52834 11647 38569148 8502015  R$            42.176.236   R$           9.297.146   R$            32.879.090  

2028  R$    1,17  73861 15417 53918770 11254656  R$            63.088.693   R$         13.168.727   R$            49.919.966  

2029  R$    1,25  103256 20409 75377186 14898502  R$            94.370.281   R$         18.652.538   R$            75.717.743  

2030  R$    1,34  144350 27017 105375551 19722091  R$         141.162.378   R$         26.419.955   R$         114.742.423  

2031  R$    1,43  201798 35764 147312567 26107382  R$         211.155.639   R$         37.421.933   R$         173.733.706  

2032  R$    1,53  282109 47342 205939538 34559997  R$         315.854.014   R$         53.005.429   R$         262.848.585  
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ANEXO M - VALORES DOS CUSTOS E BENEFÍCIOS PARA O MODO NÃO MOTORIZADO 

ANEXO M - VALORES DOS CUSTOS E BENEFÍCIOS PARA O MODO NÃO MOTORIZADO 

ANO 
CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAIS DE 
HORAS 

SEM 
INTER. (1 

dia) 

TOTAIS DE 
HORAS 

COM INTER. 
(1 dia) 

TOTAL 
ANUAL (h) 

SEM INTER. 

TOTAL 
ANUAL (h) 

COM INTER. 

CUSTO ANUAL SEM 
INTER. 

CUSTO ANUAL COM 
INTER. 

BENEFÍCIO ANUAL 

2012  R$    0,40  29867 8003 10901368 2921170  R$              4.320.680   R$              1.157.785   R$           3.162.895  

2013  R$    0,42  31692 8482 11567430 3096046  R$              4.905.596   R$              1.312.993   R$           3.592.603  

2014  R$    0,45  33628 8990 12274187 3281391  R$              5.569.695   R$              1.489.007   R$           4.080.688  

2015  R$    0,49  35683 9528 13024126 3477832  R$              6.323.697   R$              1.688.617   R$           4.635.080  

2016  R$    0,52  37863 10099 13819886 3686033  R$              7.179.773   R$              1.914.985   R$           5.264.787  

2017  R$    0,56  40176 10703 14664266 3906697  R$              8.151.740   R$              2.171.700   R$           5.980.041  

2018  R$    0,59  42631 11344 15560237 4140572  R$              9.255.289   R$              2.462.828   R$           6.792.461  

2019  R$    0,64  45235 12023 16510951 4388448  R$            10.508.232   R$              2.792.984   R$           7.715.247  

2020  R$    0,68  47999 12743 17519752 4651163  R$            11.930.792   R$              3.167.400   R$           8.763.393  

2021  R$    0,73  50932 13506 18590190 4929605  R$            13.545.933   R$              3.592.007   R$           9.953.926  

2022  R$    0,78  54044 14314 19726030 5224716  R$            15.379.725   R$              4.073.536   R$         11.306.189  

2023  R$    0,83  57346 15171 20931269 5537494  R$            17.461.768   R$              4.619.617   R$         12.842.152  

2024  R$    0,89  60850 16079 22210147 5868996  R$            19.825.670   R$              5.238.902   R$         14.586.768  

2025  R$    0,96  64568 17042 23567162 6220344  R$            22.509.587   R$              5.941.206   R$         16.568.380  

2026  R$    1,02  68513 18062 25007091 6592726  R$            25.556.841   R$              6.737.659   R$         18.819.182  

2027  R$    1,09  72699 19144 26534997 6987400  R$            29.016.619   R$              7.640.880   R$         21.375.740  

2028  R$    1,17  77140 20290 28156256 7405701  R$            32.944.768   R$              8.665.183   R$         24.279.586  

2029  R$    1,25  81854 21504 29876573 7849044  R$            37.404.694   R$              9.826.799   R$         27.577.895  

2030  R$    1,34  86855 22792 31701999 8318927  R$            42.468.386   R$            11.144.137   R$         31.324.249  

2031  R$    1,43  92162 24156 33638956 8816940  R$            48.217.579   R$            12.638.071   R$         35.579.508  

2032  R$    1,53  97792 25602 35694260 9344767  R$            54.745.074   R$            14.332.276   R$         40.412.798  
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ANEXO N - VALORES ANUAIS DE INVESTIMENTOS, CUSTOS DE MANUTENÇÃO E BENEFÍCIOS PARA AS TRÊS SITUAÇÕES 
ANALISADAS. 

 

 

 

 

 

 

ANO INVESTIMENTO M INVESTIMENTO NM
CUSTO DE 

MANUTENÇÃO M

CUSTO DE 

MANUTENÇÃO  

NM

BENEFÍCIO M BENEFÍCIO NM
INVESTIMENTOS 

TOTAIS (M + NM)

CUSTOS DE 

MANUTENÇÃO TOTAIS 

(M + NM)

BENEFÍCIOS TOTAIS  

(M + NM)

2012 29.648.000,00R$             6.690.430,00R$            -R$                          -R$                        -R$                          -R$                          36.338.430,00R$            -R$                                 -R$                                 

2013 29.648.000,00R$             490.228,86R$                -R$                          -R$                        -R$                          -R$                          30.138.228,86R$            -R$                                 -R$                                 

2014 -R$                                  539.415,88R$                -R$                          -R$                        124.035,01R$           4.080.687,95R$        539.415,88R$                  -R$                                 4.204.722,96R$              

2015 -R$                                  593.538,07R$                -R$                          -R$                        193.528,59R$           4.635.080,29R$        593.538,07R$                  -R$                                 4.828.608,88R$              

2016 -R$                                  653.090,60R$                2.131.100,00R$        180.450,00R$         300.807,87R$           5.264.787,49R$        653.090,60R$                  2.311.550,00R$              5.565.595,36R$              

2017 -R$                                  718.618,33R$                -R$                          -R$                        465.994,37R$           5.980.040,68R$        718.618,33R$                  -R$                                 6.446.035,05R$              

2018 -R$                                  790.720,76R$                -R$                          -R$                        719.763,71R$           6.792.460,78R$        790.720,76R$                  -R$                                 7.512.224,49R$              

2019 -R$                                  870.057,58R$                2.131.100,00R$        180.450,00R$         1.108.819,08R$        7.715.247,28R$        870.057,58R$                  2.311.550,00R$              8.824.066,37R$              

2020 -R$                                  957.354,64R$                -R$                          -R$                        1.704.178,73R$        8.763.392,66R$        957.354,64R$                  -R$                                 10.467.571,39R$            

2021 -R$                                  1.053.410,64R$            -R$                          -R$                        2.613.714,43R$        9.953.925,89R$        1.053.410,64R$              -R$                                 12.567.640,32R$            

2022 -R$                                  1.159.104,39R$            2.131.100,00R$        180.450,00R$         4.001.107,73R$        11.306.189,13R$     1.159.104,39R$              2.311.550,00R$              15.307.296,86R$            

2023 -R$                                  1.275.402,91R$            -R$                          -R$                        6.114.489,86R$        12.842.151,86R$     1.275.402,91R$              -R$                                 18.956.641,72R$            

2024 -R$                                  1.403.370,22R$            -R$                          -R$                        9.329.685,18R$        14.586.767,76R$     1.403.370,22R$              -R$                                 23.916.452,94R$            

2025 -R$                                  1.544.177,11R$            2.131.100,00R$        180.450,00R$         14.215.466,79R$     16.568.380,09R$     1.544.177,11R$              2.311.550,00R$              30.783.846,87R$            

2026 -R$                                  1.699.111,83R$            -R$                          -R$                        21.631.976,50R$     18.819.182,02R$     1.699.111,83R$              -R$                                 40.451.158,52R$            

2027 -R$                                  1.869.591,89R$            -R$                          -R$                        32.879.089,73R$     21.375.739,64R$     1.869.591,89R$              -R$                                 54.254.829,37R$            

2028 -R$                                  2.057.177,04R$            2.131.100,00R$        180.450,00R$         49.919.966,45R$     24.279.585,82R$     2.057.177,04R$              2.311.550,00R$              74.199.552,27R$            

2029 -R$                                  2.263.583,51R$            -R$                          -R$                        75.717.743,34R$     27.577.894,90R$     2.263.583,51R$              -R$                                 103.295.638,25R$         

2030 -R$                                  2.490.699,73R$            -R$                          -R$                        114.742.423,22R$   31.324.248,91R$     2.490.699,73R$              -R$                                 146.066.672,13R$         

2031 -R$                                  2.740.603,62R$            2.131.100,00R$        180.450,00R$         173.733.705,90R$   35.579.507,88R$     2.740.603,62R$              2.311.550,00R$              209.313.213,78R$         

2032 -R$                                  3.015.581,57R$            -R$                          -R$                        262.848.584,54R$   40.412.798,40R$     3.015.581,57R$              -R$                                 303.261.382,94R$         

ANEXO N
VALORES ANUAIS DE INVESTIMENTOS, CUSTOS DE MANUTENÇÃO E BENEFÍCIOS PARA AS TRÊS SITUAÇÕES ANALISADAS.
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ANEXO O - CÁLCULO DO VALOR PRESENTE LÍQUIDO. 
 

 

VPL BENEFÍCIOS M VPL CUSTOS M VPL BENEFÍCIOS NM VPL CUSTOS NM VPL BENEFÍCIOS TOTAIS VPL CUSTOS TOTAIS

2012 -R$                                 29.648.000,00R$            -R$                                 6.690.430,00R$              -R$                                     36.338.430,00R$            

2013 -R$                                 26.952.727,27R$            -R$                                 445.662,60R$                  -R$                                     27.398.389,88R$            

2014 102.508,27R$                  -R$                                 3.372.469,38R$              445.798,25R$                  3.474.977,65R$                   445.798,25R$                  

2015 145.400,89R$                  -R$                                 3.482.404,43R$              445.933,94R$                  3.627.805,32R$                   445.933,94R$                  

2016 205.455,82R$                  1.455.569,97R$              3.595.920,69R$              569.319,45R$                  3.801.376,52R$                   2.024.889,42R$              

2017 289.345,84R$                  -R$                                 3.713.134,77R$              446.205,44R$                  4.002.480,61R$                   446.205,44R$                  

2018 406.287,85R$                  -R$                                 3.834.167,03R$              446.341,25R$                  4.240.454,88R$                   446.341,25R$                  

2019 568.999,51R$                  1.093.591,27R$              3.959.141,78R$              539.076,49R$                  4.528.141,29R$                   1.632.667,76R$              

2020 795.011,96R$                  -R$                                 4.088.187,35R$              446.613,01R$                  4.883.199,31R$                   446.613,01R$                  

2021 1.108.470,07R$              -R$                                 4.221.436,26R$              446.748,94R$                  5.329.906,33R$                   446.748,94R$                  

2022 1.542.600,24R$              821.631,30R$                  4.359.025,35R$              516.456,21R$                  5.901.625,58R$                   1.338.087,51R$              

2023 2.143.091,40R$              -R$                                 4.501.095,88R$              447.020,94R$                  6.644.187,28R$                   447.020,94R$                  

2024 2.972.725,22R$              -R$                                 4.647.793,74R$              447.157,00R$                  7.620.518,96R$                   447.157,00R$                  

2025 4.117.714,37R$              617.303,76R$                  4.799.269,54R$              499.563,04R$                  8.916.983,91R$                   1.116.866,80R$              

2026 5.696.375,50R$              -R$                                 4.955.678,81R$              447.429,25R$                  10.652.054,31R$                447.429,25R$                  

2027 7.870.992,67R$              -R$                                 5.117.182,12R$              447.565,43R$                  12.988.174,79R$                447.565,43R$                  

2028 10.864.039,16R$            463.789,45R$                  5.283.945,28R$              486.972,84R$                  16.147.984,44R$                950.762,29R$                  

2029 14.980.351,86R$            -R$                                 5.456.139,49R$              447.837,93R$                  20.436.491,35R$                447.837,93R$                  

2030 20.637.433,39R$            -R$                                 5.633.941,50R$              447.974,24R$                  26.271.374,89R$                447.974,24R$                  

2031 28.406.849,19R$            348.451,88R$                  5.817.533,85R$              477.615,61R$                  34.224.383,04R$                826.067,49R$                  

2032 39.070.767,23R$            -R$                                 6.007.104,97R$              448.246,98R$                  45.077.872,20R$                448.246,98R$                  

TOTAL 141.924.420,44R$         61.401.064,91R$            86.845.572,22R$            16.035.968,85R$            228.769.992,66R$              77.437.033,76R$            

ANEXO O

ANÁLISE 1 - INVESTIMENTO SOMENTE NO 

SISTEMA DE TRANSPORTE MOTORIZADO

ANÁLISE 2 - INVESTIMENTO SOMENTE NO 

SISTEMA DE TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO

ANÁLISE 3 - INVESTIMENTO SIMULTÂNEO EM 

TODA REDE VIÁRIA

CÁLCULO DO VALOR PRESENTE LÍQUIDO

ANO


