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Resumo da Dissertação submetida ao PETRAN/UFC como parte dos requisitos para a 

obtenção do título de Mestre em Ciências (M.Sc.) em Engenharia de Transportes. 

 

PÓS-AVALIAÇÃO DA PREVISÃO DE DEMANDA POR TRANSPORTES NO 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

 

JOSÉ IRAN DE OLIVEIRA LOPES FILHO 

Junho/2003 

Orientador: Carlos Felipe Grangeiro Loureiro 

 

Esta dissertação de mestrado teve como objetivo principal realizar uma pós-

avaliação do processo de previsão de demanda (método, projeções e recomendações) 

inerente ao planejamento do sistema de transportes do município de Fortaleza, relativo 

ao período compreendido entre os finais das décadas de 70 e 90. Face a uma realidade 

atual de vasta utilização do ferramental analítico de modelagem de demanda por 

transportes, esta pesquisa visou analisar criticamente o processo de elaboração do Plano 

Diretor de Transportes Urbanos de Fortaleza - PDTU, concluído em 1983, tomando por 

base a pesquisa domiciliar realizada no município em 1977, assim como o valor da 

evolução das variáveis socioeconômicas e de uso do solo residencial, e as 

recomendações de intervenção na malha viária e no transporte público constantes 

naquele plano. A partir de uma caracterização de uma realidade baseada nos dados da 

pesquisa domiciliar de 1996 e dos levantamentos de campo dos projetos METROFOR 

(metrô de Fortaleza) e CTAFOR (sistema de controle centralizado do tráfego de 

Fortaleza) e do último censo demográfico do IBGE, foi possível retratar o cenário do 

ano-horizonte e compará-lo não só com aquele que foi previsto pelos planejadores na 

elaboração do PDTU, como também com um cenário resultante de previsões geradas 

por modelos agregados, calibrados com os dados do final da década de 70 e projetadas 

com base na evolução real das variáveis socioeconômicas e de uso do solo residencial, 

observadas 20 anos depois. A pesquisa mostrou que a demanda prevista empiricamente 

pelos planejadores foi superestimada para o ano-horizonte do PDTU. Mesmo com a 

aplicação de modelos agregados calibrados com os dados coletados no final da década 

de 70 e alimentados com valores que refletiam a evolução real das variáveis 

socioeconômicas, a demanda simulada foi superior à observada atualmente. Portanto, 



 viii
 

 
este estudo compara a dificuldade em se planejar um sistema de transportes de longo 

prazo, mesmo com os recursos de um ferramental analítico de previsão agregada da 

demanda, sem um efetivo controle do uso do solo, além da ausência de um contínuo 

monitoramento ao longo de sua vigência. 
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POST-EVALUATION OF FORTALEZA’S URBAN TRANSPORT DEMAND 

FORECASTING PROCESS 

José Iran de Oliveira Lopes Filho 

June/2003 

Advisor: Carlos Felipe Grangeiro Loureiro 

 

This M.Sc. thesis research has as its main objective to carry out a post-evaluation study 

of the planning process of Fortaleza’s transportation system during the time span 

between 70’s and 90’s. In the midst of a current reality of vast use of analytical tools in 

forecasting transportation demand this research aims at the critical analysis of the PDTU 

– Fortaleza’s Urban Transportation Master Plan, released in 1983. This work is based 

upon the 1977 household origin-destination survey as well as the actual evolution of 

socioeconomic and land use variables and the plan’s recommendations for increasing 

capacity on the road and transit networks. It is believed that, starting from a 

characterization of the present reality based on the 1996 household O/D survey and the 

field surveys made out by the METROFOR (Fortaleza’s metro system), CTAFOR 

(Fortaleza’s traffic control system) studies and IBGE (Brazilian Institute for Geography 

and Statistic) it will be possible to portray the actual scenario of the plan’s horizon 

decade (90’s) and to compare it not only with that scenario which was foreseen by the 

planners who developed the PDTU, but also with the scenario forecasted by aggregate 

demand models, calibrated with the 70’s data and fed by the actual evolution of the 

socioeconomic and land use variables, observed 20 years later. The research has shown 

that the demand foreseen empiricaly for the planner was super-estimated to the plan’s 

horizon of PDTU. Even with the application of aggregated patterns calibrated with data 

collected at the end of the 70’s and fed with values that reflected the real evaluation of 

the social-economical variables. The simulated demand was superior to the one 

observed nowadays. Therefore, this study compares the difficulty of planning a long-

term transportation system, even with the resources of the analysis-support of 

aggregated prediction of the demand, without a hard legislation of land use besides the 

lack of a continuous monitoring along its validity. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 
 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os grandes centros urbanos, através de seus órgãos de planejamento, destinam 

esforços no sentido de disciplinar o crescimento e a organização espacial urbana. Isso é 

possível com a elaboração de diversos planos diretores setoriais, incluindo o de 

transportes. O município de Fortaleza, por exemplo, teve seu primeiro plano diretor de 

desenvolvimento urbano proposto por Silva Paulet em 1818 (PMF, 1982). Este plano 

determinou o desenho de uma malha urbana, com traçado em xadrez, para a então Vila 

de Nossa Senhora de Assunção, hoje Fortaleza. Após esse primeiro plano diretor, vários 

outros planos foram desenvolvidos durante os séculos XIX e XX (OLIVEIRA Jr., 

1996). O mais recente foi homologado em 1992 (PMF, 1992) e estão sendo elaborados 

o Programa de Transporte Urbano de Fortaleza (PMF, 1999a) e os Estudos de 

Integração dos Transportes da Região Metropolitana de Fortaleza (PROTRAN, 2002). 

No entanto, apenas em 1983, Fortaleza teve seu primeiro Plano Diretor de Transportes 

Urbanos - PDTU (GEIPOT/MT, 1984), muito embora não tenha sido revisto ao longo 

destes vinte anos.  

A elaboração de planos diretores específicos para o sistema de transportes 

tornou-se de destacada importância nessas últimas décadas. Devido ao intenso e 

desordenado crescimento dos centros urbanos brasileiros, o sistema de transportes não 

tem conseguido estimular nem acompanhar diretamente o desenvolvimento do sistema 

de atividades, que raramente está sob o controle de uma rígida legislação de uso e 

ocupação do solo (PIETRANTÔNIO et al., 1996).  

Por definição, o planejamento de transportes de uma cidade ou região visa 

estimar o padrão dos fluxos interzonais (viagens de pessoas e veículos) na área de 

estudo, num determinado horizonte de projeto, a fim de avaliar alternativas de 

investimento no sistema de transporte público e na malha viária, de forma a atender a 

demanda futura de forma satisfatória. Segundo ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994), 

nos anos 80, os problemas de transportes e suas técnicas de planejamento sofreram uma 
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revolução. Enquanto antigamente, os planejadores pensavam empiricamente nos 

problemas de acessibilidade, dos elevados tempos médios de deslocamento e 

transbordo, dos congestionamentos, da poluição, dos acidentes etc., a partir dos anos 80, 

com o avanço e a disseminação das ferramentas computacionais, as estratégias de 

modelagem da demanda e oferta no sistema de transportes tornaram-se imprescindíveis 

no processo de tomada de decisão do planejamento deste sistema. Assim, a análise dos 

problemas de transportes passou a ser feita com um embasamento teórico, tentando 

prever demandas futuras por meio de modelos matemáticos, estatísticos, 

computacionais, comportamentais etc., que buscam representar as decisões diárias dos 

usuários e determinar os valores das variáveis de nível de serviço que resultarão do 

equilíbrio entre a demanda e a oferta no sistema.  

Desconsiderando este embasamento teórico, os planejadores do PDTU não 

realizaram a previsão de demanda em seus aspectos qualitativos, quantitativos e 

espaciais para o seu ano-horizonte de 2000, conforme consta no mesmo plano. Diante 

disso, face a uma realidade atual de vasta utilização do ferramental analítico de previsão 

da demanda por transportes, a presente pesquisa visou analisar criticamente o processo 

de elaboração do primeiro Plano Diretor de Transportes de Fortaleza (PDTU), concluído 

em 1983, contido nos Estudos de Transportes Urbanos da Região Metropolitana de 

Fortaleza (GEIPOT/MT, 1978, 1981a e 1984), verificando a contribuição que a 

aplicação desses modelos poderia ter dado ao processo de elaboração desse plano. 

Assim, esta dissertação de mestrado objetivou responder a duas perguntas: (a) quão 

capazes foram os planejadores de prever, no final da década de 70, a evolução do 

sistema urbano de Fortaleza, sem a ajuda de um ferramental analítico de previsão da 

demanda por transportes? (b) quanto melhor poderiam eles ter se aproximado do cenário 

materializado vinte anos depois, com a ajuda deste ferramental? 

O trabalho tomou por base os dados da pesquisa domiciliar realizada no 

município em 1977, apresentados de forma consolidada no relatório final do PDTU, 

assim como os valores da evolução das variáveis socioeconômicas e de uso do solo 

residencial, e as recomendações de intervenção na malha viária e no transporte público 

constantes naquele plano. A partir de uma caracterização de uma realidade baseada nos 

dados da pesquisa domiciliar de 1996 e dos levantamentos de campo dos projetos 



  3 

METROFOR (metrô de Fortaleza), CTAFOR (Sistema Centralizado de Controle do 

Tráfego de Fortaleza) e do último censo demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), foi possível retratar o cenário do ano-horizonte e compará-lo 

não só com aquele que foi previsto pelos planejadores na elaboração do PDTU, como 

também com um cenário resultante de previsões geradas por modelos agregados, 

calibrados com os dados do final da década de 70 e projetadas com base na evolução 

real das variáveis socioeconômicas e de uso do solo, observadas 20 anos depois. 

 

1.2. OBJETIVOS 

Esta pesquisa de dissertação teve como objetivo principal realizar uma pós-

avaliação do processo de previsão de demanda (método, projeções e recomendações) 

inerente ao planejamento do sistema de transportes do município de Fortaleza, relativo 

ao período compreendido entre os finais das décadas de 70 e 90. Foram objetivos 

específicos desta pesquisa: 

a) Caracterizar o sistema de transportes do município de Fortaleza – oferta e 

demanda por transporte individual, demanda por transporte público, 

assim como variáveis de uso do solo residencial – no final da década de 

90, com base em levantamentos de dados realizados entre 1996 e 1999; 

b) Comparar o sistema de transportes de Fortaleza – oferta e demanda por 

transporte individual, demanda por transporte público, assim como 

variáveis de uso do solo residencial– idealizado pelo PDTU para o final 

da década de 90, com a caracterização deste sistema de transportes para o 

mesmo período; 

c) Identificar as variáveis socioeconômicas, de uso do solo e de demanda do 

sistema de transportes contidas no PDTU, adequadas para a calibração de 

modelos agregados de previsão de demanda por transportes, 

representativos da realidade do final da década de 70; 

d) Calibrar modelos agregados de previsão de demanda por transportes com 

base nas variáveis socioeconômicas, de uso do solo e de demanda, 
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coletadas no final da década de 70, que subsidiaram a elaboração do 

PDTU; 

e) Comparar a demanda por transporte individual oriunda das previsões dos 

modelos agregados, calibrados com os dados coletados no final da 

década de 70, utilizando a evolução real das variáveis consideradas para 

o final da década de 90, com a demanda por transporte individual 

caracterizada nesse mesmo período. 

  

1.3. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação consta de seis capítulos. Após este capítulo introdutório, 

o Capítulo 2 relata o histórico do processo de planejamento do sistema de transportes de 

Fortaleza. Para isso, são descritas as iniciativas de planejamento urbano do município, 

desde o primeiro plano diretor de desenvolvimento urbano, elaborado por Silva Paulet 

em 1818 (PMF, 1982), até a elaboração do primeiro Plano Diretor de Transportes 

Urbanos do Município de Fortaleza (GEIPOT/MT, 1984). Em seguida, é abordado o 

atual processo de planejamento urbano e do sistema de transportes de Fortaleza. Esse 

processo é composto pelo vigente Plano Diretor de Desenvolvimento Urbanístico de 

Fortaleza (PMF, 1992), pela atual Lei no 7.987 de Uso e Ocupação do Solo do 

Município de Fortaleza (PMF, 1997), pelo Programa de Transportes Urbanos de 

Fortaleza (PMF, 1999a) e pelos Estudos de Integração dos Transportes na Região 

Metropolitana de Fortaleza (PROTRAN, 2002).  

O Capítulo 3 trata da revisão bibliográfica dos modelos de previsão de demanda 

por transportes. Primeiramente, o capítulo discorre sobre a origem da modelagem no 

planejamento de transportes. Em seguida, descreve-se a modelagem em transportes, sua 

definição e a descrição de modelos de previsão de demanda por transportes. Após as 

descrições dos modelos, o capítulo finaliza com discussões referentes às abordagens: 

agregada versus desagregada e tradicional versus comportamental. 

O Capítulo 4 apresenta a calibração de modelos agregados de previsão de 

demanda por transportes, para o município de Fortaleza, no final da década de 70, 

relativos aos modais automóvel privado e ônibus. Primeiramente, foram identificadas as 
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variáveis adequadas para a calibração dos modelos de geração de viagens, distribuição 

de viagens e alocação de tráfego, do tradicional processo quatro etapas de planejamento 

de transportes. Em seguida, foi apresentada uma plataforma que consolidou os dados 

necessários à calibração dos modelos. De posse das variáveis já identificadas e 

organizadas no banco de dados, foram calibrados os modelos inerentes. 

O Capítulo 5 trata do delineamento dos cenários oriundos da caracterização das 

recomendações feitas pelo PDTU para o final da década de 90, da caracterização do 

sistema de transportes do município de Fortaleza no ano final da década de 90 e da 

caracterização da demanda por transporte individual oriunda das previsões dos modelos 

agregados para o final da década de 90. Após o delineamento dos citados cenários, 

foram realizadas análises comparativas entre os mesmos. 

  Enfim, no Capítulo 6 estão as conclusões e recomendações oriundas desta 

pesquisa. Dentre elas, estão as possíveis contribuições do uso da modelagem no 

processo de planejamento de transportes. Além disso, esta pesquisa gerou como 

subproduto, uma base georeferenciada das malhas viária e ferroviária e do sistema de 

transporte público de Fortaleza, consolidada com os cenários de oferta e demanda dos 

sistemas existentes ao final das décadas de 70 e 90. 
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CAPÍTULO 2 

 

HISTÓRICO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO 
SISTEMA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE 

FORTALEZA 
 

Este capítulo de revisão bibliográfica aborda o histórico do processo de 

planejamento do sistema de transportes de Fortaleza. Para isso, apresenta primeiramente 

o histórico do seu planejamento urbano; em seguida, a elaboração do primeiro plano 

diretor de transportes e, por fim, o atual processo de planejamento urbano e do sistema 

de transportes. Após a realização dessa revisão, são citadas as considerações finais deste 

capítulo. 

 

2.1. HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE 

FORTALEZA 

A contextualização histórica do planejamento urbanístico e dos transportes 

subsidia não só uma análise sistêmica de uma realidade, como também exerce um papel 

facilitador da compreensão dos impactos e conseqüências das políticas empregadas. 

Essa premissa se reflete na cidade de Fortaleza, cujas políticas utilizadas ao longo da 

história influenciaram diretamente na organização urbanística e dos transportes. 

Diante disso, fez-se mister que se caracterizasse a evolução urbana do município 

de Fortaleza desde os primórdios do século XIX até os dias atuais. Percebe-se que a 

configuração do atual sistema de transportes é conseqüência das políticas adotadas, de 

eventos históricos que influenciaram a consolidação da cidade como hegemônica no 

Estado do Ceará e dos diversos planos diretores elaborados ao longo do próprio 

crescimento urbano. 

 

2.1.1. Plano Diretor de Silva Paulet - 1818 

No início do século XIX eram muito pequenas as dimensões da Vila de Nossa 

Senhora da Assunção, hoje Fortaleza. Naquela época, Silva Paulet formulou um Plano 
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Diretor, em 1818, que disciplinou o desenho de uma malha urbana, até então 

inexistente, caracterizado pelo traçado em xadrez, tornando-o constante na cidade. 

Existiam vários caminhos que ligavam o interior à vila, alguns dos quais 

transformaram-se nos corredores radiais do conjunto urbano contemporâneo. Isso 

demonstra atualmente o caráter radial das vias da cidade de Fortaleza, constituindo o 

que é o centro da cidade, hoje, a vila de antigamente (PMF, 1982).  

 

2.1.2. Plano Diretor de Adolfo Herbster – 1859, 1875, 1860 

Após Silva Paulet, Adolfo Herbster elaborou um novo plano diretor constituído 

de três plantas, datadas de 1859, 1875 e 1888. Em 1860 a população de Fortaleza era 

aproximadamente composta de 16.000 habitantes. Esse era um número inexato, pois 

viviam 4.000 pessoas na área urbana, constituída de 50 ha. Na planta de 1859, a área 

urbana era limitada lateralmente pelo riacho Pajeú e Oceano Atlântico. Tentava-se, 

contudo, firmar vetores de expansão urbana para oeste e para o sul, cuja resultante se 

dirigia para o sudoeste. Isso indica antecipadamente a direção de maior peso que a 

cidade iria conhecer no futuro (PMF, 1982).  

A planta de 1875 nada mais era que um plano de expansão urbana. As estradas 

de penetração, por vontade de Herbster, teriam sido diluídas na malha ortogonal. Isso se 

comprova com a saída para Messejana, onde a mesma aparece na planta inteiramente 

recoberta pelo traçado xadrez. Herbster, certo da impossibilidade de mudar as saídas 

para o sul, isto é, Pacatuba (atual Rua Mal. Deodoro), Arronchos (Parangaba) e 

Maranguape (atual Avenida da Universidade), bem como sem poder conseguir alterar a 

Estrada do Soure (saída para Caucaia e atual Avenida Bezerra de Menezes), tratou de 

dar a esses logradouros um desenvolvimento retilíneo, admitindo mesmo a viabilidade 

de nascimento de novas malhas referidas ortogonalmente a essas saídas. 

Os indícios desse traçado, que iriam compor a futura forma radioconcêntrica da 

cidade, já aparecem no risco da atual Avenida 13 de Maio (delineada no trecho 

atualmente compreendido entre a Rua Marechal Deodoro e a Rua Dom Jerônimo). 

Outra obra constante na Planta de 1875 é a Estação Ferroviária situada onde hoje se 

encontra a atual Estação João Felipe. Segundo ADERALDO (1974), dois anos antes da 

planta de 1875, correu o primeiro trem, cujos trilhos passavam pela atual Avenida 
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Tristão Gonçalves, motivo pelo qual essa via é bastante larga em relação às demais do 

perímetro central da cidade. Na planta de Herbster, os trilhos alcançavam Maracanaú, 

tendo chegado a Baturité somente no ano de 1882. 

Com relação à população, segundo GONDIM (1987), em termos absolutos, 

Fortaleza apresentava pouco mais de 20.000 habitantes no censo de 1872. Salienta-se, 

ainda, que no período de 1872 a 1900 ocorreu uma grande seca, ocasionando uma 

migração em direção a Fortaleza, apresentando taxas anuais de crescimento de 2,96%. 

A PMF (1982) observa que na planta de 1888, a cidade já começava a espalhar-

se por meio das estradas e saídas para o interior. Agora, essas estradas estavam 

reduzidas a três: Messejana, Arronchos (Parangaba) e Soure (Caucaia). MENEZES 

(1985), apud JUCÁ (2000), afirma que a cidade de Fortaleza, no final do século XIX, 

compreendia aproximadamente um espaço de cinco quilômetros, contento 34 ruas, no 

sentido norte-sul e 27 no leste-oeste, além de todas serem paralelas. 

O período compreendido entre o final de século XIX e início de século XX 

apresentou os primeiros aspectos que viriam a influenciar o planejamento urbanístico e 

o atual sistema de transportes de Fortaleza. Tais aspectos foram: o alto crescimento 

populacional ocasionado por fatores externos à cidade (seca no interior do Estado), além 

da expansão da estrada de ferro até o Cariri. Essa expansão já evidenciava, desde cedo, 

a polarização de Fortaleza em relação ao Estado do Ceará. O alto crescimento 

populacional observado nesse período forçou incrementos nas infra-estruturas vigentes, 

como o prolongamento das vias com a incorporação das estradas de penetração ao 

traçado em xadrez e a criação do primeiro sistema de transportes coletivo urbano. 

Além da ferrovia, que já introduzira elementos novos à paisagem, o surgimento 

dos bondes urbanos causaria maior efeito físico e social. Para GIRÃO (1983), o 

transporte coletivo urbano de Fortaleza surgiu através da implantação de um sistema 

sobre trilhos, à tração animal, bonde a burros, com a criação da Companhia Ferro Carril 

do Ceará, que dispunha de uma frota de 25 bondes, cobrindo diversas linhas. O 

assentamento dos primeiros trilhos iniciou-se à Rua General Bezerril em 29 de 

novembro de 1879. O bonde à tração elétrica somente apareceu no início do século 

seguinte, em 1913, constituindo num fator primordial na expansão urbana e também na 

democratização dos transportes. Segundo LEITE (1996), a empresa Ceará Tramway 
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Light, que detinha a concessão dos bondes elétricos, realizou em 1917 promoções aos 

estudantes (menores de 14 anos) de 50 % no valor de suas tarifas. 

No início do século XX, Fortaleza possuía cerca de 50.000 habitantes e já 

apresentava conquistas em infra-estrutura urbana como: ruas centrais pavimentadas, 

iluminação pública, transporte coletivo a tração animal, telefonia e telégrafo, ferrovias 

para o interior etc. Na década de 10, a cidade já tinha aproximadamente 60 mil 

habitantes, mas com indicativos de forte expansão urbana, principalmente na área leste 

da cidade. Segundo o censo federal de 1920, habitavam em Fortaleza 78.536 pessoas, 

número logo depois acrescido com as populações de Parangaba e Messejana, vilas 

incorporadas à capital em 1921 (PMF, 1982). 

O transporte ferroviário foi o predominante na primeira metade do século XX. 

Isso induziu na localização industrial, fazendo com que as indústrias fossem localizadas 

ao longo da ferrovia (na área oeste da capital) e, de certa forma, agindo também como 

indutor da expansão urbana, pois novos bairros foram criados em função da oferta de 

empregos (GONDIM, 1987). 

Segundo LEITE (1996), ao final da década de 20, surgiu o interesse 

generalizado pelos automóveis, caminhões e ônibus que, paulatinamente, começavam a 

disputar o espaço com os bondes. Diante disso, com relação ao transporte coletivo de 

passageiros, a presença dos ônibus ocasionou, em 1927, uma reação da empresa 

concessionária dos bondes elétricos ao perceber a queda progressiva do número de seus 

usuários. Essa empresa conseguiu, por via judicial, proibir o tráfego dos ônibus sobre os 

trilhos. Contudo, a cada ano os bondes não conseguiam vencer a concorrência desse 

novo modo de transporte, sobrevivendo até 1947. 

 

2.1.3. Plano de Remodelação e Extensão da Cidade de Fortaleza - 1933 

Em 1931/32, confeccionou-se uma nova planta que serviria de base ao Plano de 

Remodelação e Extensão da Cidade de Fortaleza, realizado em 1933, pelo arquiteto 

Nestor Figueiredo. Segundo SOUSA (1978), o plano já previa a extinção do ramal 

férreo da Avenida José Bastos, persistindo ainda hoje, como também a abertura de vias 
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periféricas e radiais com maiores larguras, mantendo assim, a forma radiocêntrica à 

malha principal da cidade. 

A partir de 1930, começou a vigorar um forte movimento em favor do 

aproveitamento da enseada do Mucuripe, onde o cais veio a ser construído nos anos 50. 

Ainda assim, o plano de Nestor Figueiredo valorizava a ponte de desembarque, fronteira 

à cidade, que fez nascer novas avenidas. Com a ascensão do novo prefeito, substituindo 

Raimundo Girão, o contrato de Nestor Figueiredo foi suspenso. 

 

2.1.4. Plano Diretor de Remodelação e Extensão da Cidade de Fortaleza - 1947 

Em 1945, foi realizado um levantamento aerofotogramétrico em que o mesmo 

serviu de base para a elaboração do Plano Diretor de Remodelação e Extensão da 

Cidade de Fortaleza, preparado em 1947 por Sabóia Ribeiro. De acordo com PMF 

(1982), o censo federal de 1940 constatou no município 180.185 habitantes, dos quais 

140 mil viviam na zona urbana. O plano de Sabóia Ribeiro já previa o fim da 

mononucleação da cidade, pois o mesmo insistia na divisão bem demarcada da malha 

urbana em bairros separados por cintas de avenidas delimitadoras. O plano previa o 

alargamento progressivo das ruas, além do alargamento imediato de algumas vias. 

JUCÁ (2000) relata que, em meados da década de 1940, a situação dos 

transportes urbanos era deplorável. Havia poucos bondes circulando, a maioria mal 

conservados, e os ônibus não atendiam à carência registrada. Isso ocasionava um baixo 

nível de serviço, em que eram constantes as reclamações dos usuários quanto aos 

atrasos, falta de abrigos nos pontos e de linhas para os bairros mais distantes, sobretudo, 

aos contínuos reajustes nas tarifas, motivados pela elevação nos preços dos 

combustíveis. No período de 1945 a 1960, os responsáveis pela deficiente manutenção 

do serviço de transportes urbanos persistiam no lucro, acobertados pela impotência do 

poder público. 

Em 1950, a cidade contava com mais de 270.000 habitantes. Fortaleza mantinha 

a estrutura monocêntrica, embora já apresentasse os primeiros indícios de 

descentralização, evidenciados com o crescente adensamento da parte leste da cidade. O 

plano de Sabóia Ribeiro realmente nunca foi posto em prática devido a uma série de 
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fatores, como desentendimento com a edilidade, a falta de pagamento das parcelas finais 

dos serviços do arquiteto, a pressão dos proprietários de imóveis que seriam 

desapropriados pelo alargamentos de ruas (PMF, 1982). 

 

2.1.5. Plano Diretor de Fortaleza - 1960 

Um novo levantamento aerofotogramétrico realizado em 1960 funcionou como 

elemento básico de apoio à elaboração do Plano Diretor de Fortaleza, proposto por 

Hélio Modesto. O plano baseava-se também em dados fornecidos pelo censo de 1960. 

Nesse censo, Fortaleza tinha 514.818 habitantes, o que colocava a capital cearense entre 

as sete maiores cidades brasileiras. Esse plano foi o primeiro a levar em conta o 

comportamento e a organização social da população, considerando as formas e as 

tendências de ocupação do solo. As plantas forneciam uma radiografia completa da 

cidade, que compreendia desde densidades de população das várias zonas à localização 

das favelas. Abordava, também, o zoneamento natural da cidade, com as respectivas 

funções e atividades urbanas, aos sistemas de interligação, devidamente quantificados. 

Havia, ainda, a proposta de implantação de uma avenida à Beira-Mar, que compreendia 

toda orla marítima do Mucuripe à Barra do Ceará e estímulo às zonas industriais do 

Mucuripe, Jacarecanga e Parangaba. O plano, de certo modo incompleto, assim como os 

anteriores, também foi abandonado pela administração municipal eleita em seguida a 

que contratara os serviços do arquiteto (PMF, 1982).  

Entre o primeiro plano diretor do século XX, na década de 30, até a década de 

60, pôde-se observar nesse período algumas características comuns: as intervenções na 

malha viária, aliada ao progressivo processo de decadência do sistema de transporte 

público, apenas incentivaram o uso do automóvel privado; a não continuidade dos 

planos diretores, além das altas taxas de crescimento populacional que a cidade 

apresentou entre as décadas de 40 e 60. Entre os anos 40 e 50, a população de Fortaleza 

cresceu 49,9% e, na década seguinte, 90,6%, o que tornou difícil cumprir qualquer 

processo de planejamento de longo prazo. 
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2.1.6. Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de 

Fortaleza- 1972 

No início dos anos 70, tornou-se comum no país a contratação dos chamados 

Planos Integrados de Desenvolvimento. Insere-se nesse contexto, a elaboração do Plano 

de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Fortaleza – PLANDIRF 

(PMF, 1972). SOUSA (1978) relata que o PLANDIRF, em relação aos outros planos 

referidos anteriormente, ampliou o objeto de planejamento. Isso foi caracterizado pela 

análise integrada da cidade no espaço regional, enfatizando a complementariedade 

intermunicipal, visando à problemática da área metropolitana. 

Segundo o recenseamento de 1970, o município de Fortaleza contava com 

872.702 habitantes. A população numerosa já era um parâmetro definidor de nova 

escala urbana. O processo de expansão da malha urbana começava a ameaçar a 

penetração nos municípios vizinhos, seguindo a rota dos loteamentos e da especulação 

imobiliária, posta a serviço do descontrole da organização física da cidade. A 

descentralização urbana prosseguia, agora de modo evidente, com o aparecimento de 

subcentros comerciais nos bairros, principalmente ao longo das radiais. Havia, no 

PLANDIRF, uma proposta de polarização regional, de zoneamento urbano com a 

implantação de corredores de atividades e de um sistema viário hierarquizado para toda 

Fortaleza (PMF,1982).  

Para ARRUDA (1979), os esforços empreendidos não foram proporcionais aos 

resultados obtidos, principalmente no que se refere ao transporte coletivo por ônibus, 

terminais e estacionamento, cujas proposições se mantiveram no nível de 

recomendações. A ênfase atribuída ao sistema viário e, conseqüentemente, ao transporte 

individual, caracterizou um mecanismo de concentração de renda e não de distribuição 

da mesma, uma vez que houve um descuido de um aspecto fundamental: o transporte 

público. Ao final do plano, o PLANDIRF fora rejeitado pelos setores relacionados em 

assuntos urbanísticos. 

Dentre as recomendações do PLANDIRF, destacam-se a implementação de 

ações imediatas e recomendações de curto e longo prazos, por meio dos Estudos de 

Transportes Urbanos da Região Metropolitana de Fortaleza. Esses Estudos foram 

subdivididos em três: Recomendações para Implantação Imediata (GEIPOT/MT, 1978); 
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Estudo de Transportes Coletivos – TRANSCOL (GEIPOT/MT, 1981a) e o Plano 

Diretor de Transportes Urbanos – PDTU (GEIPOT/MT, 1984).  

 

2.1.7. Plano Diretor Físico – 1975 

Segundo PMF (1991), esse plano tinha como base as diretrizes do PLANDIRF e 

o levantamento aerofotogramétrico de 1972. Ele contemplava os aspectos do 

zoneamento, do sistema viário e do parcelamento do solo. Com relação ao zoneamento, 

o plano propôs a divisão do município nas seguintes zonas: residenciais, adensamento 

comercial e residencial, industriais, especial de praia, especial de preservação 

paisagística e turística, uso institucional e renovação urbanística. O plano viário 

hierarquizou as vias em função da estrutura urbana e, por fim, regulamentou o 

parcelamento do solo. 

O planejamento nas décadas de 60 e 70 pode ser caracterizado como o primeiro 

a levar em consideração aspectos como o uso do solo e do sistema de transportes. No 

entanto, o crescimento populacional ainda persistiu, além da ênfase nas políticas de 

incentivo ao automóvel privado, embora a prioridade ao transporte público fosse 

premissa no final da década de 70. A Figura 2.1 mostra a evolução urbana do município 

de Fortaleza entre 1726 e 1988.  
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Figura 2.1: Evolução Urbana do Município de Fortaleza 

Fonte: Cavalcante (2002) 
  

2.1.8. A Primeira Lei de Uso e Ocupação do Solo - 1979 

Em 13 de março de 1979 foi sancionada a Lei no 5122-A (complementada pelas 

Leis no 5151-A de 16 de maio de 1979 e no 5161 de 4 de junho de 1979), que tratou do 

parcelamento, uso e ocupação do solo urbano de Fortaleza. Essa Lei dividiu o município 

em zonas, tendo os seguintes objetivos: i) assegurar a reserva dos espaços destinados ao 

desenvolvimento das diferentes atividades urbanas; ii) impedir a existência de conflitos 

entre as áreas residenciais e outras atividades sociais ou econômicas; e iii) estimular e 

orientar o desenvolvimento urbano. A citada Lei abordou também assuntos ligados à 

renovação urbanística, ao alargamento das vias, aos estacionamentos, ao núcleo central 

e às disposições gerais. Para atingir seus objetivos, a Lei procurou apoiar o 

desenvolvimento de pólos e de corredores de adensamento. Cada pólo de adensamento 

tinha área específica delimitada pelas vias de seu entorno. Para viabilizar a ligação entre 

os pólos de adensamento, a Lei determinou o alargamento das vias que estavam 
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contidas não só nos corredores de adensamento, como também nas diversas outras vias 

do município.  

 

2.1.9. O Primeiro Estudo Cicloviário de Fortaleza - 1981 

 Somente no início da década de 80, foi elaborado o primeiro estudo cicloviário 

de Fortaleza (GEIPOT/MT, 1981b). Tal estudo objetivou determinar diretrizes básicas 

para implantação de ciclovias, que seriam implantadas a curto prazo, bem como 

oferecer subsídios que orientariam a expansão futura da rede de ciclovias. Para alcançar 

esses objetivos, o relatório estimou os custos necessários à execução de todas as 

ciclovias dos setores oeste e sudoeste do município (esses eram os setores de maiores 

concentrações industriais), perfazendo 102 quilômetros de vias. Por fim, tais ciclovias 

foram parcialmente implementadas.  

 

2.2. A ELABORAÇÃO DO PRIMEIRO PLANO DIRETOR DE 

TRANSPORTES DE FORTALEZA (PDTU) 

Seguindo as recomendações do PLANDIRF, dois estudos estavam previstos com 

o objetivo de subsidiar a elaboração do que viria a ser o primeiro Plano Diretor de 

Transportes Urbanos do Município de Fortaleza, o PDTU de 1983. Tais estudos foram: 

Recomendações para Implantação Imediata e o Estudo de Transportes Coletivos – 

TRANSCOL. 

 

2.2.1. Recomendações para Implantação Imediata (1978) 

Segundo GEIPOT/MT (1978), as Recomendações para Implantação Imediata 

tinham como característica a melhoria das condições de operação do transporte coletivo 

e dos veículos em geral, bem como a criação de facilidades aos pedestres, 

principalmente na área central de Fortaleza. A área central considerada à época 

compreendia o quadrilátero formado pelas Avenidas Duque de Caxias, Dom Manuel, 

Presidente Castelo Branco e do Imperador. 
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A relevância da área central foi destacada nos estudos do PLANDIRF realizados 

nos anos 70, indicando que a mesma concentrava mais de 2/3 do total de empregos na 

cidade e que mais de 50% das viagens em transporte coletivo e individual, com motivo 

trabalho, a ela se destinavam. O mesmo estudo indicou que, excetuando-se as atividades 

de ensino e de transporte, as demais atividades terciárias representavam mais de 70% de  

localização na área central. É importante salientar que todos os terminais de transporte 

público urbano e metropolitano estavam localizados na área central, com 108 linhas 

urbanas e 40 linhas interurbanas de ônibus, além de uma estação ferroviária. 

Essa primeira etapa concluiu que: os problemas de circulação na área central 

eram localizados. Os terminais de ônibus apresentavam inadequabilidade sob o aspecto 

da segurança, conforto e atratividade; havia más condições para os pedestres, embora 

existissem algumas vias exclusivas; a operação dos táxis comprometia a segurança e a 

fluidez do tráfego, além dos seus pontos serem poucos e mal localizados e, por fim, a 

localização inconveniente do terminal de cargas existentes na Rua Governador 

Sampaio, que ainda permanece operacional. 

 

2.2.2. Estudo de Transportes Coletivos – TRANSCOL (1981) 

Constituindo a segunda etapa dos Estudos de Transportes Urbanos da Região 

Metropolitana de Fortaleza, o TRANSCOL (GEIPOT/MT, 1981a) objetivou identificar 

as principais deficiências e respectivas causas do sistema de transportes da Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF), propondo soluções para os problemas identificados. 

Com relação à abrangência estudada pelo TRANSCOL, deu-se prioridade ao 

município de Fortaleza à sua região metropolitana, pois na época, 95% dos 

deslocamentos diários ocorriam na capital. Foi feito um diagnóstico, cujo resultado 

apontou para um serviço de transporte por ônibus satisfatório sob o aspecto da 

abrangência espacial, sendo adequado para o tipo de serviço pela maioria dos usuários. 

Entretanto, constatou-se uma baixa qualidade do serviço. Observou-se um baixo 

percentual da participação do transporte ferroviário no serviço urbano, ainda que o 

mesmo tivesse uma localização privilegiada de suas linhas e em áreas de populações 

predominantemente cativas do transporte público. Verificou-se uma maior utilização do 

uso do automóvel privado na parte leste da cidade com reflexos na área central. O 
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serviço de táxis era usado em certos períodos do dia e em algumas áreas da cidade como 

substituto do transporte coletivo. Concluiu-se, ainda, pela melhoria imediata nas 

condições de proteção aos pedestres. 

O TRANSCOL propôs modelos físico e operacional de otimização do uso da 

infra-estrutura e do equipamento disponíveis. Esses modelos abrangiam o sistema de 

transportes coletivo na RMF (operação das linhas, renovação da frota), a malha viária e 

operação de tráfego, os terminais e os pontos de parada, a proteção aos pedestres,  a 

integração da ferrovia ao transporte urbano, a reestruturação do serviço de táxis e a 

gerência do serviço proposto. Havia, ainda, uma estimativa de custos dessas propostas. 

 

2.2.3. O Plano Diretor de Transportes Urbanos (PDTU) 

O PDTU (GEIPOT/MT, 1984), concluído em 1983, foi o primeiro Plano Diretor 

de Transportes de Fortaleza. Esse plano incorporou as recomendações compreendidas 

nas duas primeiras etapas dos Estudos de Transportes Urbanos da RMF, estabelecendo 

diretrizes à concepção do sistema de transportes para a Região Metropolitana, 

especialmente para Fortaleza. O PDTU objetivava formular um plano de 

desenvolvimento do sistema de transportes na RMF, visando à adequação da oferta à 

demanda de transporte na área de interesse, compreendida entre os limites políticos da 

RMF. Salienta-se nesses objetivos a importância econômica em que o município já se 

encontrava, sendo motivo de preocupação entre os planejadores. Isso reflete na intenção 

de disciplinar o uso e a ocupação do solo, por meio da coordenação dos investimentos 

públicos e privados.  

A metodologia convencional, para aquela época, de previsão da demanda de 

viagens (processo quatro etapas) não foi seguida para a elaboração do PDTU, pois, 

segundo GEIPOT/MT (1984), as características do planejamento do uso do solo de 

Fortaleza e da RMF não permitiriam a prognose das variáveis normalmente utilizadas. 

Assim, como conseqüência do modelo de planejamento adotado, tornou-se impossível a 

previsão de demanda em seus aspectos qualitativos, quantitativos e espaciais. Por isso, 

as proposições do PDTU basearam-se em seus objetivos e diretrizes, além de pareceres 

técnicos elaborados pelos órgãos locais. Desta forma, as propostas não se vinculavam às 

quantidades demandadas de viagens previstas no futuro. A longo prazo, as 
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recomendações voltavam-se para a configuração espacial, para a base física, para a 

operacionalização do sistema e para as alternativas tecnológicas do equipamento a ser 

usado. Dentre essas recomendações, existia uma proposta de implementação de um 

projeto piloto. 

Mesmo que não tenha sido adotado o processo tradicional na elaboração do 

PDTU, os diagnósticos típicos foram realizados baseados em pesquisas da demanda e 

da oferta do sistema de transporte no período de referência e nos aspectos 

socioeconômicos da área de estudo. Tais diagnósticos (socioeconômicos e do sistema de 

transporte), embora tenham sido listados, não refletiram nas recomendações propostas 

para a RMF, referentes aos anos-horizonte (1986, 1993 e 2000) previamente 

estabelecidos. 

As diretrizes desse plano procuravam romper o desequilíbrio entre os municípios 

da RMF, pois recomendavam a implantação de pólos, corredores de adensamento e 

atividades que viessem dinamizar e homogeneizar a RMF, principalmente ao longo dos 

eixos de ligação entre as sedes municipais. Era propósito que essas diretrizes tivessem o 

cuidado na ocupação periférica, evitando-se assim um crescimento urbano desordenado 

principalmente na localização de conjuntos habitacionais, utilizados como estratégia de 

expansão urbana. Uma vez localizado na periferia, um conjunto habitacional induz a 

elevados investimentos em infra-estruturas, tais como viária, de transportes, de 

saneamento, elétrica, hídrica etc. Para a área central, procurou-se revitalizá-la com a 

eliminação do transporte de carga. Ao transporte coletivo, nota-se a preferência pelo 

modo de maior demanda, o ônibus, com adequação para as áreas de baixa renda. 

 A implantação do projeto piloto, que foi prevista para ser executada logo após a 

elaboração do PDTU, não foi realizada. Diante disso, esse projeto seria o marco inicial 

de implantação do PDTU, o que poderia ter auxiliado na avaliação de resultados que 

subsidiariam as proposições desse plano diretor. Conseqüentemente, muitas das 

propostas contidas no PDTU não foram implementadas. Porém, deve-se destacar que 

dos três terminais (Área Central, Parangaba e Messejana) para o transporte coletivo por 

ônibus propostos pelo citado plano diretor, dois deles (Parangaba e Messejana) tiveram 

seu local de implantação relativamente coincidente à sua atual localização no Sistema 

Integrado de Transportes (SIT), implantado a partir de 1992. 
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Esse sistema, atualmente em vigor em Fortaleza, caracteriza-se por uma 

operação tipo tronco-alimentadora, sendo constituído por um conjunto de sete terminais 

de integração do tipo fechado (Papicu, Messejana, Parangaba, Lagoa, Siqueira, 

Conjunto Ceará e Antônio Bezerra), localizados em bairros periféricos, linhas troncais 

ligando esses terminais e linhas alimentadoras, circulares e complementares, integradas 

nos terminais. Também faz parte do sistema de transporte coletivo por ônibus de 

Fortaleza, um conjunto de linhas não integrantes denominadas convencionais (PMF, 

2002). 

 

2.3. O ATUAL PROCESSO DE PLANEJAMENTO URBANO E DO 

SISTEMA DE TRANSPORTES DE FORTALEZA 

O atual processo de planejamento urbano se constitui pelo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano, em vigor desde 1992, e pela Lei de Uso e Ocupação do Solo 

do Município de Fortaleza, sancionada em 1996. Com relação ao sistema de transportes, 

o atual processo de planejamento encontra-se em andamento, por meio do Programa de 

Transporte Urbano de Fortaleza e dos Estudos de Integração dos Transportes na RMF. 

 

2.3.1. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) 

A Lei no 7.061/92 que instituiu o PDDU, complementado pela Legislação de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, o Código de Obras e Posturas e os Planos 

Setoriais Afins, representava o acervo legal para o controle e ordenamento do 

crescimento e desenvolvimento da cidade até o ano-horizonte de 2000. 

O PDDU abordou os seguintes ítens vinculados ao setor de transportes: a 

estrutura viária, o sistema de transporte coletivo, os pólos geradores de tráfego e as 

diretrizes para o sistema de circulação e transporte. A estrutura viária hierarquizou as 

vias do município. O sistema de transporte coletivo seria composto pelos subsistemas de 

alta, média e baixa capacidade e pelas linhas de trem de subúrbio. Com relação ao 

sistema de transporte público de passageiros, o PDDU previu também a criação de 

novas linhas de ônibus integradas ao sistema de alta capacidade. O sistema de transporte 

coletivo seria complementado pelas linhas ferroviárias de passageiros de subúrbios. 
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O PDDU apresentou pela primeira vez o conceito de Pólos Geradores de 

Tráfego (PGT’s), se comparado aos outros planos diretores propostos anteriormente. 

Segundo PMF (1992), os PGT’s foram definidos como equipamentos que desenvolvem 

atividades geradoras de grande número de viagens, com reflexos negativos na 

circulação circunvizinha, na acessibilidade à área onde estão inseridos e na segurança de 

veículos e pedestres. ARY (2002) e CAVALCANTE (2002) realizaram dois dos 

primeiros estudos sobre PGT’s na cidade de Fortaleza. O primeiro autor objetivou 

identificar e destacar a influência de aspectos locacionais e socioeconômicos na análise 

da demanda atraída por shoppings centers, de modo a avaliar o impacto no sistema de 

transportes, levando ainda em consideração as características do empreendimento e da 

própria cidade. O segundo, apresentou um modelo de previsão de viagens a edifícios de 

uso misto, adequando essas viagens aos impactos na acessibilidade ao lote e na 

absorção de vagas de estacionamento. 

Com relação às diretrizes para o sistema de circulação e transporte, o PDDU 

vinculou o sistema de transportes com o uso do solo, existindo a preocupação de 

atender, no espaço viário, aos diversos motivos das viagens geradas. O plano 

regulamentou a localização dos pontos de táxi. O PDDU previu também o impedimento 

da expansão do comércio atacadista na área central de Fortaleza. Quanto aos pedestres, 

o plano contemplou áreas destinadas aos mesmos e sinalização de segurança, 

considerando as necessidades dos deficientes físicos. Para o sistema de transporte 

público de passageiros, o plano previu a separação do ramal ferroviário de carga do de 

passageiros, recomendando a prioridade ao transporte coletivo no sistema de circulação. 

Com relação ao transporte público por ônibus, o plano recomendou a implantação de 

sistemas tronco-alimentadores e adequação das linhas circulares e transversais à 

demanda. O plano sugeriu o aproveitamento da infra-estrutura ferroviária existente, 

adequando-a ao transporte coletivo. Houve também a recomendação de integração física 

inter e intramodal do transporte coletivo municipal e metropolitano. 

 

2.3.2. A Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1996 (LUOS) 

A LUOS (PMF, 1996) foi sancionada em 1996 e já estava prevista pelo PDDU. 

Assim, procurou-se concatenar o conteúdo da LUOS a fatores ligados ao setor de 



  21 

transportes como zoneamento, sistema viário, uso e ocupação do solo, vagas de 

estacionamento por atividade, PGT’s e localização de empreendimentos em função da 

hierarquia viária. 

O município foi dividido em macrozonas que, por sua vez, foram subdivididas em 

diversas microzonas de densidade populacional em função das atividades existentes, das 

condições de solo, da infra-estrutura e da densidade populacional existentes. A Lei 

estabeleceu também nove zonas especiais (por exemplo: área de interesse ambiental, área 

de faixa de praia, área de interesse urbanístico etc.), que por suas peculiaridades 

demandam tratamento específico. Foi criado o dispositivo que permite a alteração dos 

perímetros das zonas especiais e das microzonas de densidade, significando que novas 

áreas especiais e microzonas de densidades poderão ser criadas, por lei, mediante 

proposta de um dos poderes municipais, em função de fatores ambientais, de uso do solo, 

de infra-estrutura, urbanísticos, culturais, de segurança e conforto dos habitantes e 

econômicos. 

No zoneamento de ocupação do solo previsto no PDDU, a densidade 

populacional foi determinada pela Fração do Lote e pelo Índice de Aproveitamento. Em 

algumas áreas da cidade, com estágio de urbanização incipiente, as condições naturais do 

solo e a inexistência de infra-estrutura determinaram que o uso residencial se restringisse 

a uma unidade habitacional por lote, sem a determinação de Fração de Lote. Como 

instrumento de controle urbanístico, o PDDU instituiu, entre outros, o solo criado, com a 

outorga onerosa da autorização de construir acima do Índice de Aproveitamento igual a 

1,00 (PMF, 1996).  

Para o sistema viário, a Lei hierarquizou as vias classificando-as em dois 

subsistemas: o subsistema estrutural e o subsistema de apoio. Compõem o primeiro, os 

eixos e anéis expressos e arteriais e as vias ferroviárias; o segundo por sua vez é 

integrado por vias comerciais, coletoras e locais, com o desdobramento da via arterial em 

arterial I e II. Funcionalmente estas duas se assemelham, distinguindo-se pela dimensão 

de sua caixa e pela intensidade de fluxo. 

Foram previstos também usos e ocupações diferenciados para atender as 

situações peculiares, que demandam normas e padrões de parcelamento, uso e ocupação 

do solo específicos, tais como conjuntos habitacionais, parcelamento com lotes em 
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condomínios, instituição de áreas para aglomerados populares, projetos especiais e pólos 

geradores de tráfego. 

 Com relação à implantação dos PGT’s, a legislação determina que o projeto tem 

que ser classificado de acordo com a área empreendida e, posteriormente, adequado ao 

sistema viário, além da elaboração do Relatório de Impacto no Sistema Viário (RIST). 

Dependendo da classificação do PGT, a Comissão Normativa de Desenvolvimento 

Urbano - CNDU (entidade que congrega representantes da prefeitura, comerciantes, 

profissionais liberais, universidade, empresários etc.) julga a adequação do projeto ao 

sistema viário. Esse julgamento irá determinar se o projeto pode ser implementado ou 

não. Salienta-se que nesse julgamento não estão determinados quais os critérios 

necessários para a aprovação ou não de um PGT. Portanto, a LUOS pode não ser 

eficiente em permitir o controle do uso do solo, já que há a possibilidade de um 

julgamento subjetivo no que tange aos projetos que são apreciados pela CNDU. 

 

2.3.3. Programa de Transporte Urbano de Fortaleza (PTUF) 

Segundo PMF (1999a), a elaboração do PTUF estava prevista na Lei Municipal 

no 7.061/92 referente à institucionalização do PDDU. A implementação do mesmo estava 

alicerçada na concepção de dois planos: o Plano de Circulação Viária e o Plano Diretor 

de Transporte Público. Para o sistema viário, o estudo teve como objetivo racionalizar o 

uso das vias, permitindo a descentralização dos veículos de carga e de passeio da área 

central, otimizando as vias que ligavam as regiões periféricas ao centro da cidade, 

contribuindo também para a maior fluidez do trânsito. Para o transporte público, 

objetivou-se formular um plano por meio da definição de uma rede estrutural de 

transporte público, formulando propostas de melhorias físicas, funcionais e operacionais 

nos corredores de transporte de Fortaleza, além de integrar com a rede metroviária em 

implantação. 

A implantação das propostas para a estrutura viária possibilitaria a integração dos 

fluxos interregionais e metropolitanos com o fluxo urbano. Isso ocasionaria o 

escoamento das matérias-primas e da produção para o porto do Mucuripe, além de 

favorecer o acesso de veículos (carga e passageiros) e de pessoas oriundas de outras 

regiões. Para equacionar as deficiências do sistema viário, o plano estabelecia uma série 
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de intervenções que contemplavam o alargamento, prolongamento e abertura de 

avenidas, bem como a construção de pontes e de viadutos. Com relação ao transporte 

público, a implantação das propostas possibilitaria que a cidade fosse provida de um 

sistema estrutural de transportes, adotando novas tecnologias modais, cujas diversas 

modalidades funcionassem de forma hierarquizada e otimizada com integração física, 

funcional, operacional e tarifária. A implantação dessas propostas tem previsão de apoio 

financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, com protocolo de 

intenção assinado em 2003. 

 

2.3.4. Estudos de Integração dos Transportes na RMF 

 Em 2002, a Empresa Cearense de Transportes Metropolitanos – METROFOR 

contratou a empresa PROTRAN Engenharia para realizar a elaboração dos Estudos de 

Integração dos Transportes na RMF. Esses estudos objetivam integrar os sistemas de 

transportes na RMF, simulando alternativas de integração e escolhendo um modelo de 

integração intermodal de transportes.  

 O modelo de integração deve abordar o sistema de transporte público de 

passageiro, o sistema viário e o sistema de circulação, estando dividido em três partes: 

1) diagnóstico; 2) elaboração de alternativas e 3) avaliação de alternativas e seleção e 

detalhamento da alternativa escolhida (PROTRAN, 2002). 

 O diagnóstico aborda os sistemas de transporte público de passageiros, viário e 

de circulação, o estado da arte de experiências nacionais e internacionais com a 

integração de transportes, o desenvolvimento de uma rede de simulação para o ano base 

e as análises das vantagens e desvantagens do quadro diagnosticado. As etapas 

seguintes objetivam formular alternativas, as quais abrangem o período entre 2002 e 

2020, e nelas deverão ser realizadas avaliações nos aspectos de integração física, 

operacional, tarifária, lógica e institucional, sendo escolhida uma das alternativas como 

o Modelo de Integração (PROTRAN, 2002). 
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2.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em decorrência dos primeiros planos diretores (como os de Silva Paulet e 

Adolfo Herbster), pode-se observar, hoje, o caráter radiocêntrico do sistema viário de 

Fortaleza. Isso foi conseqüência da inclusão das primeiras estradas de penetração na 

cidade de Fortaleza e ao traçado em xadrez proposto pelos já citados planejadores. 

A consolidação da estrada de ferro da atual Estação João Felipe até o interior do 

Estado, no final do século XIX, determinou os futuros vetores de expansão do 

município na direção sudoeste. Além disso, contribuiu também, o aumento de 

imigrantes que fugiam das secas do interior do Estado e, ao chegarem em Fortaleza, 

habitavam às margens das ferrovias. Concomitantemente a isso, a implantação dos 

bondes urbanos democratizou os transportes e contribuiu para a expansão urbana. 

Entre 1930 e 1970, vários planos diretores foram desenvolvidos. Nesse período, 

há uma característica comum na capital cearense: a não continuidade desses planos que 

eram elaborados por planejadores e que, a cada nova gestão, eram desprezados pela 

autoridade máxima municipal. Tal fato ocorreu com Nestor Figueiredo, Sabóia Ribeiro 

e Hélio Modesto, cujas causas da não continuidade dos planos vão desde divergências 

político-ideológicas até a falta de pagamento dos serviços contratados. 

Com relação ao PDTU, os diagnósticos socioeconômicos e do sistema de 

transporte não refletiram nas intervenções realizadas na RMF quanto aos seus anos-

horizonte previamente estabelecidos. Salienta-se que a elaboração do PDTU não seguiu 

integralmente o método convencional à época (processo quatro etapas de planejamento 

de transportes), cujos órgãos envolvidos na criação desse plano subscreveram tal 

decisão. Uma das conseqüências disso, foi a impossibilidade de previsão de demanda 

por transportes em seus aspectos qualitativos, quantitativos e espaciais para os seus 

referidos anos-horizonte. 

Em 1981 foi publicado o primeiro estudo cicloviário de Fortaleza. Nessa mesma 

época estavam sendo realizados estudos que subsidiariam o PDTU, não havendo, no 

entanto, qualquer menção nesse plano diretor do modal cicloviário. Salienta-se, ainda, 

que não só o PDTU negou o citado modal, como também o PDDU. Portanto, espera-se 

que o PTUF, na sua atual fase de elaboração, não deixe de levar em consideração o 

modal cicloviário nas suas propostas. 
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Tanto no PDDU (de 1992), quanto nas Recomendações para Implantação 

Imediata (publicada em 1978), há a recomendação da transferência do comércio 

atacadista da área central de Fortaleza, que ainda hoje não ocorreu.  

Após o sancionamento da LUOS em 1996, foram elaborados vários Relatórios 

de Impactos no Sistema de Trânsito (RIST) pela comunidade técnica local, além da 

realização dos trabalhos acadêmicos de ARY (2002) e CAVALCANTE (2002). Esses 

trabalhos técnico-científicos contribuíram para o entendimento dos impactos dos 

equipamentos urbanos geradores de tráfego em relação à cidade de Fortaleza. 

Na LUOS, a previsão legal de alteração dos perímetros das zonas especiais e das 

microzonas pode abrir um precedente quanto à modificação das mesmas. Se existem 

argumentos para alteração no sentido de melhorar o ordenamento das microzonas, isso 

pode ser usado, como por exemplo, na diminuição do perímetro de uma Área de 

Proteção ou Área de Interesse Ambiental, visando adequação de um ou outro interesse. 

Ao comparar as duas Leis de Uso e Ocupação do Solo (1979 e 1996) nota-se a 

mudança de enfoque entre elas. Enquanto a primeira Lei previa o desenvolvimento do 

sistema de atividades em zonas específicas (por exemplo, os pólos e os corredores de 

adensamento), a atual legislação prevê a múltipla localização das atividades nas zonas 

constituídas. Convém salientar que a atual LUOS permite a implantação de PGT´s em 

qualquer região de Fortaleza, mesmo com legislação específica para isso e embasada no 

julgamento da CNDU. Assim, ainda que essa Lei tivesse a intenção de controlar o uso e 

a ocupação do solo de Fortaleza, infelizmente existe a possibilidade da mesma não 

colocar em prática essa premissa. 

Portanto, conclui-se que até o final da década de 70, a cidade de Fortaleza não 

levou em consideração o controle do uso do solo, como também o sistema de transportes, 

nos vários planos diretores elaborados. Com relação ao período compreendido entre os 

finais das décadas de 70 e de 90, o município de Fortaleza foi caracterizado por um 

sistema de transportes planejado, além de ter sido regido por duas Leis de Uso e 

Ocupação do Solo. Nesse período, a cidade não implementou um processo analítico de 

previsão de demanda por transportes, além do que não houve uma efetividade na 

aplicação das Leis de Uso e Ocupação do Solo em seus devidos períodos de vigência. 
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CAPÍTULO 3 

 

MODELAGEM DA DEMANDA POR TRANSPORTES 
 

Este capítulo trata da revisão bibliográfica da modelagem da demanda por 

transportes. Primeiramente, apresenta-se um breve histórico das origens da modelagem 

no planejamento de transportes. Em seguida, descreve-se a modelagem em transportes, 

discutindo-se sua definição e os modelos de previsão de demanda (o processo quatro 

etapas de planejamento de transportes e o processo de decisão individual das viagens). 

Após a exemplificação de tais modelos, são feitas discussões sobre as abordagens 

agregada versus desagregada e tradicional versus comportamental. 

 

3.1. ORIGENS DA MODELAGEM NO PLANEJAMENTO DE 

TRANSPORTES 

Os fundamentos da modelagem de transportes, conforme relata BATES (2000), 

foram desenvolvidos nos Estados Unidos durante a década de 50 e importados pelos 

ingleses no início dos anos 60. No início dessa década, surgiu um dos mais conhecidos 

processos de planejamento em transportes, chamado de “4 etapas”, também conhecido 

como processo tradicional ou clássico de modelagem agregada em 4 etapas.   

Segundo ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994), durante as décadas de 60 e 70, os 

maiores problemas em transportes nas grandes cidades dos países desenvolvidos eram 

os congestionamentos, a poluição, os acidentes etc. Isso caracterizava um planejamento 

fraco, de curto prazo, com limitados investimentos e desconhecimento de planejamento 

estratégico e tomada de decisão. Como conseqüência disso, esses velhos problemas 

reapareceriam mais vigorosos e complexos de se resolverem, perdurando ainda hoje. 

BATES (2000) afirma que durante os anos 70 importantes técnicas de 

modelagem foram desenvolvidas, unificando as previsões de demanda com as teorias 

econômicas, recebendo atenção limitada fora dos meios acadêmicos. Na década de 80, 

segundo ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994), os problemas em transportes e as técnicas 

de planejamento de transportes sofreram uma revolução. Diante disso, os problemas 

socioeconômicos observados principalmente nos países em desenvolvimento tornaram 
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as estratégias de modelagem de transportes e as tomadas de decisão ainda mais 

importantes no processo de planejamento. Ao final dessa década, houve uma maior 

confiança na tecnologia e, com o baixo custo e a alta capacidade de processamento, os 

computadores deixaram de ser impedantes para a modelagem de transportes. A 

impedância, agora, recaía sobre os recursos humanos.                   

Os problemas atualmente são os mesmos de décadas passadas, porém com novas 

características: baixas rendas, rápida mudança na urbanização, alta demanda para o 

transporte público, escassez de recursos e falta de profissionais para lidarem com essa 

problemática. Assim, devido às complexas mudanças sociais, econômicas e físicas na 

sociedade, os planejadores têm destinado esforços, visando melhorar sua compreensão 

frente a essas mudanças, aliada a uma tomada de decisão mais eficiente e efetiva 

(DUEKER e TON, 2000). Portanto, para que nessas tomadas de decisões possam estar 

contidos interesses de distintos grupos, como sociais, econômicos e até ambientais, uma 

gama de modelos tem se expandido com intuito de integrar os modelos de transporte e 

tecnologias, como por exemplo, os Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

 

3.2. A MODELAGEM EM TRANSPORTES 

ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994) 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. Além disso, a modelagem em transportes, para 

BUTTON e HENSHER (2000), representa mais um elemento constituído no 

planejamento de transportes, resultando numa parcela importante no processo de 

tomada de decisão. 

ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994) afirmam que a modelagem em transportes e 

o processo de tomada de decisão podem ser combinados de diversas maneiras, 

dependendo das condições locais. Tem-se, como exemplo disso, o auxílio que os 

modelos de transportes podem oferecer na elaboração de seus planos diretores. Sendo a 

elaboração desses planos bastante onerosa, a modelagem, a partir dos anos 60 e 70, 

passou a ser uma prática usual. Como vantagem, a modelagem pode facilitar um 
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processo de previsão de demanda em situações de estabilidade socioeconômica, por 

exemplo. E, como principal desvantagem é que rápidas mudanças nos setores 

econômicos, sociais e tecnológicos não são acompanhadas pelos planos diretores. Além 

disso, as novas informações não são ajustadas ao plano diretor, que não é fiscalizado, e 

nem auxiliam nas tomadas de decisão. 

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. Essa particularidade é de 

relevada importância na prática, pois, segundo BUTTON e HENSHER (2000), a grande 

maioria dos que fazem uso dos modelos em transporte não são acadêmicos ou 

pesquisadores, mas políticos ou consultores que freqüentemente lidam com projetos 

relativamente específicos, como uma melhoria num trecho de uma via local. 

 Tem-se como exemplo de um modelo comumente usado nas décadas de 60 e 70, 

o tradicional processo quatro etapas de planejamento de transportes. Diferentemente 

deste processo clássico, também chamado de “abordagem tradicional”, existem ainda 

modelos baseados nas escolhas oriundas dos diferentes comportamentos humanos, 

pertencendo então à “abordagem comportamental”, descrita no item 3.4 deste capítulo. 

 

3.3. O MODELO QUATRO ETAPAS DE PLANEJAMENTO DE 

TRANSPORTES 

 Segundo McNALLY (2000), a publicação de ORTÚZAR e WILLUMSEN 

(1994) representa a melhor referência no que tange à descrição do modelo quatro etapas 

de planejamento de transportes. Os autores relatam que anos de experimentação e 

desenvolvimento resultaram em uma estrutura a qual foi chamada de modelo clássico de 

transportes. Essa estrutura é, em geral, um resultado das práticas da década de 60, mas 

permaneceu mais ou menos inalterada apesar do aperfeiçoamento das técnicas em 

modelagem durante as décadas de 70 e 80. 

A forma do modelo é ilustrada na Figura 3.1, a seguir. A abordagem inicia-se 

considerando o zoneamento e a rede viária, coleta dos dados, calibração e validação. Os 
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dados incluem o ano-base e variáveis socioeconômicas da população em cada zona da 

área estudada.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1: Modelo Quatro Etapas de Planejamento de Transportes 

                     Fonte: Adaptação de ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994) 
 

Estes dados são usados para estimar o número total de produção e atração de 

viagens em cada zona da área em estudo (etapa da geração de viagens). O próximo 

passo é a distribuição dessas viagens para seus destinos particulares, em outras palavras, 

sua distribuição sobre o espaço, produzindo, conseqüentemente, uma matriz de viagens 

também chamada de matriz origem-destino (O-D). Podem também ser geradas 

diferentes matrizes por períodos do dia (hora de pico), modo de transporte (individual, 

coletivo) e motivo de viagem (trabalho, estudo, compras, lazer etc.). O estágio seguinte 

normalmente envolve a modelagem da escolha do modo e seu resultado é a divisão 
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modal, isto é, a repartição das viagens em matrizes para os diferentes modos. 

Finalmente, o último estágio no clássico modelo requer a alocação das viagens de cada 

modo correspondente à rede viária, seja para o transporte público ou privado. 

O modelo clássico, resumido no Quadro 3.1, é representado como uma 

seqüência de quatro submodelos: geração de viagens, distribuição de viagens, divisão 

modal e alocação de tráfego, que podem ou não ser desenvolvidos nesta seqüência. 

 
Quadro 3.1: Processo Quatro Etapas de Planejamento de Transportes 

Etapa do Planejamento Resultado 

Geração de viagens 
Pi, Aj à Total de produções na zona i e total  

de atrações na zona j 

Distribuição de viagens 
Tij à Número de viagens produzidas na zona i e  

atraídas à zona j (fluxos interzonais) 

Divisão modal 
Tijm à Fluxos interzonais pelo modo de 

transporte m 

Alocação de tráfego 
Tijmr à Fluxos interzonais pelo modo de 

transporte m, utilizando a rota r 

 

3.3.1. Geração de Viagens 

Segundo OLIVA et al. (2001), a modelagem para previsão de geração de 

viagens depende essencialmente de três fatores: da quantidade, da qualidade dos dados e 

da forma estrutural dos modelos.  

Em relação aos dados, estes são obtidos através das relações observadas entre as 

características das viagens e informações sobre as atividades socioeconômicas da 

população. Assim, os fatores que influenciam na geração de viagens, para ORTÚZAR e 

WILLUMSEN (1994), são: renda, propriedade de automóvel, estrutura do domicílio, 

tamanho da família, valor do solo, densidade residencial, acessibilidade etc. No entanto, 

existem ainda outros fatores que podem influenciar na atração de viagens numa dada 

zona, como o número de empregos ofertados e atividade comercial. Além disso, estes 

dados devem estar disponíveis em grande quantidade, sendo ainda difícil isolar os 

efeitos de todas as variáveis sobre o número de viagens geradas, devido ao 
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comportamento divergente das pessoas, mesmo sob condições socioeconômicas iguais, 

o que dificulta o estabelecimento de uma forma única que seja capaz de representar a 

geração de viagens para diferentes pessoas ou grupos. 

ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994) afirmam que, desde o início da década de 

50, várias técnicas foram propostas para modelar a geração de viagens. Tem-se como 

exemplo dessas técnicas, os modelos de fator de crescimento, de classificação cruzada e 

os de regressão linear. 

Os modelos de fator de crescimento objetivam estimar o crescimento das 

viagens para uma determinada zona. Para isso, segundo BRUTON (1975), uma das 

primeiras aplicações desses modelos foi o estudo de tráfego da Área Metropolitana de 

Detroit, utilizando fatores de crescimento para estimar as viagens para uma determinada 

zona de tráfego. Esse método relacionou os dados coletados em estudos de tráfego com 

dados coletados em estudos de uso do solo, visando estimar uma taxa de crescimento na 

geração de viagens para os principais tipos de uso do solo. Nesse método, ao assumir 

uma taxa de crescimento constante baseada nas médias das viagens produzidas, erros 

podem estar embutidos. Isso constitui num sério problema, porque a geração de viagens 

é o primeiro estágio do processo de modelagem de demanda. Assim, erros podem ser 

levados por todo o processo, interferindo no trabalho em fases subseqüentes. 

Ainda segundo ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994), os métodos de classificação 

cruzada utilizados para o cálculo de produções de viagens separam a população de uma 

área urbana relativamente homogênea em diferentes categorias (por exemplo: categorias 

socioeconômicas ou por tipo de habitação). Uma vez conhecidas as taxas de viagens 

para cada classificação, essas são normalmente aplicadas para cada zona. São usadas as 

características médias de cada zona para determinar a classificação para qual zona 

pertence, determinando, então, a taxa de viagem a ser aplicada correspondente a cada 

categoria. Utilizando este método, uma taxa de viagem é aplicada a todas as pessoas na 

zona. Embora exista outra forma de aplicação do método de classificação cruzada (por 

exemplo, no processo de decisão individual das viagens), a descrição desse método se 

refere à utilização em dados agregados no nível zonal. 

Como vantagens desse método, ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994) destacam a 

independência das zonas para área de estudo e a não exigência de considerações iniciais 
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sobre as variáveis, além do que a relação entre essas variáveis pode variar classe a 

classe. Porém, como desvantagens, o modelo não permite extrapolação além de seus 

estratos de calibração; requer grande quantidade de dados e, conseqüentemente, custos 

adicionais de pesquisa; existência de somente um método para validação estatística 

(observado/existente) e, finalmente, não há nenhum meio efetivo para a escolha das 

variáveis. 

O modelo de regressão linear pode ser usado para estabelecer uma relação 

estatística entre o número de viagens geradas e as características dos indivíduos, da zona 

e da rede de transportes. Dois tipos de regressão são comumente usados. O primeiro usa 

dados agregados no nível zonal, com a 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, cujas 

características domiciliares e pessoais constituem as variáveis independentes.  

No primeiro caso, segundo ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994), 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. 

Um ponto ainda a considerar, segundo OLIVA et al. (2001), é que, para garantir 

a qualidade das previsões, é necessária a satisfação das hipóteses básicas do modelo de 

regressão, como a homoscedasticidade, a não existência de autocorrelação nos resíduos 

e a não existência de multicolineariedade. Além disso, a grande falha nos modelos de 

regressão linear múltipla consiste no estabelecimento de uma relação causal entre as 

variáveis dependente e independentes, assumindo-se que os coeficientes de regressão, 

ora calculados, terão validade em qualquer cenário futuro. Isso se verifica com a 

redução ao longo do tempo do coeficiente de correlação, originada por meio de 

variações nas características socioeconômicas e de uso do solo, o que tornaria as 

previsões anteriormente propostas imprecisas. 

Os modelos ora apresentados, denominados tradicionais, segundo TACO et al. 

(1997), demonstram um nível de análise tipicamente estático, já que não apresentam 
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recursos que possibilitem captar 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. Surge assim, a necessidade 

de se contar com ferramentas que possibilitem o tratamento de grande quantidade de 

dados, de forma rápida, precisa e que também permitam fundamentalmente intervir no 

processo da modelagem de forma interativa e dinâmica. 

Algumas tentativas neste sentido já podem ser observadas, como no caso dos 

modelos de geração de viagens baseados em padrões de uso do solo (TACO et al., 

1997), obtidos através de sensoreamento remoto e dos sistemas de informações 

geográficas (SIG). Utilizando essas tecnologias, é possível por meio da foto-

interpretação processar a setorização da estrutura urbana, identificando 

sistematicamente setores com características semelhantes e definindo padrões 

geométricos/fotográficos, resultando numa melhor compreensão e tratamento das 

variáveis que influenciam nas viagens geradas, correlacionando o uso do solo em níveis 

agregados (padrões de uso do solo) ou não, e os transportes. Isso, além de ser vital para 

o planejamento, torna o mesmo uma tarefa que necessita de poucos dados obtidos em 

levantamentos de campo, pois explora os recursos de análise espacial do SIG. 

Outros modelos são baseados na aplicação da tecnologia de redes neurais 

(OLIVA et al., 2001). Eles não requerem qualquer tipo de transformação nas variáveis 

nem a formulação de hipóteses sobre a forma funcional ou sobre as distribuições de 

probabilidade dos erros de previsão. Apesar de ser necessário o teste de diversas 

configurações para obtenção de redes com bom desempenho, neste processo não 

paramétrico, podem ser incluídas todas as variáveis teoricamente relevantes para 

explicação do fenômeno em estudo. 

Existem ainda modelos mais elaborados como o Neuro-Geo-Espacial (DANTAS 

et al., 2000), que buscam incorporar a dinâmica urbana como fator que mais afeta a 

demanda de viagens. Tal incorporação é conduzida através da modelagem não-linear 

por meio da utilização de redes neurais, as quais permitem analisar as complexas 

interações entre o uso do solo e o sistema de transportes, sendo essas interações 
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quantificadas através de dados obtidos a partir de imagens de sensoreamento remoto em 

um ambiente computacional SIG. 

A utilização dessas novas técnicas de inteligência artificial, embora inovadoras 

principalmente no processamento dos dados, não permite explicar as relações entre as 

variáveis. 

  

3.3.2. Distribuição de Viagens 

A segunda etapa do tradicional processo de previsão de demanda visa distribuir 

as futuras viagens entre as zonas de origem e destino. Esses modelos de interação 

espacial entre localidades são de fundamental importância para o planejamento 

estratégico de um sistema de transportes (GONÇALVES e CURI, 1997).  

Segundo BRUTON (1975), existem dois grupos tradicionais de modelos de 

distribuição de viagens: os métodos análogos e os sintéticos. Os primeiros usam fatores 

de crescimento para reproduzir o padrão de viagens do ano base para um ano horizonte 

específico. Já os métodos sintéticos estabelecem uma relação causal entre os 

movimentos interzonais e as leis físicas de modo a projetar padrões futuros de viagens, 

sendo exemplificado pelos modelos gravitacionais.  

Os métodos que utilizam fatores de crescimento são os mais simples e os mais 

antigos usados para a projeção da distribuição de viagens. Nesses métodos, um 

determinado fator é empregado para multiplicar todas as viagens interzonais existentes, 

produzindo estimativas dos movimentos interzonais futuros. 

O modelo gravitacional tradicional supõe que os fluxos de viagens numa região 

ocorrem em função da atratividade da zona de destino e da resistência à sua realização, 

com esta impedância representando a separação espacial entre zonas (BRUTON, 1975). 

As Equações 3.1, 3.2 e 3.3 apresentam a formulação matemática para o modelo 

gravitacional duplamente restrito: 

 Tij = Ai . Oi . Bj . Dj . f(cij)                                                    (3.1) 

                                   Ai = 
1

)(
−









⋅⋅∑

j
ijjj cfDB                                                    (3.2) 
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Bj = 
1

)(
−









⋅⋅∑

i
ijii cfOA                                                     (3.3) 

em que, 

Tij: número de viagens que se originam em i e se destinam a j; 

Ai e Bj: fatores de balanceamento; 

Oi: número de viagens produzidas na zona i; 

Dj: número de viagens atraídas para a zona j; 

f(cij): função que descreve a impedância de realização de viagens entre as zonas i e j. 

A função de impedância pode assumir, dentre outras formas, as versões 

exponencial, inversa ou combinada, como mostram, respectivamente, as Equações 3.4, 

3.5 e 3.6: 

                                                  f(cij) = ijce ⋅−β                                                                (3.4) 

                                                 f(cij) = cij
-n                                                                                                  (3.5) 

                                                f(cij) = cij
n . ijce ⋅−β                                                          (3.6) 

onde, 

cij: custo associado a realização de uma viagem entre as zonas i e j;  

β e n: parâmetros de calibração da função de impedância; 

f(cij): valor da função de impedância.  

No modelo gravitacional de oportunidades intervenientes, a realização de 

viagens não está relacionada explicitamente à impedância entre origem e destino das 

viagens, mas à acessibilidade relativa das oportunidades para satisfazer o objetivo da 

viagem (ORTÚZAR e WILLUMSEN, 1994). O conceito de oportunidade interveniente 

fica bem explícito através de um exemplo prático. Suponha que um indivíduo residente 

na zona i deseja efetuar compras na zona j. Contudo, existe uma zona m que fornece o 

mesmo produto desejado pelo indivíduo em questão. Desta forma, a zona m constitui 

uma oportunidade interveniente de compra entre o indivíduo e a zona de compras j. 

A formulação matemática deste modelo é similar à apresentada pelas Equações 

3.4, 3.5 e 3.6, exceto no tocante à função de impedância entre zonas, que é caracterizada 

pelo custo generalizado de realização de viagens e pela incorporação de medidas de 



  36 

oportunidades intervenientes (GONÇALVES e ULISSÉA NETO, 1993). A Equação 3.7 

exemplifica a formulação desta função de impedância. 

                                             f(cij) = e ( )ijij Wc ⋅+⋅− λβ                                                      (3.7) 

onde,               

β: reproduz o custo médio ou generalizado de viagens observadas; 

λ: reproduz o número médio observado de oportunidades intervenientes por viagem; 

cij: custo generalizado de realização de viagens entre as zonas i e j; 

Wij: medida de oportunidade de destino que se interpõe entre as zonas i e j. 

Segundo GONÇALVES (1994), o modelo gravitacional extra-restrito incorpora 

à função de impedância do modelo gravitacional tradicional um componente de custo 

médio de viagem relativo a pólos atratores, de modo a sanar deficiências na estimativa 

de padrões de viagens fornecidas pelos modelos tradicionais para regiões não 

homogêneas. A formulação matemática do modelo é similar ao modelo gravitacional 

tradicional, exceto na composição da função de impedância. Para este caso, incorpora-se 

a função de impedância um componente associado ao custo médio ou total das viagens 

para um pólo atrator específico, como demonstra a Equação 3.8: 

f(cij) = e ( )ijjkij cc ⋅+⋅− ββ                                                          (3.8) 

em que, 

βjk: parâmetro que indica o custo médio ou total das viagens para um pólo atrator k; 

cij: custo generalizado de realização de viagens entre as zonas i e j; 

β: reproduz o custo médio ou generalizado de viagens observadas. 

Os modelos baseados na teoria da informação e em contagens volumétricas de 

tráfego têm como base o número de viagens produzidas (Pi) e atraídas (Ai) por zona e 

dados de contagem volumétrica de tráfego na malha viária. A partir de um processo 

comparativo entre o mínimo de Pi e Aj e dados de volume de tráfego, determina-se o 

mínimo valor de fluxo de viagens entre as zonas i e j, compondo uma matriz de 

distribuição de viagens factível, com valores máximos de fluxo para cada par (i, j). 

Então, essa matriz é aprimorada para refletir a distribuição real das viagens na área de 

estudo, aplicando-se um modelo de distribuição obtido pela resolução do problema de 

maximização de uma função entrópica condicional, duplamente restrita (FLEMMING e 
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ULISSÉA NETO, 1994). Este modelo apresenta bons resultados para o processo de 

distribuição de viagens, além de reduzir custos associados ao levantamento de dados.  

Os modelos gravitacionais de oportunidades intervenientes comportamentais têm 

formulação semelhante ao modelo gravitacional de oportunidades intervenientes 

apresentado anteriormente. Contudo, eles incorporam as percepções individuais dos 

indivíduos na realização de seus deslocamentos. A forma que incorpora este aspecto 

comportamental consiste em definir as oportunidades intervenientes com base em 

funções utilidade ajustadas por técnicas de preferência declarada (ALMEIDA e 

GONÇALVES, 1998). 

Os modelos que usam SIG e lógica fuzzy permitem tornar o processo de 

modelagem de distribuição espacial de viagens mais próximo da realidade, tendo em 

vista que permitem a incorporação do conhecimento adquirido na prática por 

especialistas, bem como variáveis qualitativas (ABREU et al., 1998). A Figura 3.2 

ilustra uma proposta de metodologia de aplicação de SIG e lógica fuzzy no processo de 

modelagem da distribuição de viagens. 

 

 

 

 

Figura 3.2: Metodologia de Distribuição de Viagens Fuzzy 
 

Neste modelo, o SIG fornece as informações espaciais relativas às variáveis de 

entrada e a lógica fuzzy relaciona as variáveis de entrada através dos conhecimentos de 

especialistas, obtendo a interação entre áreas homogêneas. Cabe ressaltar, que a lógica 

fuzzy reproduz o processo decisório do usuário em função de regras de avaliação do tipo 

se-então (BARTOLI, 2000). 

 

3.3.3. Divisão Modal 

A divisão modal pode ser definida como a divisão proporcional das viagens 

realizadas pelas pessoas, entre diferentes modos de transporte. 

SIG 

Lógica Fuzzy 

Distância Sistema Transp. 

Uso do Solo Fator de geração 

Outros Fator de atração 

Modelos de 
Distribuição de 
Viagens fuzzy 

Interação 
entre Áreas 
Homogêneas 

Variáveis de entrada 
Variáveis de saída 
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Diante disso, os modelos de escolha modal são usados para analisar e predizer as 

escolhas que indivíduos ou grupos de indivíduos fazem selecionando os modos de 

transporte, que são usados para tipos de viagens particulares (CALIPER, 1996). Esses 

modelos podem ser usados no nível de agregação ou de desagregação zonal. Os 

modelos agregados são tipicamente calculados usando médias zonais demográficas de 

pares de origem-destino. Em contrapartida, os modelos desagregados são baseados num 

nível individual.  

Os fatores que influenciam a escolha do modo, segundo ORTÚZAR e 

WILLUMSEN (1994), estão divididos em três grupos: 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.). 

Com relação à utilização dos modelos de divisão modal, eles podem ser 

aplicados antes da etapa de distribuição de viagens, sendo chamados de modelos de pré-

distribuição. Segundo ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994), os modelos de pré-

distribuição são aplicados sobre toda a população, resultando em viagens divididas por 

modo. No passado, em particular nos Estados Unidos, pensou-se que as características 

pessoais fossem a causa mais importante da escolha do modo. Assim, foram feitas 

tentativas para aplicar esses modelos de divisão modal imediatamente depois de geração 

de viagem. Neste caso, as características diferentes dos indivíduos poderiam ser 

preservadas e utilizadas para calcular a divisão modal. Por exemplo, grupos diferentes 

de indivíduos viriam depois do modelo de análise de categoria. Como para aquele nível 

não havia nenhuma indicação para onde essas viagens poderiam ir, foram omitidas as 

características da viagem e dos modos nestes modelos. 

Diferentemente da pré-distribuição, os modelos de divisão modal utilizados na 

Europa, desde o princípio, foram os de pós-distribuição. Isso mostra que os mesmos 

foram aplicados após a utilização de um modelo de distribuição de viagens. A vantagem 

disso, é que se pode incluir características da viagem e de modos alternativos associados 

a essa viagem. Porém, isto torna difícil de incluir as características do viajante, nas 

quais as mesmas já podem ter sido agregadas na(s) matriz(es) de viagem(ns). Salienta-

se que, como os modelos são agregados, eles são improváveis de modelar corretamente 
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as restrições e características dos modos disponíveis para os indivíduos. Tem-se como 

exemplos de modelos de pós-distribuição, os modelos sintéticos e os de demanda direta. 

Nos modelos sintéticos, pode-se simultaneamente gerar modelos de distribuição 

e de escolha modal. Para isso, utiliza-se nesses modelos a função Logit, para explicar a 

proporção (Pij
m) do total das viagens de uma zona i para outra zona j, utilizando o modo 

m. A função Logit está descrita no item 3.4.3. Assim, para ORTÚZAR e WILLUMSEN 

(1994), essa proporção é descrita da seguinte forma: 

∑ −

−
=

k

k
ij

m
ijm

ij
C

C
P

).exp(

).exp(

β

β
                                                   (3.9) 

Nesta formulação, β representa um duplo papel. Ele age como parâmetro que 

controla a dispersão na escolha do modo, como também na escolha entre destinos às 

diferentes distâncias da origem. O índice Cij
k é relativo ao custo de um determinado 

modo k entre as zonas i e j. 

Por fim, em relação aos modelos sintéticos, ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994) 

afirmam que formulações como a descrita anteriormente, sendo utilizadas em estudos 

até o final da década de 70, são questionadas. Isso porque esse tipo de modelo 

representa o estado seqüencial da modelagem agregada da distribuição e divisão modal; 

em particular, nas áreas urbanas. Assim, embora haja um grande número de modelos 

que foram aplicados na prática, os mesmos estão sendo substituídos por modelos 

desagregados, que respondem melhor aos elementos chaves da escolha modal e fazem 

um uso mais eficiente de esforços de coleta de dados. 

Para ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994), a metodologia seqüencial 

convencional requer a estimação de submodelos relativamente bem definidos. Assim, os 

modelos de demanda direta são uma abordagem alternativa para desenvolver 

diretamente a geração de viagens, a distribuição e a divisão modal. Isso pode evitar 

alguns erros ocasionados pela abordagem seqüencial. Nos modelos gravitacionais, por 

exemplo, os totais das viagens podem apresentar erros, já que há a possibilidade das 

viagens intrazonais estarem mal calculadas. Um modelo de demanda direta, como é 

calibrado simultaneamente para os três submodelos, não sofreria esta desvantagem. 
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Os primeiros modelos de demanda direta eram do tipo multiplicativo. O modelo 

SARC, segundo KRAFT (1968) apud ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994), calcula a 

demanda como uma função multiplicativa de atividades e de variáveis socioeconômicas 

para cada par de zona e dos atributos do nível de serviço dos modos que os servem:   

( ) ( ) ∏=
m

m
ij

m
ijjijikijk

kmkmkk ctIIPPT ])()[(
21

21 ααθθφ                                   (3.10) 

onde Tijk significa o total das viagens entre i e j realizadas pelo modo k; P é população, I 

renda, t e c tempo de viagem e custo de viagem, respectivamente, entre i e j; e φ, θ e α 

constituem parâmetros do modelo. 

Finalmente, ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994) concluem que o modelo 

proposto, em princípio, é muito atraente. O mesmo manipula a geração, a distribuição e 

a divisão modal simultaneamente, incluindo atributos de competição entre modos e uma 

ampla extensão do nível de serviço e de variáveis de atividade. Isso o torna favorável 

em áreas onde as zonas são grandes, por exemplo, nos estudos interurbanos. Seu 

problema principal é o grande número de parâmetros, em troca de suas vantagens. 

 

3.3.4. Alocação de Tráfego 

Os modelos de alocação são usados para calcular os fluxos de veículos ou de 

passageiros em uma rede viária ou de transporte público, respectivamente, que são 

associados com cenários atuais e de planejamento futuro. 

Os modelos de alocação do tráfego na rede viária têm como dados de entrada 

uma matriz de fluxos que indicam os volumes de tráfego entre pares de origem e 

destino, uma rede, normalmente composta por links e seus atributos e, finalmente, 

princípios ou regras na seleção de rotas que possam ser pertinentes ao problema em 

questão. Os fluxos para cada par O-D são carregados na rede baseados no tempo de 

viagem ou na impedância das rotas alternativas que poderiam transportar este tráfego. 

Os modelos de alocação de tráfego são também usados para gerar as estimativas de 

desempenho da rede, utilizados na escolha modal e em fases da distribuição de viagens 

de muitos modelos. 
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Diferentemente da alocação do tráfego de veículos, os problemas de escolha de 

rota e alocação de passageiros são, em geral, mais difíceis de formular que aqueles das 

redes que representam malhas viárias. Os requerimentos computacionais tendem a ser 

mais pesados e ainda são necessárias simplificações na modelagem, isto porque há uma 

diferença fundamental: o passageiro deve esperar um veículo antes de usá-lo, enquanto 

que, supostamente, o veículo privado está sempre instantaneamente disponível. Assim, 

a concepção dos tempos de viagem utilizados pelos modelos de alocação da rede viária 

é distinta dos tempos de viagem empregados pelos modelos de alocação de passageiros. 

Enquanto os primeiros modelos levam em consideração o tempo de deslocamento do 

automóvel, nas redes de transporte público coletivo, o tempo de viagem é composto 

pelo somatório dos tempos de espera na parada, de acesso e difusão ao sistema, dentro 

do veículo e/ou de eventuais transbordos. 

Modelos de Alocação da Rede Viária 

Para ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994), os usuários quando realizam seus 

deslocamentos escolhem as rotas que oferecem um menor custo individual percebido. 

No entanto, na prática, nem todos os usuários que realizam uma mesma viagem optam 

pela mesma rota, por causa de dois motivos: a) os usuários têm diferentes percepções da 

melhor rota; b) o congestionamento e as restrições de capacidade limitam o número de 

viagens dentro de uma mesma rota. 

O primeiro fator está relacionado aos modelos estocásticos, enquanto o segundo 

aos modelos de equilíbrio. O Quadro 3.2 mostra os principais modelos relacionados a 

cada classificação. 

 

Quadro 3.2: Classificação dos Principais Modelos de Alocação de Tráfego 

Efeitos Estocásticos  
Não Sim 

Não Tudo ou Nada Estocástico Puro Restrição de 
Capacidade Sim Equilíbrio de 

Wardrop 
Equilíbrio Estocástico 

do Usuário 
Fonte: Adaptação de ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994) 
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Segundo ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994), a alocação tudo-ou-nada assume 

que não há qualquer efeito do congestionamento, que todos os motoristas consideram os 

mesmos atributos para escolha da rota e que eles os percebem e os pesam da mesma 

maneira. Assim, a ausência dos efeitos do congestionamento significa que os custos dos 

links são fixos. Com isso, supõe-se que todos os motoristas percebem os mesmos custos 

médios e que todo motorista de i para j tem que escolher a mesma rota. Estas suposições 

são provavelmente razoáveis em redes descongestionadas, onde existem algumas rotas 

alternativas, além de possuir custos muito diferentes. 

  Diferentemente da alocação tudo-ou-nada, ao se perceber uma significativa 

variação na percepção dos usuários quanto às impedâncias (tempo de viagem, tempo de 

espera etc.) das rotas alternativas, embora sem a existência de congestionamentos, é 

recomendada a alocação das viagens segundo princípios estocásticos. Com isso, o 

modelo estocástico puro visa distribuir as viagens de cada par origem-destino entre as 

rotas distintas disponíveis aos usuários. Como vantagens, destaca-se a simplicidade na 

programação e um razoável desenvolvimento no desdobramento das viagens. Em 

relação às desvantagens, é que na prática os custos percebidos não são independentes, 

pois os usuários normalmente têm preferências por determinados links, além dos 

congestionamentos não serem considerados. 

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 (1994). Esses modelos normalmente tentam, com diferentes níveis de 

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

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 de O-D têm custos iguais 

e mínimos, enquanto as rotas que não são usadas têm custos superiores. 
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ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994) advertem, ainda, que nem mesmo nos casos 

mais simples é possível resolver o equilíbrio dos fluxos algebricamente; sendo, pois, 

necessário requerer um método algorítmico. Com isso, foram propostas várias técnicas 

com aproximações razoáveis para o equilíbrio de Wardrop. Dentre elas, o indicador δ, 

sendo definido na equação seguinte, é usado freqüentemente para medir quão próxima 

uma solução está para o equilíbrio de Wardrop: 

∑

∑ −

=

ij
ijij

ijr
ijijrijr

CT

CCT

*

* )(

δ                                                       (3.11) 

em que (Cijr - Cijr
*) é o custo excessivo da viagem sobre uma rota particular relativa ao 

custo mínimo de viagem para um dado par (i, j) e Tijr é total das viagens entre o par (i, j) 

utilizando a rota r. Estes custos são calculados depois da última iteração executada e da 

obtenção dos fluxos totais para cada link. 

A alocação de equilíbrio estocástico do usuário é uma generalização da alocação 

baseada no equilíbrio do usuário, segundo CALIPER (1996). Neste tipo de alocação, 

assume-se que os viajantes não têm uma perfeita informação sobre os atributos da rede 

e/ou eles percebem os custos de viagem de maneiras diferentes. Isso, para ORTÚZAR e 

WILLUMSEN (1994), enfatiza a variabilidade nas percepções dos motoristas dos 

custos que os mesmos buscam minimizar (distância, tempo de viagem, custos 

generalizados). No entanto, os métodos estocásticos precisam considerar as segundas 

melhores rotas. Isso gera, como desvantagens, problemas adicionais tais como um 

número excessivo de alternativas relativas às segundas melhores rotas entre cada par de 

O-D. Com relação aos resultados, a alocação estocástica produz resultados mais 

realistas que os modelos determinísticos de equilíbrio do usuário, porque permite o uso 

tanto do menos atrativo, como também das rotas mais atraentes. Com isso, as rotas 

menos atraentes terão mais baixa utilização, mas não terão fluxo zero, como prevê o 

modelo de equilíbrio do usuário. 

Pode-se citar a alocação STOCH, como exemplo de um modelo estocástico 

puro. CALIPER (1996) relata que esse método distribui viagens entre cada par O-D, por 

meio de múltiplos caminhos alternativos que conectam o par O-D. Assim, a proporção 

de viagens que são alocadas em um dado caminho é igual à probabilidade escolhida por 
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aquele caminho, que é calculado pelo modelo Logit de escolha de rota. De um modo 

geral, o menor tempo de viagem de um caminho, comparado com os tempos de viagem 

de outros caminhos, representa a mais alta probabilidade de ser escolhida. Esse método 

não aloca todos os caminhos alternativos, mas somente para os caminhos que contêm 

links que possam levar o viajante mais distante da origem e/ou perto do destino. 

Salienta-se, que o tempo de viagem do link é fixado e não é dependente do volume do 

link. Conseqüentemente, o método não é um método de equilíbrio. LOUREIRO e 

RALSTON (1996) desenvolveram uma versão desse tipo de modelo para redes 

multimodais e multiprodutos de transporte de cargas, com restrição de capacidade. Eles 

buscaram fazer uma alocação, distribuindo o fluxo do par O-D entre as rotas unimodais 

ou multimodais, a partir de probabilidades calculadas por um modelo Logit, com função 

de utilidade representando o custo generalizado inerentes a cada produto. 

Além dos modelos de alocação classificados por ORTÚZAR e WILLUMSEN 

(1994), apresentados no Quadro 3.2, existem ainda outros, como a alocação a alocação 

incremental, a alocação de restrição de capacidade, o sistema de alocação ótima e os 

modelos dinâmicos de alocação de tráfego. 

CALIPER (1996) afirma que a alocação incremental é um processo no qual são 

alocados, em passos, frações de volumes de tráfego. Em cada passo, uma proporção fixa 

da demanda total é alocada, baseada em uma alocação tudo-ou-nada. Após cada passo, 

os tempos de viagem dos links são recalculados, baseados nos volumes dos links. 

Quando são usados muitos incrementos, os fluxos podem se assemelhar a uma alocação 

de equilíbrio; porém, este método não converge a uma solução de equilíbrio. Para se 

obter boas aproximações é preciso realizar muitas iterações com baixos percentuais da 

matriz, ou baixas proporções da demanda. Por conseguinte, haverá inconsistências entre 

volumes dos links e tempos de viagem que podem conduzir a erros em medidas de 

avaliação. Como vantagens, para ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994), trata-se de um 

modelo muito fácil de programar e seus resultados podem ser interpretados como 

formação de congestionamento para o período do pico.  

Semelhante ao método incremental, a alocação de restrição de capacidade 

apresenta como diferença a utilização de toda a matriz de demanda de viagens. Assim, 

enquanto o método incremental necessita, para uma boa aproximação, pequenos 
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percentuais da matriz e muitas iterações, informações podem ser perdidas nesse 

processo. Então, para convergir toda a matriz de viagens, o método tenta minorar os 

tempos de viagem, calculando a média dos fluxos em cima de um conjunto das últimas 

iterações (CALIPER, 1996). Salienta-se, que esse método é dependente do número de 

iterações, com os resultados podendo mudar substancialmente adicionando-se ou 

retirando-se uma iteração, por exemplo. 

O sistema de alocação ótima computa uma alocação que minimiza o tempo total 

de viagem na rede. WARDROP (1952), apud ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994), já 

tinha proposto esse tipo de alocação alternativa, normalmente referenciada como seu 

segundo princípio. Esse princípio prevê que, sob condições sociais de equilíbrio de 

tráfego, uma rede congestionada deveria ser organizada de tal modo que a média (ou o 

total) do custo de viagem deva ser minimizada. Assim, o segundo princípio é orientado 

aos planejadores, que tentam administrar o tráfego, para minimizar os custos de viagem 

e então alcançar um equilíbrio social ótimo. Com isso, nenhum usuário pode mudar 

rotas sem aumentar o tempo total no sistema, embora seja possível que o viajante 

pudesse reduzir seu próprio tempo de viagem. 

 Diferentemente dos modelos estáticos de alocação de tráfego vistos 

anteriormente, FRIESZ e BERNSTEIN (2000) relatam que o rápido desenvolvimento 

de tecnologias de sistemas de transportes inteligentes, aliado à ênfase de políticas de 

desenvolvimento dessas mesmas tecnologias, incrementaram a importância dos modelos 

dinâmicos de alocação de tráfego. Esses modelos podem ser usados para gerar previsões 

de tráfego que ilustram como níveis de congestionamentos variarão com o tempo; sendo 

úteis para controle e administração do tráfego num tempo próximo do real. 

Modelos de Alocação do Transporte Público Coletivo 

Os modelos de alocação de transporte público coletivo são usados para estimar o 

número de passageiros que utilizam um link numa rede de transporte público em função 

do seu nível de serviço. Esses modelos têm como dados de entrada uma matriz dos 

fluxos de passageiros entre as zonas de origem e destino e uma rede de transporte 

público. Os modelos produzem níveis de serviços dos links e dados estatísticos 

agregados dos mesmos. 
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Para redes de transporte público coletivo, o problema de escolhas de rota está 

baseado no princípio de minimização do custo total de viagem, incluindo o valor 

esperado dos tempos de espera. ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994) consideram o caso 

em que as médias dos custos de viagem para um usuário dependem das escolhas de rota 

de todos os usuários da rede de transporte coletivo, e não dos usuários do transporte 

particular. Neste caso, assume-se que não existe interação entre a rede de transporte 

coletivo e a rede de transporte particular. Isto, em particular, é verdadeiro no caso de 

redes de metrô, ou quando os ônibus têm faixas exclusivas. 

Com relação aos modelos de alocação do transporte público coletivo, existem 

cinco diferentes métodos: tudo-ou-nada, estratégias ótimas, pathfinder, equilíbrio do 

usuário e equilíbrio estocástico do usuário. 

Os três primeiros métodos não são modelos de equilíbrio. A alocação tudo-ou-

nada aloca todas as viagens entre uma particular origem e destino para o menor caminho 

da rede em função do custo de deslocamento adotado. Esse custo pode ser generalizado, 

composto pelo valor da tarifa, dos tempos de viagem, de acesso e de difusão, de 

transbordo etc. A alocação de estratégias ótimas visa, em cada ponto de parada de um 

caminho longo, dividir todas as viagens que chegam a um ponto de parada, utilizando 

os links à jusante desse ponto, proporcional às suas freqüências de serviço. O método 

pathfinder aloca todas as viagens entre um par de origem-destino em um único 

caminho. Com isso, BATISTA FILHO (2002) relata que rotas similares que atendem a 

um mesmo par origem-destino, cujos custos generalizados possam ser superiores ao da 

melhor rota, são compostas numa única rota. Esse método tem como desvantagem a não 

consideração da tarifa de transbordo, impossibilitando, então, modelar a integração 

tarifária. 

Os outros dois modelos de alocação de equilíbrio levam em conta a capacidade 

do serviço de transportes e os efeitos da lotação veicular sobre a escolha dos usuários na 

utilização do transporte e, opcionalmente, os efeitos do tempo em que o veículo 

permanece estacionado no ponto de parada, incluindo o atraso no embarque e 

desembarque dos usuários, no tempo de viagem da rota. Estes métodos distribuem o 

fluxo entre uma particular origem e destino, em múltiplos caminhos, baseados nas suas 

relativas atratividades. 



  47 

Na prática, segundo CALIPER (1996), o método de alocação de equilíbrio 

estocástico do usuário produz resultados que parecem ser o mais razoável. Esse método 

resulta numa alocação em que podem ser usados muitos caminhos razoáveis para cada 

par O-D, até mesmo quando a capacidade não é levada em questão. 

Quanto aos custos monetários associados aos arcos da rede, ARAGÓN e LEAL 

(1999) observam o seguinte: no caso de uma rede de transporte privado, estes custos são 

diretamente associados ao consumo de combustível, o que então é assumido como 

proporcional à distância percorrida. Estas são aproximações usualmente aceitas, dado 

que os motoristas de veículos privados não percebem estes custos de uma forma direta 

como um passageiro, que paga a passagem, quando passa na roleta do ônibus. No caso 

do transporte público coletivo, o custo generalizado pode incluir diferentes 

componentes como o custo monetário da passagem e toda a composição do tempo de 

viagem. 

 

3.3.5. Crítica ao Modelo Quatro Etapas de Planejamento de Transportes 

O modelo quatro etapas, para OPPENHEIM (1995), peca pela sua estrutura 

seqüencial, pois cada nível é tratado separadamente e independentemente dos outros, 

com o produto de cada etapa sendo passado para o próximo nível. Assim, possíveis 

erros ocasionados nos primeiros passos podem ser simplesmente replicados nas etapas 

subseqüentes. 

Conforme já discutido anteriormente, ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994) 

mostram que a seqüência geração de viagens, distribuição, divisão modal e alocação é a 

mais comum, mas não a única possível. Alguns estudos passados puseram divisão 

modal antes de distribuição de viagens e imediatamente depois da (ou com a) geração 

de viagens. Isto permite uma maior ênfase em variáveis de decisão que dependem da 

unidade de geração de viagem, talvez para os habitantes dos domicílios. Porém, quando 

se força a divisão modal antes do destino, fica difícil de incluir os atributos da viagem e 

modos no modelo. Isto diminui a relevância da política do modelo de divisão modal. 

Talvez uma aproximação melhor seria executar a distribuição e escolha de modo 

simultaneamente. Note-se, também, que o modelo clássico faz a geração de viagem não 

elástica, isto é, independente do nível de serviço ofertado no sistema de transportes. Isso 
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é provavelmente irreal, mas só recentemente foram desenvolvidas técnicas que levam 

em conta esses efeitos. 

OPPENHEIM (1995) relata que, quando não houver nenhum congestionamento 

nas respectivas redes modais, isto é, quando todos os fatores de demanda de viagem 

forem fixos independente de volumes de viagem, o modelo quatro etapas pode ser 

aplicado, conforme descrito anteriormente. Porém, quando há congestionamento, a 

situação se torna significativamente mais complexa, com os custos de viagem sendo 

dependentes dos volumes de viagem, e vice-versa. 

ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994) relatam, ainda, que uma vez que o modelo 

tenha sido calibrado e validado para condições do ano-base, este deve ser aplicado a um 

ou mais horizontes de planejamento. Para fazer isso, é necessário desenvolver cenários e 

planos que descrevam as características pertinentes do sistema de transportes e das 

variáveis consideradas. A preparação de cenários realísticos e consistentes não é uma 

tarefa simples, sendo muito fácil entrar na armadilha de construir futuros que não são 

financeiramente viáveis, nem realísticos no contexto da evolução provável do uso do 

solo e do sistema de atividades na área de estudo. Com o decorrer do tempo, poderão 

ocorrer mudanças na demanda, por exemplo: mudanças de locais de trabalhos, de 

residências, escolha de fazer compras em outras áreas, e assim por diante; colocando, 

enfim, risco nas previsões anteriormente propostas. Contudo, prever cenários é ainda 

mais uma arte que uma técnica, requerendo uma engenharia competente combinada com 

o correto julgamento político. 

 Para a preparação de cenários futuros, escolhe-se, em princípio, a hora de pico. 

Isso é justificado, pelo fato dos planejadores tentarem planejar para a pior situação de 

um dia. No entanto, VASCONCELLOS (2000) alerta que as previsões a longo prazo 

para a hora de pico podem justificar a implementação de sistemas superdimensionados, 

com ênfase para soluções com elevado custo capital.  

 A agregação dos dados comumente utilizada pelo processo quatro etapas pode 

comprometer os resultados da modelagem de demanda por transportes. Para reduzir os 

possíveis erros oriundos dessa agregação, torna-se necessário realizar algumas medidas 

como aumentar o número de zonas, acrescentar mais variáveis socioeconômicas, 

desagregar algumas rotas etc. Adotando-se essas medidas, segundo ORTÚZAR e 
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WILLUMSEN (1994), o modelo ficaria não só oneroso (em tempo e dinheiro), como 

também mais complexo. Assim, surge como contraponto dessa alternativa, a utilização 

de um outro processo de planejamento, conforme descrito a seguir. 

 

3.4. O PROCESSO DE DECISÃO INDIVIDUAL DAS VIAGENS 

Diferentemente do processo tradicional descrito anteriormente, o processo de 

decisão individual das viagens é caracterizado como uma estrutura inovadora no 

planejamento de transportes. Assim, esse processo é explicado dentro da teoria da 

utilidade, na qual o modelo Logit Multinomial é apresentado. 

  

3.4.1. A Estrutura do Processo 

Segundo OPPENHEIM (1995), essa abordagem é baseada na modelagem de 

decisões de viagens individuais ou na escolha de alternativas ofertadas aos usuários. Às 

vezes é chamada de “abordagem comportamental”, porque, ao contrário da “abordagem 

tradicional”, não está baseada na modelagem descritiva, mas principalmente no 

princípio explícito do comportamento humano. Especificamente, é assumido o 

comportamento individual para a escolha das viagens a serem realizadas. 

Segundo a abordagem comportamental, uma viagem normalmente está apoiada 

na necessidade de realizar algum tipo de atividade, seja isto a curto prazo (fazer 

compras ou obter algum serviço, lazer etc.), ou a longo prazo (trabalho, residência etc.). 

Assim, as decisões de viagens individuais não só interessam ao fato da viagem em si, 

mas também à atividade de suporte associada à viagem. Quando essas duas perspectivas 

ocorrem juntamente, essas respectivas decisões podem influenciar potencialmente uma 

à outra. Por exemplo, a escolha de uma residência pode determinar o modo da viagem 

ao trabalho e vice-versa. 

Com isso, segue-se a estrutura do processo de decisão individual das viagens: 

a) Dado um certo local geográfico i, um determinado período de tempo 

(hora, dia, etc.) e uma atividade (compras, trabalho, lazer, etc.), um 

determinado indivíduo decide primeiro se vai viajar ou não. A 
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probabilidade incondicional de que esse indivíduo faça uma viagem no 

período de tempo é então Pi, e, claro, a de não fazê-la é (1 - Pi). 

b) Realizada a escolha no primeiro nível de decisão acima e determinada a 

presente localização i deste indivíduo, o mesmo escolhe um local então j 

para a realizar sua determinada atividade. A probabilidade condicional 

desta decisão é Pj/i. 

c) Com os resultados das primeiras duas decisões acima, o viajante decide 

qual modo de transporte m irá usar, dentre os vários modos alternativos 

disponíveis, entre o local inicial i e o local j escolhido para a conduta da 

atividade. A probabilidade condicional desta decisão é Pm/ij. 

d) Finalmente, de posse dos resultados de todas as decisões anteriores, o 

viajante escolhe uma rota final r entre as disponíveis para viagem, 

conforme decidira. A probabilidade condicional desta decisão é Pr/ijm. 

Destacam-se aí vários pontos. Primeiro, as viagens individuais na origem i não 

são distinguíveis em termos das probabilidades das escolhas de viagem dos indivíduos. 

Isso não insinua que todas as viagens individuais são semelhantes, apenas que Pi 

representa a probabilidade da média dos indivíduos em uma zona de realizarem uma 

viagem.  

Salienta-se que, embora o processo tenha uma proposta analítica das respectivas 

escolhas, cada uma é condicionada nesse procedimento, ou nenhuma destas escolhas é 

separável da outra na mente do viajante. Na realidade, a ordem é um pouco arbitrária. 

Por exemplo, para residentes que não possuem um automóvel, ou não podem dirigir um, 

a escolha do modo pode ser suprema e poderia levar precedência em cima das outras 

escolhas. Em tais casos, pode ser mais lógico ordenar a escolha do modo antes do 

destino. 

É necessário especificar as relações entre as probabilidades da escolha individual 

das viagens a cada um dos respectivos níveis do processo e as respectivas demandas de 

viagens Ti, Tij, Tijm, Tijmr ora definidas no item 3.3 deste capítulo. Em cada zona de 

origem i, há vários usuários em potencial Ni (residentes). Como o processo de previsão 

de demanda tem que começar em algum lugar, este número é assumido. Se não, teria-se 

que estimar, por exemplo, pelos modelos de residência local ou de emprego, para assim 
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verificar, com relação aos seus propósitos, se são externos aos modelos de demanda de 

viagem; conforme relatam ANAS (1984) e BOYCE (1988) apud OPPENHEIM (1995).  

OPPENHEIM (1995) destaca que dispondo de um modelo de demandas de 

viagens, no qual as respectivas probabilidades Pt/i, Pj/i, Pm/ij, e Pr/ijm fazem um papel 

central, essa teoria é extensamente usada em microeconomia, podendo recorrê-la para 

avaliar essas probabilidades. Essa teoria foi desenvolvida para lidar precisamente com 

situações analíticas como o presente, cujas escolhas são ofertadas ao viajante em cada 

um dos quatro níveis de decisão acima, sendo discretas ou qualitativas. Essa teoria é 

chamada de “escolha discreta”, ou teoria da “utilidade”. Ressalta-se que a definição das 

escolhas que estão diante de um usuário pode não ser óbvia. Por exemplo, usuários 

diferentes podem ter oportunidades diferentes para viagem. 

 

3.4.2. O Conceito de Utilidade  

Para OPPENHEIM (1995), a utilidade para um determinado usuário oferecida 

por uma determinada escolha de viagem, também chamada de alternativa, pode ser 

definida como a medida da preferência que o usuário possui por aquela escolha 

particular, ou combinação de escolhas. Por exemplo, a utilidade de um determinado 

modo de transporte para uma determinada viagem poderia ser medida pelo pacote 

“total” dos atributos do modo, como velocidade, conforto, segurança e custo; traduzido 

em seu valor monetário, ou valor, para o viajante. Assim, para BEN-AKIVA e 

LERMAN (1985), a utilidade de uma determinada alternativa para um certo indivíduo 

deve ser definida em função dos valores dos atributos das alternativas e das 

características socioeconômicas deste indivíduo. 

A razão pela definição deste conceito é que a utilidade representa a chave da 

previsão das escolhas das viagens individuais e, por conseguinte, a determinação de 

demandas de viagem. Assim, uma viagem individual é gerada por uma alternativa que 

ofereça a mais alta utilidade. Essa teoria pode ser exemplificada por meio do modelo 

Logit Multinomial, caracterizado como o modelo de escolha discreto prático mais 

simples e mais popular conhecido. 
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3.4.3. O Modelo Logit Multinomial 

Segundo MASSLER e STRAMBI (1999), modelos de escolhas discreta, como 

os do tipo Logit, caracterizaram-se num instrumento comum e eficiente de análise da 

demanda por transportes. Esses modelos são alicerçados na maximização da utilidade, 

constituindo numa aplicação estritamente individual. Adotando esse conceito, pode-se 

obter uma formulação de probabilidade de escolha, na qual se permite responder por 

vários indivíduos correlatos a uma mesma função de utilidade. Quando isso acontece, a 

utilidade é simbolizada pela soma de uma parcela observável determinística e outra 

aleatória não observável. No entanto, os vários indivíduos que correspondem a uma 

mesma função de utilidade, não obrigatoriamente têm o mesmo comportamento, 

podendo julgar de formas distintas uma mesma situação de escolha modal. Essa 

característica é absorvida pela parcela probabilística do modelo Logit.  

O modelo tipo Logit Multinomial, para BEN-AKIVA e LERMAN (1985), cuja 

probabilidade de escolha de uma alternativa j para um determinado indivíduo n é dado 

por: 

                            P (j|Cn) = 
∑

∈ nCi

inV

jnV

e

e
µ

µ

                                                      (3.12) 

onde: 

µ = parâmetro maior que 0. Nesse modelo, o valor de µ não pode ser identificado 

separadamente dos valores dos parâmetros da parcela determinística V da função 

utilidade; normalmente definido como sendo igual a 1; 

Cn = conjunto de escolha das alternativas de modos de transporte consideradas pelo 

indivíduo n. 

Vin é a parcela determinística da utilidade da alternativa i para o indivíduo n, 

definida como uma função aditiva e linear, de natureza compensatória, dos atributos da 

alternativa i para o indivíduo n (Zin) e das características do indivíduo n (Sn) 

(MASSLER e STRAMBI, 1999): 

                            Vin = V(Zin, Sn) = ( ) i
k

inkink Kx +∑ .θ                                    (3.13) 
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onde: 

Xink = variáveis da função utilidade, função dos atributos mensuráveis da alternativa i e 

das características do indivíduo n; 

θink = parâmetros do modelo; ponderação dada a cada uma das variáveis; 

Ki = constante específica da alternativa i. 

 Portanto, mesmo que o processo de decisão individual das viagens seja uma 

evolução na modelagem de demanda transportes, ainda existe a possibilidade de 

imprecisões inerentes a esse processo. Diante disso, as imprecisões podem estar 

alicerçadas nas escolhas de cada usuário, cujas utilidades de cada escolha são certas sob 

o ponto de vista dos usuários, mas não as são sob os modeladores, ainda que estes 

possam ter informações probabilísticas sobre as várias outras utilidades dos usuários, 

conforme relata MANSKI (1977) apud OPPENHEIM (1995). 

 

3.5. DISCUSSÕES DAS ABORDAGENS EM MODELOS DE TRANSPORTES 

Os ítens 3.3 e 3.4 desta dissertação descreveram dois exemplos de modelos de 

transportes comumente utilizados ao longo dos últimos quarenta anos. Enquanto o 

modelo clássico quatro etapas obedece a uma abordagem “tradicional”, o processo de 

decisão individual das viagens, alicerçado numa abordagem “comportamental”, surgiu 

para contrapor o clássico quatro etapas.   

Diante disso, os ítens subseqüentes relatam discussões entre as estruturas dessas 

abordagens (tradicional versus comportamental), além da forma como são tratados os 

dados (agregados versus desagregados) utilizados por esses mesmos modelos. 

 

3.5.1. Abordagem Agregada versus Abordagem Desagregada 

Para ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994), um importante artifício usado na 

coleta dos dados, num estudo de planejamento de transportes, é o nível de agregação 

dos mesmos. Diante disso, um modelo será mais preciso quanto maior for a sua amostra 

pesquisada. No entanto, isso incorreria num processo oneroso em tempo e dinheiro. 

Assim, a agregação dos dados torna-se necessária quando se pretende diminuir os custos 
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com a coleta de dados. Mas, para diminuir ainda mais esses custos, é preciso reduzir tal 

amostra, o que torna o processo mais impreciso. 

Ao longo dos anos, a agregação dos dados sempre tentou representar uma média 

sobre um grupo de viagens. Quando os modelos objetivam representar o 

comportamento de mais de um indivíduo (por exemplo, um segmento de uma população 

prefere possuir automóvel particular vivendo numa dada zona), neste caso, um certo 

nível de agregação dos dados é inevitável. Não obstante, a desagregação dos dados se 

aplica quando um modelo procura representar, por exemplo, o comportamento, as 

escolhas ou as características dos indivíduos. Assim, é concebível que as informações 

sejam obtidas e usadas separadamente para cada viagem, caracterizando, pois, uma 

abordagem desagregada. 

ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994) chamam também os modelos agregados de 

modelos de 1ª geração. Esses modelos foram usados quase sem exceção nos estudos de 

transportes até o final da década de 70, facilitando, até então, as análises das demandas. 

Porém, os autores afirmam ainda que eles têm sido severamente (e algumas vezes 

justamente) criticados pela sua inflexibilidade, imprevisão e custo. Infelizmente, muitas 

abordagens dos modelos desagregados – ou de 2ª geração – os quais têm adotado 

sofisticados tratamentos das escolhas e restrições, face às viagens individuais, têm 

falhado. Isso porque, estando o processo ligado às produções dessas viagens, algumas 

vezes requer dados que não podem ser previstos. 

Os modelos desagregados tornaram-se cada vez mais populares durante a década 

de 80, oferecendo substanciais vantagens sobre os métodos tradicionais, que ainda eram 

utilizados em muitos estudos. No entanto, um importante problema nas análises dos 

modelos desagregados é que eles demandam um alto nível estatístico e econométrico 

para seus usos (em particular, para interpretação dos resultados), certamente muito 

maior do que no caso dos modelos agregados. Para OPPENHEIM (1995), isso 

significativamente aumenta e enriquece a gama e eficiência da metodologia disponível 

para a modelagem da demanda das viagens urbanas.  

Quanto à diferença entre os modelos, ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994) 

afirmam que enquanto os modelos de 1a geração estão baseados em relações observadas 

para grupos de viajantes, ou em relações comuns a um nível zonal, os modelos de 2a 



  55 

geração, por outro lado, estão alicerçados em escolhas observadas, feitas por viajantes 

individuais. Além disso, as diferenças entre os sistemas de modelos de 1ª geração e 2ª 

geração têm sido freqüentemente expandidas. Por exemplo, os modelos desagregados 

foram vendidos como uma saída radical dos métodos clássicos, fazendo uma revolução 

no campo, embora finalmente seja mais adequado vê-los como uma evolução. De fato, 

para DALY (1982) apud ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994), em muitos casos existe 

uma completa equivalência entre as formas dos modelos de previsão. A essencial 

diferença existe no tratamento da descrição do comportamento, particularmente durante 

o processo de desenvolvimento do modelo. Em muitas circunstâncias, a abordagem 

desagregada é claramente superior para o comportamento zonal de grupos e de 

segmentos predefinidos. 

Tentativas são realizadas para esclarecer quais das duas abordagens são 

preferidas e em quais circunstâncias. No entanto, para DALY e ORTÚZAR (1990) 

apud ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994), não existe uma abordagem definitiva 

apropriada para todas as situações, dependendo assim do contexto. Portanto, ambas as 

abordagens agregadas e desagregadas são aplicadas em modelos de previsão de 

demanda por transportes. 

 

3.5.2. Abordagem Tradicional versus Abordagem Comportamental 

 Segundo BRUTON (1975), a modelagem tradicional da demanda por 

transportes, caracterizada por um processo seqüencial (por exemplo, o processo quatro 

etapas) objetiva representar, geralmente de forma agregada, as decisões dos usuários 

referentes ao destino da viagem, o modo utilizado e a rota escolhida no deslocamento 

entre a origem e o destino.  

 Este procedimento tradicional, que surgiu na década de 60 nos Estados Unidos, 

ainda é utilizado no planejamento de transportes no Brasil. Pode-se citar como exemplo 

dessa utilização, o atual processo de planejamento do sistema de transportes do 

município de Fortaleza, conforme PROTRAN (2002). A adoção dessa técnica 

tradicional por países em desenvolvimento é contundentemente criticada em seus 

aspectos técnicos, estratégicos, políticos e ideológicos (VASCONCELLOS, 2000). No 

lado técnico, a inconsistência dos dados e as instabilidades socioeconômicas dos países 
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em desenvolvimento respondem pelos principais problemas. No aspecto estratégico, as 

propostas não são implementadas por fatores como a falta de recursos humanos 

adequados e subutilização das técnicas de manutenção da infra-estrutura e dos 

equipamentos. Com relação ao lado político, a principal crítica recai na transferência 

direta desse processo tradicional para os países em desenvolvimento, negligenciando 

sua conjuntura política, por meio da adoção direta dos procedimentos e pressupostos 

adotados nos países desenvolvidos. No lado ideológico, o processo tradicional priorizou 

o automóvel privado, descuidando-se do transporte público e do não motorizado. 

 Durante a década de 80, observou-se consideráveis avanços na modelagem de 

demanda por transportes, por meio do desenvolvimento teórico dos modelos 

comportamentais, também chamados de modelos desagregados de escolha discreta. 

Pode-se citar como vantagens da utilização desses modelos, o recurso de representar 

com maiores detalhes os atributos das redes de transportes estudadas, interferindo, 

assim, o processo de escolha dos modos e das rotas que irão compor os deslocamentos. 

 Na modelagem da demanda por transportes, os modelos comportamentais se 

alicerçam na decisão individual do usuário em realizar ou não uma viagem. No entanto, 

os modelos tradicionais modelam a partir de dados coletados no passado, assumindo 

que as decisões comportamentais de realizar uma viagem permanecerão inalteradas com 

o decorrer do tempo. 

Com relação às mudanças significativas entre os modelos comportamentais e 

tradicionais na modelagem de redes de transportes, enquanto estes realizam a divisão 

modal e alocação em etapas distintas e independentes, aqueles permitem que essas 

mesmas etapas possam ser realizadas conjuntamente. Essa simultaneidade de etapas dos 

modelos comportamentais, segundo BATISTA FILHO (2002), permite a integração de 

diversos modos de uma rede, cujos custos generalizados de cada rota são função dos 

links e dos modos utilizados, podendo, ainda, atribuir impedâncias específicas para cada 

combinação link/modo. Pode-se exemplificar isso, por meio do trabalho de LOUREIRO 

(1994), que buscou modelar o fluxo de cargas em redes integradas a partir da escolha 

pelos despachantes das rotas unimodal ou multimodais, combinando custos relativos ao 

valor do frete e do tempo de viagem. 



  57 

 Contudo, CALDAS (1998) afirma que a modelagem comportamental não é uma 

tarefa fácil, pois envolve fatores subjetivos que dizem respeito às atitudes e percepções 

dos indivíduos. 

  

3.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo discorreu sobre a modelagem da demanda por transportes, por 

meio de um breve histórico, definições, descrições de modelos e discussões das 

abordagens utilizadas em transportes.  

Ao enfatizar o processo 4 etapas, o capítulo descreveu não só os diversos tipos 

de modelos agregados de previsão de demanda por transportes, mas também fez uma 

análise crítica da utilização dessa clássica metodologia que poderia ter auxiliado os 

planejadores durante a etapa de elaboração do PDTU. Em contraponto ao modelo 4 

etapas, o capítulo mostrou o processo de decisão individual das viagens como uma 

alternativa de planejamento de transportes a ser utilizada. 

 Apesar dos avanços obtidos no processo de modelagem de demanda por 

transportes no últimos vinte anos, o propósito desta dissertação era simular o processo 

de previsão de demanda possível de ter sido aplicado pelos técnicos que elaboraram o 

PDTU ao final da década de 70 e início dos anos 80. Portanto, o ferramental de 

modelagem utilizado resumiu-se a modelos agregados na seqüência tradicional 4 etapas. 
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CAPÍTULO 4 

 

CALIBRAÇÃO DE MODELOS AGREGADOS DE 
PREVISÃO DE DEMANDA POR TRANSPORTES 

  

 Este capítulo trata da calibração de modelos agregados de previsão de demanda 

por transportes, para o município de Fortaleza, relativos ao final da década de 70. Isso é 

justificado pela não previsão por parte dos planejadores do PDTU de uma demanda por 

transportes, a qual motivou a realização de uma simulação dessa previsão dentro de um 

processo de planejamento de transportes adequado à década de 70. Por isso, a utilização 

dos modelos agregados se mostra interessante para verificar a contribuição que a 

aplicação dos mesmos poderia ter dado ao processo de elaboração do PDTU.  

 Diante disso, primeiramente este capítulo objetivou identificar as variáveis 

adequadas para a calibração desses modelos, presentes nos Estudos de Transportes 

Urbanos da Região Metropolitana de Fortaleza (ETURMF). Em seguida, foi 

apresentada a plataforma que consolidou todos os dados necessários à calibração dos 

modelos num único banco de dados. Finalmente, foi realizada a calibração dos modelos 

agregados de geração e distribuição de viagens, além da validação do processo de 

alocação de tráfego. Convém salientar que não foram calibrados modelos de divisão 

modal, pois os ETURMF já apresentavam matrizes de viagens relativos aos modais 

automóvel privado e ônibus. 

 

4.1. IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 Neste item, primeiramente foi preciso avaliar a qualidade dos dados coletados no 

final da década de 70, os quais subsidiaram a elaboração dos ETURMF, verificando se 

os mesmos seriam adequados para a calibração de modelos agregados de previsão de 

demanda por transportes. Os ítens seguintes discorreram sobre a plataforma em que o 

banco de dados foi organizado, além do ferramental computacional escolhido para 

trabalhar com o sistema de transportes. 
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4.1.1. Avaliação da Qualidade dos Dados Coletados no Final da Década de 70 

Os dados coletados no final da década de 70 estavam contidos nas 

Recomendações para Implantação Imediata (GEIPOT/MT, 1978), no Estudo de 

Transportes Coletivos – TRANSCOL (GEIPOT/MT, 1981a) e no Plano Diretor de 

Transportes Urbanos – PDTU (GEIPOT/MT, 1984). 

Com relação ao primeiro estudo, conforme o próprio título, as Recomendações 

para Implantação Imediata objetivavam intervenções de curto prazo, principalmente 

para a área central da cidade. Esse estudo se restringiu à área central específica, e não ao 

município de Fortaleza como um todo. Portanto, para calibrar modelos agregados de 

previsão de demanda para o final da década de 70, os dados não foram adequados, 

servindo, apenas, para facilitar a compreensão socioeconômica e do sistema de 

transportes da região central de Fortaleza. 

No TRANSCOL, há um diagnóstico composto por deficiências e respectivas 

causas de problemas no transporte coletivo, propondo soluções para os problemas 

identificados, priorizando o município de Fortaleza à RMF. Dentre os dados ofertados, 

destacam-se as matrizes O-D das viagens realizadas, por macrozona, para o modal 

ônibus, por todos os motivos, para as 24 horas e para o pico da tarde de um dia útil. 

Essas matrizes foram úteis para calibrar os modelos agregados de geração e de 

distribuição de viagens para o final da década de 70. 

  Para o terceiro estudo, os dados do PDTU foram coletados por meio de diversas 

pesquisas, destacando-se aqui as pesquisas por entrevistas domiciliares no município de 

Fortaleza, abrangendo 16.199 domicílios, e por entrevistas nas vias de acesso à RMF.  

Essas entrevistas foram realizadas nos anos de 1977 e 1978. Essas pesquisas geraram 

uma quantidade relevante de dados socioeconômicos da população e das demandas por 

transporte público e individual da RMF (principalmente do município de Fortaleza). 

Esses dados foram suficientes para a realização dos diagnósticos socioeconômicos e do 

sistema de transportes (oferta da malha viária e demanda por transporte público) do 

citado município. 

Para utilizar modelos agregados de previsão de demanda por transportes, foi 

necessário que a área de estudo (o município de Fortaleza) estivesse zoneada de forma 

que houvesse agregação de dados e de informações. Assim, o zoneamento empregado 
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no PDTU baseou-se nos critérios básicos de homogeneidade socioeconômica, de 

divisão espacial por extrato de renda, de uso e ocupação do solo e da posição da malha 

viária. 

Após a coleta dos dados contidos nos ETURMF, foi verificado que não havia a 

presença de categorias de desagregação das variáveis socioeconômicas. Com relação ao 

diagnóstico do sistema de transportes, a malha viária do município estava representada 

de forma adequada para a utilização dos modelos agregados, estando classificada 

conforme suas funções em arteriais, principais, coletoras e locais. Salienta-se que o 

PDTU apresentou uma classificação do nível de serviço das vias arteriais e principais na 

razão volume/capacidade. Porém, não havia dados relativos aos valores dos volumes e 

das capacidades viárias dessas vias. Com relação à demanda do sistema, as pesquisas 

forneceram três matrizes de origem-destino (O-D), por macrozona, referente a todos os 

motivos de viagem, relativas às 24 horas de um dia útil: 1) todos os modos; 2) modal 

ônibus; e 3) modal automóvel privado. Existiam ainda no PDTU, dados relativos à 

divisão modal para o final da década de 70, além da variação temporal das viagens, ao 

longo das vinte e quatro horas de um dia útil, para todos os modos e motivos e para o 

modal ônibus, todos os motivos. Contudo, o PDTU não apresentou nenhuma matriz O-

D para a hora de pico de um dia útil e nem a variação temporal para o modal automóvel 

privado. 

Consolidados esses dados, algumas considerações precisam ser salientadas. A 

não desagregação de algumas variáveis socioeconômicas (por exemplo: faixa de renda 

do domicílio ou da população, divisão etária e sexual da população etc.) poderia 

contribuir para calibrar modelos agregados que representariam melhor o padrão de 

deslocamento da população de Fortaleza. Devido à inexistência dos valores dos 

volumes veiculares e das capacidades viárias, foi necessário obter pelo menos as 

capacidades viárias para que fosse possível realizar uma das etapas do processo de 

modelagem. Por último, a forma como foram dispostos os dados socioeconômicos (por 

zona de tráfego) e os dados das matrizes O-D (por macrozona), impossibilitaram a 

desagregação dessas matrizes por zonas de tráfego. 
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Portanto, apesar das considerações expostas, os dados coletados para a 

elaboração dos ETURMF foram utilizados para a obtenção dos modelos agregados de 

previsão de demanda por transportes, os quais estão resumidos no Quadro 4.1 a seguir. 

 

Quadro 4.1: Resumo dos Dados Coletados nos ETURMF 

TRANSCOL (1981) PDTU (1983) 

  - Matrizes: 

O-D, ônibus, 24 horas; 
O-D, ônibus, pico da tarde. 

 
  - Outros: 

Pontos de Paradas de Ônibus; 
Tarifa das Linhas; 
Volume de Passageiros. 
 

 

 

- Matrizes: 

O-D, ônibus, 24 horas; 
O-D, automóvel, 24 horas; 
O-D, todos os modos, 24 horas. 

- Variação Temporal das Viagens: 

Ônibus, 24 horas; 
Todos os modos, 24 horas. 

- Variáveis Socioeconômicas: 

População, Densidade Populacional, Número de 
Domicílios, Veículos Privados, Habitantes por 
Veículo, Renda Média Domiciliar, População 
Ativa Residente, Empregos Ofertados e 
Matrículas Escolares Ofertadas. 

     
- Outros: 

Divisão Modal; 
Relação Volume/Capacidade das Vias; 

    Malha Viária Básica. 
 

4.1.2. Seleção das Variáveis Socioeconômicas e dos Dados de Demanda do 

Sistema de Transportes 

As variáveis socioeconômicas selecionadas foram obtidas junto ao diagnóstico 

presente no PDTU. As variáveis são: população, densidade populacional, número de 

domicílios, número de veículos privados, população por domicílio, habitantes por 

veículo, renda média domiciliar e população ativa residente. A Figura 4.1 a seguir 

mostra a localização das macrozonas no município de Fortaleza. Os valores dessas 

variáveis por macrozona estão contidos na Tabela 4.1. Convém salientar que a variável 

renda média domiciliar foi coletada pelo valor do salário mínimo vigente à época da 

pesquisa domiciliar (1977/78), cuja moeda era o cruzeiro (Cr$). 
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Figura 4.1: Localização das Macrozonas no Município de Fortaleza 

 

O Anexo 1 contém a correspondência de cada macrozona com seus respectivos 

bairros constituintes. 

Com relação à demanda do sistema de transportes, foram consolidados os 

seguintes dados: as matrizes O-D das viagens realizadas, por macrozona, para os modais 

ônibus e automóvel particular, por todos os motivos, para as 24 horas de um dia útil, 

ambas presentes no PDTU; as matrizes O-D das viagens realizadas, por macrozona, 

para o modal ônibus, por todos os motivos, para as 24 horas e para o pico da tarde de 

um dia útil, ambas presentes no TRANSCOL, e a variação temporal das viagens, ao 

longo de 24 horas, para todos os modos e motivos, assim como para o modal ônibus, 

todos os motivos. Assim, após a análise e seleção de todos os dados e variáveis, foi 

preciso organizá-los em um banco de dados. 

 

  



  

Tabela 4.1: Variáveis Socioeconômicas, por Macrozona, do Município de Fortaleza em 1977 

Macrozona População Densidade 
Populacional 

Número de 
Domicílios 

Veículos 
Privados 

Habitantes 
por 

Veículo 

Renda 
Média 

Domiciliara 

População 
Ativa 

Residente 

Empregos 
Ofertados 

Matrículas 
Escolares 
Ofertadas 

1 8.136 47,5 2.314 803 10,1 8,2 3.008 71.547 21.493 
2 8.861 118,0 1.758 24 369,2 2,8 1.513 2.236 1.529 
3 11.260 81,6 2.342 1.066 10,6 7,2 3.657 6.397 9.622 
4 60.813 202,2 11.474 1.642 37,0 4,2 16.717 10.579 20.735 
5 152.198 214,1 28.086 3.619 42,1 4,0 42.003 24.091 49.817 
6 11.164 118,9 2.178 685 16,3 8,4 3.364 8.656 8.673 
7 50.501 100,5 9.374 4.111 12,3 8,5 16.916 11.876 19.028 
8 61.886 149,0 11.424 1.241 49,9 4,2 13.435 11.126 23.783 
9 20.630 111,8 3.948 1.291 16,0 8,2 6.222 7.958 17.800 

10 125.004 134,2 23.622 5.596 22,3 5,8 36.780 22.970 46.058 
11 189.899 192,9 37.529 2.589 73,3 3,3 44.469 23.460 57.192 
12 83.464 121,7 15.040 1.771 47,1 4,2 24.417 14.892 31.290 
13 17.222 128,4 3.452 1.544 11,2 9,6 6.657 12.534 16.927 
14 32.739 65,4 5.852 3.521 9,3 11,1 10.922 12.204 12.923 
15 - - - - - - - 2.824 2.479 
16 30.174 119,7 5.890 2.687 11,2 9,5 10.718 8.632 10.319 
17 70.302 133,5 13.347 2.861 24,6 5,3 18.941 11.766 20.194 
18 68.912 325,2 12.827 1.282 53,8 3,3 12.968 10.404 16.953 
19 13.225 84,5 2.499 1.691 7,8 13,1 5.599 8.252 7.885 
20 43.114 71,9 7.898 6.612 6,5 16,2 18.694 19.233 17.521 
21 26.276 120,0 5.011 2.528 10,4 10,4 12.921 8.796 13.975 
22 8.161 108,4 1.756 617 13,2 8,5 2.973 6.684 2.868 
23 8.506 78,8 1.720 1.222 7,0 15,3 3.909 6.866 2.246 
24 25.943 91,6 4.957 3.041 8,5 12,3 8.582 8.252 7.325 
25 25.418 56,8 4.805 243 104,6 3,0 5.137 7.359 5.589 

 Fonte: GEIPOT/MT (1984) – Pesquisa por Entrevistas Domiciliares 
            a: valores em salários mínimos (1977/78) em Cr$. 63 
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4.2. ELABORAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

 De posse das variáveis socioeconômicas e dos dados relativos ao sistema de 

transportes, foi preciso consolidá-los em um único banco de dados. Para que isso fosse 

possível, escolheu-se um Sistema de Informações Geográficas (SIG) como plataforma 

capaz de trabalhar conjuntamente os dados da socioeconomia e do sistema de 

transportes de Fortaleza. 

 

4.2.1. O Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

De acordo com DUEKER e TON (2000), um SIG pode ser definido como um 

sistema que incorpora três componentes básicos para manipular dados espaciais: 

interface gráfica, sistema de gerência de banco de dados e ferramentas de modelagem 

espacial. Ao integrar esses três sistemas, o SIG se torna um poderoso sistema de 

informações capaz de digitalizar mapas, administrar dados, analisar dados e apresentar 

informações espaciais associadas a seus atributos 

Com relação ao uso do SIG no Brasil, a sua popularização ocorreu na década de 

90. Segundo LOUREIRO e RALSTON (1996), nesses últimos anos de popularização 

do uso do SIG no Brasil, muito já foi feito quanto à aplicação destes sistemas no 

processo de planejamento de transportes urbanos e regionais, assim como na operação 

do transporte público e em várias outras áreas do setor de transportes, tais como 

gerência de pavimentos, engenharia de tráfego etc. Criou-se, inclusive, uma 

nomenclatura especial, SIG-T, para designar a adaptação e adoção da tecnologia de SIG 

para propósitos específicos em transportes (NCHRP, 1993). Especificamente, o SIG-T é 

um ambiente de captura, gerenciamento e análise de dados espaciais relativos aos 

transportes (LANGFORD e LEWIS, 1995). 

Para a efetiva aplicação dos SIGs-T, é necessário que eles possuam 

características peculiares, tais como: 

• Esquemas de representação de rede mais adaptados para aplicações em 

transportes. Isto se faz necessário devido ao SIG ter sido originado no 

gerenciamento de recursos naturais. Nesta área, o processamento de 

dados referentes a polígonos é mais importante que a representação de 
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redes, que é uma das principais aplicações em transportes (NYEGERS, 

1990). 

• Capacidades analíticas específicas. Modelos analíticos para a resolução 

de problemas de transportes, como a obtenção de caminhos mínimos, 

devem ser incorporados ao sistema para aumentar a sua aplicabilidade. 

 Portanto, dentre os diversos pacotes computacionais existentes no mercado, 

escolheu-se o software TransCAD 3.14 for Windows, constituindo num dos primeiros 

SIG’s especificamente designado para trabalhar com o sistema de transportes. 

 

4.2.2. O Software TransCAD 3.14 for Windows 

A utilização deste software teve como objetivo não só calibrar modelos 

agregados de previsão de demanda por transporte, como também auxiliar na gerência 

dos bancos de dados geográficos, da demanda por transportes, das variáveis 

socioeconômicas e na elaboração de mapas temáticos. Como exemplo de aplicações em 

transportes, este software oferece várias rotinas e algoritmos de previsão de demanda 

por transportes, para cada uma das etapas de geração, distribuição, divisão modal e 

alocação de viagens (WAERDEN e TIMMERMANS, 1994). 

As principais vantagens deste software são os modelos de pesquisa e análise de 

redes de transportes, os conjuntos de modelos analíticos avançados para aplicações 

específicas e as ferramentas de suporte para análise estatística e econômica (CALIPER, 

1996). 

 

4.3. CALIBRAÇÃO DOS MODELOS AGREGADOS DE GERAÇÃO DE 

VIAGENS 

 Esta etapa objetivou calibrar modelos de geração de viagens para os modais 

relativos ao transporte público coletivo (ônibus) e para o transporte individual 

(automóvel particular), por todos os motivos de viagem e para o horário de pico da 

manhã. Foram considerados somente esses modais, devido à existência das matrizes de 

viagens O-D apenas para os citados modais. A partir da variação temporal das viagens 
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contida no PDTU, determinou-se o horário entre 7:00h e 8:00h como o pico da manhã. 

Portanto, segue-se o método utilizado para execução dessa etapa. 

 Antes da calibração dos modelos agregados de geração de viagens, algumas 

considerações foram salientadas com relação aos dados socioeconômicos e de demanda 

do sistema de transportes, relativos ao final da década de 70.  

 Com relação aos dados socioeconômicos contidos no relatório do PDTU, estes  

estavam agregados por zona de tráfego e não por domicílios. Assim, tornou-se 

impraticável a aplicação de modelos de geração de viagens por classificação cruzada, 

desagregada por domicílios. Portanto, os modelos de regressão linear múltipla foram 

utilizados para caracterizar a geração de viagens.  

 Como as variáveis socioeconômicas estavam consolidadas nas 109 zonas de 

tráfego e as matrizes de viagens geradas nas 25 macrozonas, agregou-se as variáveis 

socioeconômicas em macrozonas, devido à impossibilidade de desagregação das 

matrizes de viagens em zonas de tráfego. 

Após a seleção das variáveis, observou-se que do total das macrozonas, uma era 

de caráter institucional (macrozona no 15), sendo constituída pela área do Aeroporto 

Pinto Martins e pela Base Aérea de Fortaleza. Segundo dados das matrizes O-D, para as 

24 horas de um dia útil, para ambos os modais ônibus e automóvel privado, o número 

de viagens dessa macrozona correspondia a 1% do total das viagens de cada matriz O-

D. Com relação aos dados socioeconômicos dessa mesma macrozona, havia apenas a 

consolidação de duas variáveis: empregos ofertados e matrículas escolares ofertadas. 

Portanto, os dados relativos à macrozona citada não foram considerados para compor os 

modelos de geração de viagens, representando, pois, 24 macrozonas do município de 

Fortaleza. A Figura 4.1 mostra a localização das macrozonas no município de Fortaleza. 

Com relação às considerações dos dados de demanda do sistema de transportes, 

o PDTU não dispôs de nenhuma matriz de viagem O-D para o pico da manhã, tanto 

para o modal ônibus, quanto para o modal automóvel privado. Para obter essas matrizes, 

foi necessário elaborar procedimentos específicos com o objetivo de viabilizar a etapa 

de calibração dos modelos agregados de geração de viagens. Assim, os ítens seguintes 

descrevem os procedimentos de obtenção dessas matrizes. 
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4.3.1. Obtenção da Matriz O-D, Modal Ônibus, Pico da Manhã 

 Para o modal ônibus, o PDTU apresentou apenas uma matriz relativa às 24 horas 

de um dia útil. Sendo, então, necessário determinar uma outra matriz que retratasse a 

hora de pico da manhã.  

Para se determinar essa matriz, observou-se primeiramente no TRANSCOL, a 

presença de duas matrizes: uma que retratava as viagens para as 24 horas de um dia útil 

e outra em relação ao pico da tarde. Sendo a matriz relativa às 24 horas do PDTU 

praticamente simétrica, conclui-se que as viagens produzidas no início de uma jornada 

por uma macrozona i e destinadas a outra macrozona j, eram praticamente as mesmas 

que retornavam à sua zona de origem, ao final dessa mesma jornada. Portanto, partindo 

desse princípio, somente foi preciso obter uma matriz para uma hora de pico da tarde, 

cujas viagens destinadas nesse pico eram as originadas no pico da manhã e as originadas 

no pico da tarde eram as destinadas no pico da manhã. Enfim, utilizando uma 

linguagem matemática, bastou transpor a matriz de pico da tarde para obter a matriz de 

pico da manhã. 

Contudo, a obtenção da matriz de viagens para o pico da manhã, obedeceu aos 

seguintes passos: 

i) Primeiramente, calculou-se a proporção das viagens de cada macrozona 

entre matrizes de pico da tarde e das 24 horas, ambas contidas no 

TRANSCOL; 

ii) Multiplicou-se os valores dessa proporção pela matriz relativa às 24 

horas do PDTU para cada macrozona, gerando uma nova matriz do pico 

da tarde; 

iii) Por fim, cada linha dessa nova matriz foi transposta, gerando, então, a 

matriz O-D referente ao pico da manhã. Essa matriz obtida encontra-se 

no Anexo 2 desta dissertação.  

Salienta-se que o motivo da utilização da matriz O-D, relativa às 24 horas do 

PDTU, como referência para obtenção da matriz da hora de pico, deve-se ao fato de que 

a mesma era diferente da matriz referente às 24 horas do TRANSCOL, além do que a 
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maior parte dos dados necessários à calibração dos modelos encontram-se no PDTU, 

como por exemplo, os dados socioeconômicos. 

 

4.3.2. Obtenção da Matriz O-D, Modal Automóvel Privado, Pico da Manhã 

 Com relação ao modal automóvel privado, a matriz O-D das viagens para o pico 

da manhã foi obtida por um outro processo. Assim, o método sugerido consistiu nas 

seguintes etapas:   

i) Calibração de um modelo de geração de viagens por automóvel privado 

para as 24 horas; 

ii) Cálculo do número de viagens geradas para a hora de pico da manhã; 

iii)  Cálculo do número de viagens produzidas e atraídas para a hora de pico 

da manhã; 

iv)  Obtenção da primeira matriz O-D para o pico da manhã; 

v) Balanceamento da primeira matriz e validação do método; 

vi)  Obtenção da Matriz O-D, modal automóvel privado, pico da manhã. 

i) Calibração de um modelo de geração de viagens por automóvel privado para as 24 

horas 

Primeiramente, foi calibrado um modelo de geração de viagens, modal 

automóvel privado, para as 24 horas de um dia útil. A calibração desse modelo está 

completamente descrita no item 4.3.5. 

ii) Cálculo do número de viagens geradas para a hora de pico da manhã 

Este segundo passo, consistiu no cálculo do número de viagens geradas por 

macrozona. Assim, por meio da variação temporal das viagens contidas no PDTU, foi 

obtido o percentual (13,3%) das viagens relativo à hora do pico da manhã. Assim, 

multiplicou-se esse percentual pelo número de viagens geradas nas 24 horas, obtendo-se 

então as viagens geradas para o pico da manhã, por macrozona.  

iii) Cálculo do número de viagens produzidas e atraídas para a hora de pico da manhã 
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De posse das viagens geradas, era preciso calcular as viagens produzidas e 

atraídas. Essas viagens foram obtidas por meio de uma relação matemática envolvendo 

as variáveis socioeconômicas contidas no PDTU. Tal relação foi chamada de Índice de 

Atratividade (IA), pois relacionava as variáveis Empregos Ofertados e População, 

sendo expressa pela Equação 4.1 a seguir: 

jj

j
j HE

E
IA

+
=                                                        (4.1) 

onde: 

IAj: Índice de Atratividade da macrozona j para a qual se destinam as viagens; 

Ej: Número de Empregos Ofertados da macrozona j; 

Hj: População da macrozona j. 

A escolha dessas variáveis deveu-se ao fato de estarem presentes nos modelos 

calibrados de geração de viagens para as 24 horas de um dia útil e nos modelos 

calibrados de produção e atração de viagens para o pico da manhã; todos para o modal 

automóvel privado. A utilização do Índice de Atratividade, relativo a cada macrozona, 

corrobora com o que MARTÍNEZ (1991) disserta sobre a indeterminação de um valor 

absoluto utilizado para balancear as viagens geradas. 

Tendo já calculados os Índices de Atratividade de cada macrozona, pôde-se 

obter os totais das viagens atraídas por cada macrozona, multiplicando-se esse índice 

pelas viagens geradas para o pico da manhã anteriormente calculadas no passo (ii), 

conforme a Equação 4.2 a seguir: 

Aj = IAj . VGj                                                            (4.2) 

onde: 

Aj: Total das viagens atraídas para a macrozona j; 

IAj: Índice de Atratividade da macrozona j; 

VGj: Total das viagens geradas pela macrozona j. 

Obviamente, as viagens produzidas por esta mesma macrozona foram obtidas 

pela subtração das viagens geradas pelo valor das viagens atraídas. 

iv) Obtenção da primeira matriz O-D para o pico da manhã 
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Agora, consolidados os totais das viagens produzidas e atraídas de cada 

macrozona, foi preciso desagregar essas viagens para compor a matriz O-D entre essas 

macrozonas. A composição de cada par origem-destino obedeceu à Equação 4.3: 
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onde: 

Tij: número de viagens entre as macrozonas i e j; 

Pi: total de viagens produzidas pela macrozona i; 

IAj: Índice de Atratividade da macrozona j; 

ΣIAj: somatório dos Índices de Atratividade das macrozonas. 

Portanto, obteve-se uma matriz O-D cujos totais das viagens atraídas de cada 

macrozona apresentaram uma diferença em relação ao modelo calibrado de geração de 

viagens. Assim, em vista disso, foi necessário realizar um balanceamento dessa matriz.  

v) Balanceamento da primeira matriz e validação do método 

Para o balanceamento da matriz, foi utilizado o método segundo FURNESS 

(1965) apud ORTÚZAR e WILLUMSEN (1994), restringindo-se os valores das viagens 

produzidas. 

Todavia, de posse da matriz balanceada, restou validar o método utilizando o 

modal ônibus. A utilização desse modal deve-se ao fato de que se dispunha das matrizes 

de viagens para os período da hora de pico da manhã, bem como para as 24 horas, 

conforme 4.3.1. Para tanto, foi plotado um gráfico de dispersão entre os valores das 

viagens observadas pelo TRANSCOL versus os valores das viagens modeladas pelo 

método proposto. O gráfico, apresentado pela Figura 4.2, contém, ainda, a linha de 

tendência com o respectivo coeficiente de determinação. Esse gráfico mostra um valor 

relativamente alto para o coeficiente de determinação (0,85), demonstrando que o 

método é viável.  
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Figura 4.2: Gráfico de Dispersão entre as Viagens Observadas pelo TRANSCOL e as 

Viagens Modeladas 
  

vi) Obtenção da Matriz O-D, modal automóvel privado, pico da manhã 

Utilizando o método já validado, foi obtida a matriz O-D para automóvel 

privado relativa ao pico da manhã. Essa matriz encontra-se no Anexo 3 desta 

dissertação. Salienta-se, ainda, que para obter essa nova matriz foi necessário ter a 

variação temporal das viagens para o modal automóvel privado. Mas, como já fora 

relatado no item 4.1.1, não havia, entre os dados coletados, a variação temporal das 

viagens ao longo das 24 horas de um dia útil, para o modal automóvel privado. Assim, 

de posse das variações temporais de todos os modos e do modal ônibus, ambas para 

todos os motivos de viagem, ao longo das 24 horas de um dia útil, pôde-se deduzir a 

variação temporal para o modal automóvel privado. Para isso, sabia-se que a divisão 

modal apresentada no PDTU para os modais ônibus e automóvel privado era igual a 

67,5% e 26,6%, respectivamente, correspondendo a 94,1% do total. Assim, considerou-

se que a variação temporal das viagens para o modal automóvel privado correspondeu, 

aproximadamente, a diferença entre a variação temporal de todos os modos pela 

variação temporal do modal ônibus. 
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4.3.3. Metodologia para a Calibração dos Modelos Agregados de Geração de 

Viagens 

 De posse dos dados, procurou-se calibrar modelos de geração de viagens para os 

modais automóvel e ônibus, para as 24 horas de um dia útil, todos os motivos, como 

também modelos de produção e atração de viagens para os já citados modais, para a 

hora de pico da manhã, todos os motivos. Para executar o método da regressão linear 

múltipla, utilizou-se como variável dependente (Y) o total das viagens em cada 

macrozona, para cada modal; e, para as variáveis independentes (X), as variáveis 

socioeconômicas de cada macrozona: População, Densidade Populacional, Número de 

Domicílios, Veículos Privados, Habitantes por Veículo, Renda Média Domiciliar, 

População Ativa Residente, Empregos Ofertados e Matrículas Escolares Ofertadas. 

Utilizou-se a ferramenta computacional Microsoft Excel para desenvolver e avaliar 

esses modelos, pois a mesma possibilitou a realização de diversos testes estatísticos 

relacionados aos modelos de regressão linear múltipla. 

 Para isso, algumas premissas básicas precisavam ser atendidas e foram utilizadas 

nas análises dos resultados. As condições, segundo MILTON e ARNOLD (1990) 

foram: os modelos obtidos precisavam ter um coeficiente de determinação (R2) maior 

que 0,7 para uma significância adotada de 5%; valor-P abaixo de 2,5% (considerando 

uma calda); valores dos coeficientes e do intercepto (caso tenham) não nulos; 

precisavam atender ao critério da homoscedasticidade (verificado pela plotagem dos 

resíduos); e, por fim, se os resíduos obedeciam a uma distribuição normal de 

probabilidade. Pôde-se constatar isso, através do teste estatístico de aderência 

(probabilidade do qui-quadrado ser maior ou igual ao qui-quadrado da amostra) e se o 

valor-P era maior que o nível de significância adotado (5%). 

 Para efetuar a calibração dos modelos de geração, produção e atração de viagens 

para os modais já citados, foi verificado primeiramente a correlação entre as variáveis 

independentes (X) e destas com a variável dependente (Y). A análise de correlação 

objetivou verificar qual ou quais variáveis independentes iriam compor o primeiro 

modelo reduzido. Após isso, segundo MILTON e ARNOLD (1990), por meio do 

processo stepwise, deu-se a escolha do modelo mais viável testando-se os coeficientes 

de todos os possíveis modelos. Assim, diante dos modelos reduzido e completo, 
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verificou-se qual deles era significativo por meio de um teste F. Por fim, o modelo mais 

viável foi analisado. 

Salienta-se que no Anexo 4 encontram-se os totais das viagens geradas, 

produzidas e atraídas por macrozona. Os valores das variáveis socioeconômicas que 

subsidiaram a calibração dos modelos já foram apresentados no item 4.1.2, por meio na 

Tabela 4.1. 

 

4.3.4. Calibração do Modelo de Geração de Viagens por Ônibus para as 24 Horas 

 A análise de correlação entre as variáveis independentes e dependente 

classificou, primeiramente, a variável explicativa (Empregos Ofertados) de maior 

correlação (0,96) com a variável dependente, dentre as nove apresentadas no item 4.1.2, 

para compor o primeiro modelo reduzido de uma variável. Após a consolidação desse 

modelo, partiu-se para a composição do modelo completo de duas variáveis. As 

variáveis escolhidas foram: Matrículas Escolares Ofertadas e Renda Média Domiciliar. 

A variável Matrículas Escolares Ofertadas foi selecionada, pois apresentou a segunda 

maior correlação (0,63) com a variável dependente e baixa correlação com a outra 

variável independentes (0,42). A outra variável contemplada foi Renda Média 

Domiciliar, devido ter apresentado a maior correlação negativa com a variável 

dependente (-0,23), além de ter baixa correlação (-0,04) com a outra variável 

independente. Com relação às outras variáveis independentes, estas não foram 

escolhidas porque apresentaram baixas correlações com a variável dependente e altas 

correlações com as outras variáveis independentes e entre elas mesmas. 

 Dentre os possíveis modelos de duas variáveis, escolheu-se o modelo que 

apresentou o maior coeficiente de determinação (formado pelas variáveis Empregos 

Ofertados e Matrículas Escolares Ofertadas), dentre os que foram significativos, para 

realizar o teste F com o modelo reduzido de uma variável. Com isso, o teste provou que 

o modelo completo de duas variáveis teve uma melhor distribuição dos erros em torno 

da reta.  

 Após a consolidação do modelo de duas variáveis, partiu-se para o modelo de 

três variáveis, acrescentando a variável Renda Média Domiciliar. Em seguida, o teste F 
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provou que o modelo completo de três variáveis (Equação 4.4) teve uma melhor 

distribuição dos erros em torno da reta. Esse modelo apresentou um coeficiente de 

determinação igual a 0,98. A plotagem dos resíduos de cada variável mostrou que o 

modelo é homocedástico, conforme os gráficos contidos no Anexo 5. Por fim, o teste de 

aderência demonstrou que existe a possibilidade dos resíduos seguirem uma distribuição 

normal de probabilidade, já que o valor-P apresentou um valor maior do que o nível de 

significância de 5% adotado. O Anexo 5 mostra também o resumo do processo stepwise 

para obtenção desse modelo. De acordo com a Equação 4.4 apresentada a seguir, a 

variável dependente (Y) representa o total das viagens geradas por ônibus para as 24 

horas de um dia típico útil: 

Y = - 732,6.RENDA + 1,97.EMPREGOS + 0,49.MATRÍCULAS             (4.4) 

 Analisando a Equação 4.4, pode-se observar que a variável Renda Média 

Domiciliar (em salários mínimos) apresenta um coeficiente negativo, significando um 

caráter inversamente proporcional ao número de viagens geradas pelo modal ônibus. 

Assim, à medida que a renda média domiciliar aumenta, o número de viagens geradas 

por ônibus diminui, além do que a correlação desta variável com a variável dependente 

(Y) é negativa (-0,23). Com relação à variável Empregos Ofertados, conclui-se que a 

cada dois empregos criados, quatro viagens por ônibus são geradas; e, finalmente, a 

cada duas Matrículas Escolares Ofertadas, uma viagem por ônibus é gerada. Ao 

substituir os menores valores das variáveis socioeconômicas (Renda Média Domiciliar, 

Empregos Ofertados e Matrículas Escolares Ofertadas) contidas na Tabela 4.1, 

observa-se que ocorre, no mínimo, 3.103 viagens geradas por ônibus para as 24 horas de 

um dia típico útil, para uma dada macrozona. Portanto, o modelo é adequado a todas as 

macrozonas estudadas. Para que o modelo fosse significante, foi necessário forçar o 

intercepto a passar pela origem, pois havia a possibilidade do mesmo apresentar valor 

nulo dentro do nível de significância adotado. 

 

4.3.5. Calibração do Modelo de Geração de Viagens por Automóvel Privado para 

as 24 Horas 

 A análise de correlação entre as variáveis independentes e dependente 

classificou, primeiramente, a variável explicativa (Empregos Ofertados) de maior 
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correlação (0,80) com a variável dependente, dentre as nove apresentadas no item 4.1.2, 

para compor o primeiro modelo reduzido de uma variável. Após a consolidação desse 

modelo, partiu-se para a composição do modelo completo de duas variáveis. As 

variáveis escolhidas foram: Densidade Populacional, Veículos Privados, Habitantes 

por Veículos e Renda Média Domiciliar. A variável Densidade Populacional foi 

escolhida, pois apresentou uma correlação negativa com a variável dependente (-0,31) e 

uma baixa correlação (-0,11) com a outra variável explicativa composta no modelo 

(Empregos Ofertados). A variável Veículos Privados foi contemplada, devido ter 

apresentado a segunda maior correlação com a variável dependente (0,56), além de ter 

tido uma baixa correlação (0,13) com a variável Empregos Ofertados. Com relação à 

variável Habitantes por Veículos, esta apresentou a maior correlação negativa com a 

variável dependente (-0,38) e uma baixa correlação (-0,11) com a variável Empregos 

Ofertados. Por fim, a variável Renda Média Domiciliar apresentou a segunda maior 

correlação com a variável dependente (0,42) e uma baixa correlação negativa (-0,04) 

com Empregos Ofertados. 

 Dentre os possíveis modelos de duas variáveis, escolheu-se o modelo que 

apresentou o maior coeficiente de determinação (formado pelas variáveis Veículos 

Privados e Empregos Ofertados), dentre os que foram significativos, para realizar o 

teste F com o modelo reduzido de uma variável. Com isso, o teste provou que o modelo 

completo de duas variáveis teve uma melhor distribuição dos erros em torno da reta.  

 Após a consolidação do modelo de duas variáveis, partiu-se para o modelo de 

três variáveis. Foram escolhidas as seguintes variáveis para serem adicionadas ao 

modelo de duas variáveis: Densidade Populacional, Habitantes por Veículos, Renda 

Média Domiciliar e Matrículas Escolares Ofertadas. Dentre essas quatro variáveis, a 

variável Matrículas Escolares Ofertadas não havia sido ainda posta nos modelos 

anteriores. Mesmo que tendo apresentado uma baixa correlação com a variável 

dependente (0,28), tal variável foi testada.  

 Dentre os possíveis modelos de três variáveis, escolheu-se o modelo que 

apresentou o maior coeficiente de determinação (formado pelas variáveis Renda Média 

Domiciliar, Veículos Privados e Empregos Ofertados), dentre os que foram 

significativos, para realizar o teste F com o modelo de duas variáveis. O teste F provou 
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que o modelo completo de três variáveis (Equação 4.5) teve uma melhor distribuição 

dos erros em torno da reta, apresentando um coeficiente de determinação igual a 0,95. A 

plotagem dos resíduos de cada variável mostrou que o modelo é homocedástico, 

conforme os gráficos contidos no Anexo 6. Por fim, o teste de aderência demonstrou 

que existe a possibilidade dos resíduos seguirem uma distribuição normal de 

probabilidade, já que o valor-P apresentou um valor maior do que o nível de 

significância de 5% adotado. O Anexo 6 mostrou também o resumo do processo 

stepwise para obtenção desse modelo. De acordo com a Equação 4.5 apresentada a 

seguir, a variável dependente (Y) representa o total das viagens geradas por automóvel 

privado para as 24 horas de um dia típico útil: 

Y = - 2385 + 700,0.RENDA + 2,0.VEÍCULOS + 0,5.EMPREGOS             (4.5) 

 Analisando a Equação 4.5, com relação à variável Renda Média Domiciliar, seu 

alto coeficiente representou uma grandeza diretamente proporcional ao número de 

viagens geradas. Assim, quanto maior a Renda Média Domiciliar em uma macrozona, 

maior será o número de viagens geradas por automóvel privado. Ao substituir os 

menores valores das variáveis socioeconômicas (Renda Média Domiciliar, Veículos 

Privados e Empregos Ofertados) contidas na Tabela 4.1, observa-se que ocorre, no 

mínimo, 741 viagens geradas por automóvel privado para as 24 horas de um dia típico 

útil, para uma dada macrozona. Portanto, o modelo é adequado a todas as macrozonas 

estudadas. Salienta-se que a grande variabilidade dos valores das variáveis 

socioeconômicas entre as macrozonas influenciou na obtenção dos coeficientes das 

variáveis independentes e do intercepto. Isso ocorre, por exemplo, com a variável 

Empregos Ofertados, cujo maior valor (71.547), constatado na macrozona 1 (zona 

central), é quase sete vezes maior que a média dos empregos ofertados pelas outras 

macrozonas. 

 

4.3.6. Calibração do Modelo de Produção de Viagens por Ônibus para o Pico da 

Manhã 

 A análise de correlação entre as variáveis independentes e dependente resultou, 

primeiramente, na escolha da variável explicativa – População - de correlação 0,94 com 

a variável dependente. Embora a maior correlação entre as variáveis dependente e 
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independentes tenha sido obtida para a variável Matrículas Escolares Ofertadas (0,99), 

esta não foi incluída no modelo porque não caracterizava a produção de viagens. 

Também, pelo mesmo motivo, as variáveis Empregos Ofertadas e Veículos Privados 

foram excluídas para a composição do modelo.  

 Após a consolidação do modelo reduzido de uma variável, partiu-se para a 

composição do modelo completo de duas variáveis. As variáveis escolhidas foram: 

Renda Média Domiciliar e Habitantes por Veículos. A variável Renda Média 

Domiciliar foi escolhida, porque apresentou a maior correlação negativa com a variável 

dependente (-0,46), além de uma correlação negativa (-0,49) com a outra variável 

explicativa já selecionada (População). Com relação à variável Habitantes por 

Veículos, esta apresentou a segunda maior correlação negativa com a variável 

dependente (-0,10) e baixa correlação com a variável População (0,002). As variáveis 

Número de Domicílios e População Ativa Residente não foram incluídas, pois 

apresentaram correlações iguais a 1,00 e 0,97, respectivamente, com a variável 

População. Por fim, a variável Densidade Populacional não foi considerada porque é 

derivada diretamente de população.  

 Entretanto, não foi possível conceber um modelo completo de duas variáveis, 

pois os acréscimos das variáveis (Habitantes Por Veículo e Renda Média Domiciliar) 

ao modelo reduzido tornou-o não significativo. 

 Diante disso, ao analisar o modelo reduzido de uma variável (Equação 4.6), 

observou-se um coeficiente de determinação igual a 0,86. A plotagem dos resíduos da 

variável População mostrou que o modelo é homocedástico, conforme os gráficos 

contidos no Anexo 7. Por fim, o teste de aderência demonstrou que existe a 

possibilidade dos resíduos seguirem uma distribuição normal de probabilidade, já que o 

valor-P apresentou um valor maior do que o nível de significância de 5% adotado. O 

Anexo 7 mostrou também o resumo do processo stepwise para obtenção desse modelo. 

De acordo com a Equação 4.6 apresentada a seguir, a variável dependente (Y) 

representa o total das viagens produzidas por ônibus para o pico da manhã de um dia 

típico útil. 

Y = 0,05.POPULAÇÃO                                                (4.6) 
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 Analisando a Equação 4.6, o coeficiente da variável explicativa (0,05) significa 

que a cada vinte pessoas numa dada macrozona, uma viagem é produzida pelo modal 

ônibus no pico da manhã. Portanto, se são necessárias vinte pessoas numa dada 

macrozona para que possa ocorrer esse tipo viagem e, de acordo com os dados da 

Tabela 4.1, a menor população observada em todas as macrozonas foi de 8.136 pessoas, 

então o modelo apresentado pela Equação 4.6 é adequado a qualquer macrozona. Para 

que o modelo fosse significante, foi necessário forçar o intercepto a passar pela origem, 

pois havia a possibilidade do mesmo apresentar valor nulo dentro do nível de 

significância adotado. 

 

4.3.7. Calibração do Modelo de Atração de Viagens por Ônibus para o Pico da 

Manhã 

 A análise de correlação entre as variáveis independentes e dependente resultou, 

primeiramente, na escolha da variável explicativa - Empregos Ofertados - de correlação 

0,97 com a variável dependente. Após a consolidação do modelo reduzido de uma 

variável, partiu-se para a composição do modelo completo de duas variáveis. As 

variáveis escolhidas foram: Densidade Populacional, Habitantes por Veículos e 

Matrículas Escolares Ofertadas. A variável Densidade Populacional foi escolhida, pois 

apresentou a maior correlação negativa com a variável dependente (-0,21) e uma 

correlação negativa (-0,11) com a outra variável explicativa presente no modelo 

(Empregos Ofertados). Com relação à variável Habitantes por Veículos, esta apresentou 

a segunda maior correlação negativa com a variável dependente (-0,16) e uma 

correlação negativa (-0,19) com a outra variável explicativa incluída no modelo 

(Empregos Ofertados). A última variável escolhida, Matrículas Escolares Ofertadas, 

apresentou a segunda maior correlação com a variável dependente (0,25) e uma baixa 

correlação (0,42) com a outra variável explicativa presente no modelo (Empregos 

Ofertados). Com relação às variáveis População e População Ativa Residente, estas não 

foram selecionadas devido não apresentarem qualquer correlação com a variável 

dependente. Quanto às outras variáveis, Número de Domicílios, Veículos Privados e 

Renda Média Domiciliar, apresentaram baixas correlações (0,02; -0,04 e -0,01, 

respectivamente) com a variável dependente. 



  79 

 Dentre os possíveis modelos de duas variáveis, escolheu-se aquele que 

apresentou o maior coeficiente de determinação (formado pelas variáveis Matrículas 

Escolares Ofertadas e Empregos Ofertados). Entretanto, foi observado que o 

coeficiente da variável Matrículas Escolares Ofertadas apresentou um valor negativo, 

sendo, pois, inversamente proporcional à variável dependente. Isso contraria o modelo 

que visa prever as viagens atraídas pelo modal ônibus, cuja variável independente é 

caracterizada como atratora de viagens. Assim, partiu-se para o modelo que 

apresentasse o segundo maior coeficiente de determinação (formado pelas variáveis 

Densidade Populacional e Empregos Ofertados), para realizar o teste F com o modelo 

reduzido de uma variável. Com isso, o teste provou que o modelo reduzido (Equação 

4.7) teve uma melhor distribuição dos erros em torno da reta, apresentando um 

coeficiente de determinação igual a 0,94. A plotagem dos resíduos de cada variável 

mostrou que o modelo é homocedástico, conforme os gráficos contidos no Anexo 8. Por 

fim, o teste de aderência demonstrou que existe a possibilidade dos resíduos seguirem 

uma distribuição normal de probabilidade, já que o valor-P apresentou um valor maior 

do que o nível de significância de 5% adotado. O Anexo 8 mostra também o resumo do 

processo stepwise para obtenção desse modelo. De acordo com a Equação 4.7 

apresentada a seguir, a variável dependente (Y) representa o total das viagens atraídas 

por ônibus para o pico da manhã de um dia típico útil. 

Y = - 601 + 0,31.EMPREGOS                                          (4.7) 

 Analisando a Equação 4.7, com relação ao coeficiente da variável explicativa 

(0,31) e o valor do intercepto (-601), é necessário que uma dada macrozona tenha no 

mínimo 1.942 empregos para que possa atrair uma viagem por ônibus para a hora do 

pico da manhã. Com isso, de acordo com os dados da Tabela 4.1, o menor número de 

empregos ofertados observado foi de 2.236, o que torna o modelo satisfatório para 

qualquer macrozona. Nesse modelo, a variável Empregos Ofertados exerce uma grande 

influência na ocorrência das viagens atraídas por ônibus, visto sua alta correlação (0,97) 

com a variável dependente. Salienta-se que a grande variabilidade dos valores das 

variáveis socioeconômicas entre as macrozonas influenciou na obtenção do coeficiente 

da variável independente e do intercepto. Isso foi observado na macrozona 1 (área 

central de Fortaleza), a qual apresentou a maior oferta de empregos (71.547), sendo, 
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pois, quase sete vezes maior que a média dos empregos ofertados pelas outras 

macrozonas. 

 

4.3.8. Calibração do Modelo de Produção de Viagens por Automóvel Privado 

para o Pico da Manhã 

 A análise de correlação entre as variáveis independentes e dependente resultou, 

primeiramente, na escolha da variável explicativa - Veículos Privados - de correlação 

0,97 com a variável dependente. Após a consolidação do modelo reduzido de uma 

variável, partiu-se para a composição do modelo completo de duas variáveis. As 

variáveis escolhidas foram: Habitantes por Veículo, Renda Média Domiciliar e 

População. A variável Habitantes por Veículo foi escolhida, pois apresentou a maior 

correlação negativa com a variável dependente (-0,39), além de uma correlação negativa 

relativamente baixa (-0,35) com a outra variável explicativa presente no modelo 

(Veículos Privados). Com relação à variável Renda Média Domiciliar, esta apresentou 

uma correlação igual a 0,29 com a variável dependente e uma baixa correlação (0,34) 

com a outra variável explicativa, Veículos Privados. A última variável escolhida, 

População, apresentou uma correlação com a variável dependente igual a 0,60 e uma 

correlação de 0,44 com a outra variável explicativa incluída no modelo (Veículos 

Privados). Com relação à variável Densidade Populacional, esta não foi selecionada 

devido apresentar uma baixa correlação com a variável dependente (0,08). As variáveis, 

População Ativa Residente e Número de Domicílios, não constaram no modelo, pois 

apresentaram uma alta correlação (0,97 e 1,00, respectivamente) com a variável 

explicativa População, já inclusa no modelo. Por fim, com relação às outras variáveis, 

Empregos Ofertados e Matrículas Escolares Ofertadas, estas não foram compostas no 

modelo, porque não caracterizavam a produção de viagens. 

 Dentre os possíveis modelos de duas variáveis, escolheu-se aquele que 

apresentou o maior coeficiente de determinação (formado pelas variáveis Veículos 

Privados e População), dentre os que foram significativos, para realizar o teste F com o 

modelo reduzido de uma variável. Esse teste provou que o modelo completo de duas 

variáveis teve uma melhor distribuição dos erros em torno da reta. Após a consolidação 

do modelo de duas variáveis, partiu-se para o modelo de três variáveis. Foram 
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escolhidas as seguintes variáveis para serem adicionadas ao modelo de duas variáveis: 

Habitantes Por Veículo e Renda Média Domiciliar.  

 Dentre os possíveis modelos de três variáveis, escolheu-se o modelo que 

apresentou o maior coeficiente de determinação (formado pelas variáveis Veículos 

Privados, População e Renda Média Domiciliar), dentre os que foram significativos, 

para realizar o teste F com o modelo de duas variáveis. O teste F provou que o modelo 

completo de três variáveis (Equação 4.8) teve uma melhor distribuição dos erros em 

torno da reta, apresentando um coeficiente de determinação igual a 0,99. A plotagem 

dos resíduos de cada variável mostrou que o modelo é homocedástico, conforme os 

gráficos contidos no Anexo 9. Por fim, o teste de aderência demonstrou que existe a 

possibilidade dos resíduos seguirem uma distribuição normal de probabilidade, já que o 

valor-P apresentou um valor maior do que o nível de significância de 5% adotado. O 

Anexo 9 mostrou também o resumo do processo stepwise para obtenção desse modelo. 

De acordo com a Equação 4.8 apresentada a seguir, a variável dependente (Y) 

representa o total das viagens produzidas por automóvel privado para o pico da manhã 

de um dia típico útil. 

Y = 0,30.VEÍCULOS + 0,006.POPULAÇÃO + 43,0.RENDA                (4.8) 

 Analisando a Equação 4.8, pode-se concluir que aproximadamente a cada três 

veículos privados registrados numa dada macrozona, uma viagem é produzida no pico 

da manhã. Com relação à variável Renda Média Domiciliar, seu alto coeficiente 

representa uma grandeza diretamente proporcional ao número de viagens produzidas; 

assim, quanto maior a renda média domiciliar (em salários mínimos) em uma 

macrozona, maior será o número de viagens produzidas por automóvel privado. E, por 

fim, a cada cento e sessenta e sete habitantes em uma macrozona, uma viagem é 

produzida pelo já citado modal no pico da manhã. Esse número de habitantes (167) é 

corroborado pelo alto valor (40,6) do índice de motorização médio do município de 

Fortaleza para o final da década de 70. O índice de motorização é calculado pela relação 

entre o número de habitantes e o número de veículos, conforme dados da Tabela 4.1, 

representando a parcela da população que não tinha acesso ao automóvel privado. Ao 

substituir os menores valores das variáveis socioeconômicas (Veículos Privados, 

População e Renda Média Domiciliar) contidas na Tabela 4.1, observa-se que ocorre, 
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no mínimo, 176 viagens produzidas por automóvel privado para o pico da manhã, para 

uma dada macrozona. Portanto, o modelo é adequado a todas as macrozonas estudadas.  

Para que o modelo fosse significante, foi necessário forçar o intercepto a passar pela 

origem, pois havia a possibilidade do mesmo apresentar valor nulo dentro do nível de 

significância adotado. 

 

4.3.9. Calibração do Modelo de Atração de Viagens por Automóvel Privado para 

o Pico da Manhã 

 A análise de correlação entre as variáveis independentes e dependente resultou, 

primeiramente, na escolha da variável explicativa – Empregos Ofertados - de correlação 

0,89 com a variável dependente. Após a consolidação do modelo reduzido de uma 

variável, partiu-se para a composição do modelo completo de duas variáveis. As 

variáveis escolhidas foram: Densidade Populacional, Número de Domicílios, 

Habitantes por Veículo e Renda Média Domiciliar. A variável Densidade Populacional 

foi escolhida devido apresentar a maior correlação negativa (-0,39) com a variável 

dependente e uma baixa correlação negativa (-0,11) com a outra variável explicativa 

presente no modelo (Empregos Ofertados). Com relação à variável Número de 

Domicílios, esta apresentou uma correlação negativa igual a -0,23 com a variável 

dependente e uma baixa correlação (0,22) com a outra variável explicativa, Empregos 

Ofertados. Quanto à variável Habitantes por Veículo, esta apresentou também uma 

correlação negativa (-0,23) com a variável dependente e uma baixa correlação negativa 

(-0,19) com a outra variável explicativa incluída no modelo (Empregos Ofertados). Por 

fim, a última variável, Renda Média Domiciliar, apresentou a segunda maior correlação 

(0,29) com a variável dependente, além de ter apresentado uma baixa correlação 

negativa (-0,04) com a outra variável explicativa do modelo (Empregos Ofertados). As 

variáveis População e População Ativa Residente não foram consideradas, pois 

apresentaram correlações iguais a 1,00 e 0,97, respectivamente, com a variável Número 

de Domicílios. As variáveis Veículos Privados e Matrículas Escolares Ofertadas não 

foram incluídas, devido apresentarem baixas correlações negativas (ambas com -0,01) 

com a variável dependente. 
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 Dentre os possíveis modelos de duas variáveis, foi escolhido aquele que 

apresentou o maior coeficiente de determinação (formado pelas variáveis Empregos 

Ofertados e Número de Domicílios), dentre os que foram significativos, para realizar o 

teste F com o modelo reduzido de uma variável. Esse teste provou que o modelo 

completo de duas variáveis teve uma melhor distribuição dos erros em torno da reta. 

Após a consolidação do modelo de duas variáveis, partiu-se para o modelo de três 

variáveis. Foram escolhidas as seguintes variáveis para serem adicionadas ao modelo de 

duas variáveis: Densidade Populacional, Habitantes por Veículo e Renda Média 

Domiciliar.  

 Dentre os possíveis modelos de três variáveis, escolheu-se o modelo que 

apresentou o maior coeficiente de determinação (formado pelas variáveis Empregos 

Ofertados, Número de Domicílios e Renda Média Domiciliar), dentre os que foram 

significativos, para realizar o teste F com o modelo de duas variáveis. O teste F provou 

que o modelo completo de três variáveis (Equação 4.9) teve uma melhor distribuição 

dos erros em torno da reta, apresentando um coeficiente de determinação igual a 0,99. 

Após isso, partiu-se para a composição do modelo de quatro variáveis, acrescentando as 

variáveis Densidade Populacional e Habitantes por Veículo. No entanto, nenhum dos 

possíveis modelos foi significativo, porque os coeficientes das variáveis independentes 

poderiam apresentar valores nulos e valor-P acima de 2,5%, ainda forçando o intercepto 

a passar pela origem. 

 A plotagem dos resíduos de cada variável do modelo apresentado pela Equação 

4.9 mostrou homocedasticidade, conforme os gráficos contidos no Anexo 10. Por fim, o 

teste de aderência demonstrou que existe a possibilidade dos resíduos seguirem uma 

distribuição normal de probabilidade, já que o valor-P apresentou um valor maior do 

que o nível de significância de 5% adotado. O Anexo 10 mostrou também o resumo do 

processo stepwise para obtenção desse modelo. De acordo com a Equação 4.9 

apresentada a seguir, a variável dependente (Y) representa o total das viagens atraídas 

por automóvel privado para o pico da manhã de um dia típico útil. 

Y = - 155 + 0,07.EMPREGOS – 0,03.DOMICÍLIOS + 48,0.RENDA           (4.9) 

 Analisando a Equação 4.9, pôde-se concluir que com relação à variável Renda 

Média Domiciliar, seu alto coeficiente representou uma grandeza diretamente 
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proporcional ao número de viagens atraídas; assim, quanto maior a renda média 

domiciliar em uma macrozona, maior será o número de viagens atraídas por automóvel 

privado. O valor negativo do coeficiente da variável Número de Domicílios, 

caracterizou uma grandeza inversamente proporcional ao número de viagens atraídas. 

Portanto, uma dada macrozona terá um número maior de viagens atraídas, pelo modal 

automóvel privado, quanto menor o número de domicílios. Isso representa a influência 

que o número de empregos ofertados tem para atração das viagens por automóvel 

privado, em macrozonas pouco domiciliares. Ao substituir os menores valores das 

variáveis socioeconômicas (Empregos Ofertados, Número de Domicílios e Renda 

Média Domiciliar) contidas na Tabela 4.1, observa-se que ocorre, no mínimo, 84 

viagens atraídas por automóvel privado para o pico da manhã, para uma dada 

macrozona. Portanto, o modelo é adequado a todas as macrozonas estudadas. Salienta-

se que a grande variabilidade dos valores das variáveis socioeconômicas entre as 

macrozonas influenciou na obtenção dos coeficientes das variáveis independentes e do 

intercepto. Isso ocorre, por exemplo, com a variável Empregos Ofertados, cujo maior 

valor (71.547), constatado na macrozona 1 (zona central), é quase sete vezes maior que 

a média dos empregos ofertados pelas outras macrozonas. 

O Quadro 4.2 a seguir apresenta uma síntese dos modelos calibrados de geração 

de viagens (para as 24 horas de um dia útil típico), de produção e atração das viagens 

(para a hora de pico da manhã de um dia útil típico), todos para os modais ônibus e 

automóvel privado.   

 

Quadro 4.2: Síntese dos Modelos Calibrados de Geração, Produção e  
Atração das Viagens 

Ônibus Y = - 732,6.RENDA + 1,97.EMPREGOS + 0,49.MATRÍCULAS Geração 

(24 horas) Automóvel Y = - 2385 + 700,0.RENDA + 2,0.VEÍCULOS + 0,5.EMPREGOS 

Ônibus Y = 0,05.POPULAÇÃO Produção 

(pico manhã) Automóvel Y = 0,30.VEÍCULOS + 0,006.POPULAÇÃO + 43,0.RENDA 

Ônibus Y = - 601 + 0,31.EMPREGOS Atração 

(pico manhã) Automóvel Y = - 155 + 0,07.EMPREGOS – 0,03.DOMICÍLIOS + 48,0.RENDA 

 

Portanto, os modelos de regressão linear aplicados aos dados dos ETURMF 

foram capazes de modelar as viagens geradas (para as 24 horas de um dia útil típico), 
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produzidas e atraídas (ambas para o pico da manhã de um dia útil típico), relativas aos 

modais em questão.  

 Utilizando a ferramenta computacional TransCAD 3.14 for Windows, pôde-se 

aplicar os modelos ora calibrados para confeccionar mapas temáticos. Assim, para o 

final da década de 70, a Figura 4.3 mostra os totais das viagens atraídas, por cada 

macrozona, considerando os modais estudados, para o pico da manhã. Na referida 

figura, VAO significa Viagens Atraídas por Ônibus, enquanto VAA representa as 

Viagens Atraídas por Automóvel Privado. Analisando tal figura, conclui-se que a 

macrozona no 1 (Área Central) exercia uma forte atração das viagens para esse período 

do dia em relação a todas as outras macrozonas. Isso pode ser corroborado pelo total de 

empregos que essa macrozona detinha na época (vide Tabela 4.1).  

 

Figura 4.3: Viagens Atraídas (Automóvel Privado e Ônibus) por Macrozona –  
Final da Década de 70 
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 A Figura 4.4, a seguir, mostra os totais das viagens produzidas, ao final da 

década de 70, por cada macrozona, considerando os modais estudados, para o pico da 

manhã. Na referida figura, VPO significa Viagens Produzidas por Ônibus, enquanto 

VPA representa as Viagens Produzidas por Automóvel Privado. Analisando tal figura, 

conclui-se que as macrozonas periféricas localizadas nas áreas oeste, sudoeste e sul da 

cidade detinham a maior parte das viagens produzidas por ônibus. Entretanto, na área 

leste do município, algumas macrozonas já produziam viagens por automóvel privado 

superiores ao modal ônibus. 

 

Figura 4.4: Viagens Produzidas (Automóvel Privado e Ônibus) por Macrozona –  
Final da Década de 70 
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4.4. CALIBRAÇÃO DE MODELOS AGREGADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 

VIAGENS 

 Esta etapa consistiu na calibração de modelos agregados de distribuição de 

viagens, para os modais ônibus e automóvel privado, por todos os motivos de viagem, 

para o horário de pico da manhã, relativos ao município de Fortaleza para o final da 

década de 70. Segue-se o método utilizado para execução dessa etapa. 

 

4.4.1. Metodologia para a Calibração dos Modelos Agregados de Distribuição de 

Viagens 

Primeiramente, escolheu-se o tipo de modelo de distribuição de viagens 

adequado aos dados coletados pelos ETURMF. Assim, segundo ORTÚZAR e 

WILLUMSEN (1994), existiam, no final da década de 70, dois métodos utilizados na 

etapa de distribuição de viagens, denominados: Métodos de Fatores de Crescimento e 

Métodos Sintéticos. 

Os métodos de fatores de crescimento são empregados principalmente em 

estudos cuja diferença entre o ano base e o ano horizonte de previsão é curto, tornando 

difícil prever o comportamento de variáveis socioeconômicas para horizontes muito 

distantes, por exemplo, 10 anos ou mais. A principal limitação desse método é que ele 

não leva em conta mudanças nos custos de transporte devido a mudanças efetuadas na 

rede. Já os métodos sintéticos, conforme discutido no Capítulo 3, foram desenvolvidos 

para ajudar na previsão de padrões de viagens quando importantes mudanças são feitas 

na rede de transportes. Esse método considera fatores externos (tempo de viagem, 

distância de viagem), que influenciam no comportamento de quem está decidindo se 

deslocar. Considerando os conceitos expostos anteriormente, foi escolhido um método 

sintético para efetuar a calibração de modelos agregados de distribuição de viagens. 

Como método sintético, utilizou-se o modelo gravitacional, tendo como auxílio o 

software TransCAD 3.14 for Windows e suas rotinas de calibração e distribuição de 

viagens. 

Após a escolha do tipo de modelo a ser utilizado, foi necessário conhecer o 

padrão de distribuição das viagens, para o final da década de 70, em relação aos modais 
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ônibus e automóvel privado. Para definir isso, foi preciso saber o número de viagens e o 

custo de deslocamento entre cada par de macrozonas, para cada modal, dentro da área 

de estudo. Com relação ao número de viagens, estas foram obtidas juntos às matrizes de 

origem-destino (O-D), entre as macrozonas, relativas ao pico da manhã, já utilizadas na 

etapa anterior de geração de viagens. 

A determinação da matriz de custo de deslocamento entre cada par de 

macrozonas requereu a representação de redes de transportes por modo, para o final da 

década de 70. No caso do modal automóvel privado, a rede viária foi representada num 

ambiente SIG, na plataforma computacional TransCAD 3.14 for Windows. Com isso, 

foram representadas as vias classificadas, segundo o PDTU, como “arteriais” e 

“principais”. Na base de dados da rede viária existem também alguns atributos como 

nome dos logradouros, sentidos das vias, comprimentos dos links, tipo da via (existente 

ou projetada), classificação viária e velocidade regulamentar (conforme a classificação 

viária). A partir desses atributos, pôde-se determinar o custo de deslocamento entre cada 

par de macrozonas. Esse parâmetro foi determinado pela razão entre o comprimento do 

link e a sua referida velocidade regulamentar (60 km/h para as vias arteriais e 40 km/h 

para as vias principais), ambos obtidos a partir do PDTU. Essa matriz encontra-se no 

Anexo 11 desta dissertação. A Figura 4.5 mostra vias classificadas como “arteriais” e 

“principais” existente no final dos anos 70.  

Para o modal ônibus, a rede de transporte consistiu nas rotas das linhas 

(Localizador Comercial Urbano, 1977) e paradas de ônibus obtidas junto ao 

TRANSCOL. O custo de deslocamento para o modal ônibus corresponde a um custo 

generalizado composto pela tarifa e pelos tempos de espera, difusão, acesso, embarque e 

desembarque, de percurso do ônibus e de transbordo entre rotas. Os dados tarifários 

foram obtidos junto ao TRANSCOL, enquanto que os atributos de tempo foram 

estimados. A partir das redes de transporte modeladas, foram empregadas rotinas 

computacionais de determinação de caminhos mínimos, via software TransCAD 3.14 

for Windows, visando determinar os custos mínimos de transporte entre cada par de 

macrozonas, origem-destino, por modo. Assim, a matriz de custo generalizado do modal 

ônibus encontra-se no Anexo 12. 
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Figura 4.5: Vias Arteriais e Principais (Final da Década de 70) 

   

De posse das matrizes O-D e das matrizes de custo de deslocamento, foi 

elaborado um histograma de distribuição de freqüência das viagens por categoria de 

custo (tempo de viagem para automóvel privado e custo generalizado para ônibus) para 

o pico da manhã, respeitando a correspondência entre as matrizes de viagens e de custo. 

A Figura 4.6 apresenta os resultados deste procedimento, por modo. Esta figura 

representou o padrão de deslocamento estimado das viagens à época, sendo empregada 

para efetuar a escolha da melhor função de impedância, necessária para calibrar 

modelos gravitacionais de distribuição de viagens. 

 

4.4.2. Calibração das Funções de Impedância 

 Dentre os possíveis tipos de funções de impedância (exponencial, inversa e 

gama), segundo os gráficos da Figura 4.6, a função exponencial foi a que mais se 
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aproximou, para ambos os modais, para realizar a calibração dos modelos agregados de 

distribuição de viagens.  

Figura 4.6: Padrões Estimados de Deslocamento por Modo – Final da Década de 70 
 

Assim, tendo como base as matrizes O-D para o pico da manhã e de custo de 

deslocamento, efetuou-se a calibração das funções de impedância exponencial, para os 

modais automóvel privado e ônibus, usando rotinas específicas do software TransCAD 

3.14 for Windows. A Tabela 4.2 apresenta as funções calibradas, onde cij representa o 

custo de deslocamento entre uma macrozona i e outra j. 

 
Tabela 4.2: Funções de Impedância Calibradas por Modo 

Tipo de Função de impedância Automóvel Privado Ônibus 

Exponencial f(cij) = e - 0,0001 . Cij f(cij) = e - 0,016 . Cij 

 

 Os relatórios de saída do software relativos às calibrações das funções de 

impedância dos modais ônibus e automóvel privado estão nos Anexos 13 e 14, 

respectivamente. 

Convém salientar que não foi possível validar os modelos de distribuição de 

viagens. Isso porque, as matrizes O-D utilizadas na calibração desses modelos foram as 

do ano base obtidas na etapa de geração de viagens. 
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4.5. VALIDAÇÃO DOS MODELOS AGREGADOS DE ALOCAÇÃO DO 

TRANSPORTE INDIVIDUAL E DO TRANSPORTE PÚBLICO 

A validação dos modelos agregados de alocação representou a última etapa deste 

capítulo. Para realizá-la, foram consideradas as viagens realizadas no pico da manhã, 

pelos modais automóvel privado e ônibus, por todos os motivos de viagem, tendo como 

auxílio o software TransCAD 3.14 for Windows e suas rotinas de alocação de tráfego. 

Convém salientar que não havia dados nos ETURMF necessários para calibrar modelos 

agregados de alocação de tráfego.  

  

4.5.1. Metodologia para a Validação dos Modelos Agregados de Alocação do 

Transporte Individual e do Transporte Público 

 Para a realização dessa etapa, foram utilizados métodos distintos de alocação para 

os modais estudados. Para o transporte individual, contemplou-se o processo de alocação 

baseado no equilíbrio do usuário. Para o transporte público, usou-se o método tudo-ou-

nada de alocação de passageiros.  

 Conforme revisado no Capítulo 3, o método de alocação baseado no equilíbrio do 

usuário utiliza um processo iterativo, cujo objetivo é convergir para uma solução ótima. 

Assim, esse método é alicerçado na restrição de capacidade, em que todos os usuários têm 

a mesma percepção de custo para uma dada rota. Com relação à alocação tudo-ou-nada, 

esse método procura alocar todas as viagens entre uma particular origem e destino para o 

menor caminho da rede, não levando em consideração os efeitos da restrição de 

capacidade. Para o transporte público por ônibus, a ausência da restrição da capacidade 

significa que os custos dos links são fixos, pois supõe-se que todos os usuários 

percebem os mesmos custos médios para uma mesma rota. Portanto, de posse dos 

métodos de alocação para cada modal, foi preciso consolidar os dados necessários para a 

validação desta etapa.  

Transporte Individual 

 Para o modal automóvel privado, foram consolidados os seguintes dados: uma 

matriz O-D contendo as viagens dos veículos entre as macrozonas, relativa ao pico da 

manhã, e uma rede adequada com seus atributos relacionados ao método de alocação 
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escolhido. A matriz de veículos foi obtida junto à matriz de viagens de usuários que 

utilizavam o modal automóvel privado, consolidada na etapa de calibração dos modelos 

de geração de viagens. Para isso, foi preciso obter o valor da taxa de ocupação veicular 

para o final da década de 70. Como não havia quaisquer dados a respeito disso nos 

ETURMF, considerou-se a taxa de ocupação veicular de 1,5 pessoas/veículo, para o pico 

da manhã, presente nos relatórios do projeto CTAFOR (ASTEF, 1998), para fins da 

obtenção da matriz de veículos, apresentada no Anexo 15. Convém salientar que esta 

dissertação está assumindo a hipótese de que a taxa de ocupação veicular não sofreu 

alteração entre os finais das décadas de 70 e 90, o que não é provavelmente realista. Com 

relação à rede, foi preciso acrescentar mais um atributo que não estava presente na rede 

utilizada na etapa de calibração dos modelos de distribuição de viagens: a capacidade das 

vias. Os valores dessas capacidades não estavam presentes nos ETURMF. Com isso, foi 

necessário determinar empiricamente o valor desse parâmetro para cada link da base 

viária já georeferenciada no software empregado. 

Para a obtenção das capacidades viárias dos links, foi utilizado o método proposto 

por RIBEIRO (1992), o qual se estima o fluxo de saturação para condições brasileiras, 

através da equação: 

SBR = 400 . L                                                         (4.10) 

onde, 

SBR: fluxo de saturação para condições brasileiras; 

L: largura da aproximação (m). 

 Assim, os valores das capacidades dos links foram inseridos na base de dados da 

camada de vias do software empregado. Portanto, consolidados todos os atributos, foi 

criada a rede de transporte individual necessária ao processo de validação da alocação de 

tráfego. 

 Após a consolidação dos dados, partiu-se para a validação do método de alocação. 

Para isso, primeiramente foi necessário verificar se havia restrição da capacidade viária no 

final da década de 70. Essa verificação foi possível por meio da comparação dos 

resultados dos volumes de tráfego oriundos dos processos de alocação tudo-ou-nada e 

equilíbrio do usuário. Após essa verificação, foi analisado se o nível de serviço 

(volume/capacidade) obtido pelo processo de alocação correspondia ao nível de serviço 
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observado pelo PDTU para o final da década de 70, por meio de um teste estatístico de 

aderência. Segundo o PDTU, a classificação de cada nível de serviço está apresentada na 

Tabela 4.3 a seguir. 

 

Tabela 4.3: Nível de Serviço (Relação v/c), segundo o PDTU 
Classificação Nível de Serviço (v/c) 

A 0 < v/c < 0,30 

B 0,30 < v/c < 0,50 

C 0,50 < v/c < 0,75 

D 0,75 < v/c < 0,90 

E v/c > 0,90 

  

 Após a aplicação do método de alocação baseado no equilíbrio do usuário, foram 

obtidos os seguintes dados: fluxos alocados nos links da rede, distribuição de freqüência 

da relação v/c e uma distribuição de freqüência dos fluxos da rede. A demanda alocada 

correspondeu a 20.166 veículos (automóvel privado) no pico da manhã.  

 Cabe salientar que, segundo CALIPER (1996), o método de alocação pelo 

equilíbrio do usuário atualiza os tempos de viagem iterativamente baseados numa função 

de performance dos links. Essa função de performance dos links é uma descrição 

matemática que relaciona tempo de viagem e volume do link. Assim, para o BPR (1964), 

apud CALIPER (1996), a função que relaciona tempo de viagem nos links como uma 

função da razão volume/capacidade é apresentada na seguinte estrutura: 

( ) 



 +=

β
α c

vtt f 1                                                         (4.11) 

onde, 

t: tempo de viagem do link congestionado; 

tf: tempo de viagem de fluxo livre do link; 

v: volume do link; 

c: capacidade do link; 

α, β: parâmetros de calibração. 
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Como não havia dados nos ETURMF necessários à calibração desses parâmetros, 

foram utilizados os valores 0,15 e 4,0, respectivamente para α e β, recomendados pelo 

software utilizado. 

Transporte Público 

 Para o transporte público, os dados necessários à validação do processo de 

alocação de passageiros foram: uma matriz O-D das viagens de passageiros entre as 

macrozonas para o pico da manhã, uma rede de transporte público por ônibus para o 

final da década de 70, contendo rotas e paradas, e o custo de deslocamento entre as 

macrozonas. Após a aplicação do método tudo-ou-nada foram obtidos os fluxos de 

passageiros entre cada parada, para cada rota, correspondendo a uma demanda de 64.293 

passageiros para o período relativo ao pico da manhã. 

 

4.5.2. Validação do Modelo de Alocação para o Transporte Individual 

 A validação objetivou aferir se o método empregado de alocação para o transporte 

individual correspondeu ao cenário do final da década de 70. 

 Primeiramente, de posse dos resultados dos processos de alocação, foi verificado 

se havia restrição de capacidade pela análise do gráfico de dispersão (vide Figura 4.7) 

entre os fluxos oriundos da alocação tudo-ou-nada e os fluxos da alocação equilíbrio do 

usuário. Esse gráfico apresenta, ainda, a linha de tendência com o respectivo coeficiente 

de determinação.  

 Analisando a Figura 4.7, o gráfico mostra um alto valor do coeficiente de 

determinação (0,91) entre os dois tipos de volumes alocados. Portanto, não havia restrição 

de capacidade para o final da década de 70.   

 Em seguida, os valores das freqüências relativas dos níveis de serviço (através da 

relação v/c) oriundos do processo de alocação equilíbrio do usuário foram comparados 

aos valores das freqüências relativas dos níveis de serviço diagnosticados pelo PDTU, por 

meio de um teste estatístico de aderência. Foram analisados 75 links por toda a rede 

considerada. 
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Figura 4.7: Gráfico de Dispersão entre os Fluxos da Alocação Tudo-ou-Nada e os 

Fluxos da Alocação Equilíbrio do Usuário 
 

 Adotando-se para o teste de aderência uma significância de 5% e considerando 

como hipótese nula a não diferença entre os resultados do PDTU e do modelo de 

alocação, obteve-se um valor igual a 9,3374, correspondendo ao qui-quadrado 

observado. Como o valor qui-quadrado crítico (9,4877) é maior do que o do qui-

quadrado observado, com valor-p (5,32%) maior do que os 5% do nível de significância 

adotado, foi aceita a hipótese nula. Isso corroborou a validação do processo de alocação 

de tráfego para o transporte individual. 

 A Tabela 4.4 resume o resultado da aplicação do método de alocação. Essa 

tabela contém as distribuições de freqüências dos níveis de serviço modelados e 

observados por toda a rede considerada para o final da década de 70.  

 Esse processo verificou que os fluxos obtidos pelo método de equilíbrio do 

usuário representavam os fluxos de tráfego observados no final da década de 70. A Tabela 

4.4 demonstra ainda que não havia a restrição de capacidade para o final da década de 70. 

Isso pode ser comprovado pelas baixas porcentagens das classificações ”D” e “E” dos 

níveis de serviço modelados e observados. 
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Tabela 4.4: Distribuição de Freqüência dos Níveis de Serviço Modelados e Observados 
para o Final da Década de 70 

Distribuição de Freqüência Relativa (%) Classificação 
do Nível de 

Serviço 

Classes de Níveis 
 de Serviço Modelada Observada 

A 0 < v/c < 0,30 45,3 32,0 
B 0,30 < v/c < 0,50 22,7 29,3 
C 0,50 < v/c < 0,75 24,0 26,7 
D 0,75 < v/c < 0,90 6,7 8,0 
E v/c > 0,90 1,3 4,0 

 

 Convém salientar que a malha viária de Fortaleza utilizada para validar essa 

alocação foi simplificada pelas vias classificadas como “arteriais” e “principais”. Além 

disso, o método de equilíbrio do usuário necessita do tempo de viagem em cada link e da 

relação volume/capacidade (v/c) para efetuar a alocação do transporte individual. Como 

não havia qualquer menção no PDTU sobre as velocidades nos links no município de 

Fortaleza no final da década de 70, foram utilizados os valores da velocidade 

regulamentar para calcular os tempos de viagem em cada link. Essa consideração pode 

não refletir necessariamente o real valor da velocidade à época.  

 Com relação à capacidade viária, não havia qualquer dado presente no relatório do 

PDTU. Assim, o processo de obtenção desse parâmetro ocorreu de uma forma empírica, 

visto que no PDTU havia apenas informações sobre os níveis de serviço e os limites da 

relação v/c. A possível imprecisão da obtenção das capacidades dos links pode ter 

influenciado diretamente no cálculo do tempo de viagem obtido pela Equação 4.11 e, 

conseqüentemente, no resultado final da alocação pelo método equilíbrio do usuário. Vale 

salientar, ainda, que tal equação é utilizada para vias de fluxo ininterrupto (BRUTON, 

1975), não sendo então totalmente adequada às características viárias existentes. Com 

relação aos parâmetros de calibração dessa mesma equação (α, β), foram utilizados 

valores recomendados pelo software empregado, em que os mesmos foram calibrados 

numa realidade diferente em relação ao município de Fortaleza. Portanto, diante de todas 

essas considerações, o modelo ainda foi validado. 
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4.5.3. Validação do Modelo de Alocação do Transporte Público 

Analogamente ao transporte individual, a validação do modelo de alocação de 

passageiros visou verificar se o método utilizado correspondeu ao cenário do final da 

década de 70.  

 De posse dos fluxos de passageiros alocados, foi plotado um gráfico de dispersão 

entre os valores dos volumes de passageiros observados pelo TRANSCOL versus os 

valores dos volumes de passageiros modelados. Esse gráfico (vide Figura 4.8) apresenta, 

ainda, a linha de tendência com o respectivo coeficiente de determinação. O teste 

estatístico de aderência entre os valores modelados e observados não foi realizado, devido 

ao baixo valor do coeficiente de determinação encontrado na plotagem do gráfico de 

dispersão supracitado, cujo coeficiente de determinação da reta obtida na Figura 4.8 é 

igual a 0,2704. Portanto, o baixo valor desse coeficiente demonstrou que o método de 

alocação de tráfego de passageiros não correspondeu ao final da década de 70, 

conseqüentemente, o método não foi validado. 
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Figura 4.8: Gráfico de Dispersão entre Volumes de Passageiros Observados X 

Modelados 
 

Com relação à não validação do processo de alocação para transporte público 

por ônibus, algumas considerações devem ser salientadas. Primeiramente, os dados de 
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entrada que subsidiaram o método tudo-ou-nada foram originados das etapas anteriores, 

tendo a possibilidade da ocorrência de erros, que poderiam ter sido transferidos para os 

passos subseqüentes. Ainda a respeito dos dados, estes foram coletados junto ao PDTU, 

que foi elaborado por meio de pesquisas nos anos de 1977 e 1978, enquanto que os 

dados que serviram para validar o modelo foram coletados no TRANSCOL, pois não 

havia dados suficientes no PDTU. 

  Como conseqüência da não validação desse processo de alocação, não foi 

possível realizar a simulação da modelagem de demanda para o transporte público por 

ônibus para o delineamento e análise dos cenários descritos no Capítulo 5. 

 

4.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Embora este capítulo tenha mostrado que foi possível calibrar modelos 

agregados de previsão de demanda por transportes, convém salientar algumas 

considerações. 

 Os dados que foram necessários para a calibração dos modelos estavam 

presentes nos relatórios dos ETURMF. Assim, existe a possibilidade de ocorrência de 

erros durante o seu processo de coleta.  

 Nos ETURMF, não houve a preocupação de compatibilizar as variáveis 

socioeconômicas com os dados do sistema de transporte. Por exemplo, enquanto as 

variáveis socioeconômicas estavam agrupadas em zonas de tráfego, todas as matrizes de 

viagens estavam disponíveis por macrozonas, o que impossibilitou a desagregação 

dessas matrizes. 

 As matrizes de viagens para os modais estudados não estavam disponíveis para o 

horário de pico da manhã em nenhum relatório dos ETURMF. Isso ocasionou na 

elaboração de uma metodologia específica para a obtenção das mesmas. 

 Salienta-se, ainda, que nos ETURMF não havia dados necessários para a 

validação dos modelos de distribuição de viagens e nem para a calibração do modelo de 

alocação de tráfego.  

 Portanto, a calibração dos modelos agregados de previsão de demanda por 

transportes foi necessária para verificar a contribuição que a aplicação dos mesmos 
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poderia ter dado ao processo de elaboração do PDTU. Salienta-se que para realizar a 

simulação da modelagem de demanda no Capítulo 5, apenas o transporte individual foi 

considerado, já que não foi possível validar um método de alocação para o transporte 

público. 
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CAPÍTULO 5 

 

DELINEAMENTO E COMPARAÇÃO DOS CENÁRIOS 
 

 Este capítulo trata do delineamento de três cenários, além das comparações entre 

os mesmos. O primeiro cenário (cenário Planejado) trata das recomendações do PDTU 

para o final da década de 90. O segundo (cenário Real), da caracterização do sistema de 

transportes do município de Fortaleza no final da década de 90. O terceiro (cenário 

Modelado) se refere à caracterização da demanda por transporte individual oriunda das 

previsões dos modelos agregados para o final da década de 90. Após o delineamento 

dos citados cenários, dá-se as análises relativas das comparações entre os mesmos. 

 

5.1. CENÁRIO PLANEJADO: CARACTERIZAÇÃO DAS 

RECOMENDAÇÕES DO PDTU PARA O FINAL DA DÉCADA DE 90 

 A composição deste cenário está dividida em duas partes: identificação e 

quantificação das variáveis contidas nas recomendações do PDTU para o final da 

década de 90. 

 

5.1.1. Identificação das Variáveis contidas nas Recomendações do PDTU para o 

Final da Década de 90 

Esta etapa teve como objeto identificar as variáveis que estão contidas nas 

recomendações do PDTU, adequadas para a descrição do cenário idealizado por este 

mesmo plano para o final da década de 90. Assim, as variáveis de uso do solo 

residencial, demanda por transporte individual e demanda por transporte público foram 

as seguintes: 

Ø Uso do Solo Residencial 

• Densidade Populacional nos Pólos de Adensamento 

• Densidade Populacional nos Corredores de Adensamento 

Ø Demanda por Transporte Individual 

• Fluxos de Veículos por Automóvel Privado 
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Ø Demanda por Transporte Público 

• Demanda de Passageiros nos Corredores Rodoviários 

• Demanda de Passageiros nos Corredores Ferroviários 

 

5.1.2. Quantificação das Variáveis contidas nas Recomendações do PDTU para o 

Final da Década de 90 

De posse das variáveis já identificadas, foi necessário quantificá-las para que 

fosse possível descrever o cenário Planejado. 

Uso do Solo Residencial 

Este item é composto pelas variáveis Densidade Populacional nos Pólos de 

Adensamento e Densidade Populacional nos Corredores de Adensamento. 

Com relação à Densidade Populacional nos Pólos de Adensamento, embora 

existam outros pólos de adensamento pertencentes à RMF e contidos no PDTU, 

considerou-se apenas o da Área Central, o da Parangaba e o de Messejana, devido os 

mesmos estarem presentes dentro do município de Fortaleza. Para essa variável, o 

PDTU estimou, de modo empírico, que até o ano de 2000 a densidade populacional 

deveria ser de 400 hab/ha para cada um dos pólos de adensamento. 

Segundo o PDTU, cada pólo era composto por um anel de contorno formado 

pelas vias da malha viária. Assim, para caracterizar este cenário, agregou-se as zonas de 

tráfego aos pólos. Portanto, com relação ao zoneamento em que esses pólos se 

encontravam, o pólo da Área Central estava compreendido pelas zonas de tráfego 02, 

05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 107, 108, 109 e 110; para o pólo de Parangaba, as zonas de 

tráfego 77 e 78; e, finalmente, para o de Messejana, as zonas de tráfego 83 e 100. A 

Figura 5.1, a seguir, mostra a localização dos citados pólos no município de Fortaleza.  

 Para a outra variável, Densidade Populacional nos Corredores de Adensamento, 

segundo o PDTU, os corredores adensados eram canais de ligação entre os pólos. Assim 

como nos pólos, havia a presença de corredores de adensamento em toda a RMF, mas 

foram considerados nesta dissertação apenas aqueles que estivessem dentro da 

jurisdição do município de Fortaleza. Assim, os corredores de adensamento 
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considerados foram: corredor A; corredor B; corredor C1 e corredor C2 (ver Figura 

5.2).   

 
 Figura 5.1: Localização dos Pólos de Adensamento no Município de Fortaleza 

 

 Para essa variável, o PDTU estimou também de modo empírico que até o ano de 

2000 a densidade populacional deveria ser de 250 hab/ha para os corredores de 

adensamento A, B e C1. Para o corredor C2, o plano estimou uma densidade 

populacional de 150 hab/ha. Segue-se a composição dos eixos de cada corredor: 

 

Ø Corredor A: iniciava-se no começo da Av. Engo Santana Jr, seguindo 

pela Av. Antônio Sales, Av. Domingos Olímpio, Ruas Justiniano de 

Serpa, Av. Bezerra de Menezes e Av. Mister Hull até o limite dos 

municípios de Fortaleza e Caucaia. 

Ø Corredor B: iniciava-se no Terminal Ferroviário Professor João Felipe, 

tendo como eixo a Linha Tronco Sul (LTS), até o limite dos municípios 

de Fortaleza e Maracanaú. 
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Ø Corredor C1: iniciava-se no começo da Av. Aguanambi, seguindo pela 

Av. Borges de Melo, BR-116 até o limite dos municípios de Fortaleza e 

Itaitinga. 

Ø Corredor C2: Compreendia desde o início da CE-040 (no cruzamento da 

Avenida José Hipólito com a Rua Barão de Aquiraz, em Messejana), 

seguindo por esta rodovia até o limite dos municípios de Fortaleza e 

Aquiraz. 

 Com relação aos logradouros, sabe-se que no período entre os finais das décadas 

de 70 e 90, houve mudanças em alguns de seus nomes. Assim, para este cenário, 

conservaram-se os nomes dos logradouros correspondentes ao final da década de 70. 

Demanda por Transporte Individual 

 Embora o PDTU não tenha apresentado explicitamente uma previsão da 

demanda por transporte individual, a mesma pôde ser deduzida por meio das 

recomendações relativas à malha viária. Para isso, primeiramente calculou-se o fluxo de 

saturação por meio das seções geométricas das vias que sofreriam intervenções no 

acréscimo de suas capacidades. Para isso, este trabalho assumiu a hipótese que a 

demanda por transporte individual, prevista empiricamente, fosse atingir o nível de 

serviço qualificado como “C” no final da década de 90, conforme classificação contida 

na Tabela 4.3. Assim, o método utilizado para o cálculo dessas capacidades foi proposto 

por RIBEIRO (1992), já apresentado pela equação 4.10, descrito no item 4.5.1 desta 

dissertação. 

Portanto, seguindo a metodologia proposta, o Anexo 16 apresenta os valores da 

demanda por transporte individual, dos corredores rodoviários previstos empiricamente 

para o final da década de 90. 

Salienta-se, ainda, que foram consideradas as vias pertencentes aos eixos dos 

seguintes corredores rodoviários: A, C1, C2, Zona de Comércio Atacadista (ZCA), 

Leste-Oeste e Interpólos. As vias que compõem os corredores rodoviários A, C1 e C2 

foram listadas no item anterior, relativo às variáveis de uso do solo residencial. Segue-

se a composição das vias dos outros corredores: 
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Ø Corredor Zona de Comércio Atacadista (ZCA): Iniciava-se na Av. 

Jornalista Thomaz Coelho (em Messejana), seguindo pela Av. Presidente 

Costa e Silva, Rua Wenefrido Melo, Av. Waldir Diogo, Rua Cônego 

Castro, Rua Luiz Vieira, Avenida dos Astronautas, Rua Cacilda Becker, 

Rua Vitória e Rua Coronel Matos Dourado até a Av. Mister Hull. 

Ø Corredor Leste-Oeste: Trecho compreendido entre a Avenida Radialista 

José Lima Verde e o Porto de Fortaleza. Esse trecho é formado pela 

Avenida Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste), em toda sua extensão, 

e pelas Avenidas Monsenhor Tabosa, da Abolição e Vicente de Castro. 

Ø Corredor Interpólos: Compreendia entre a Rua Germano Frank (em 

Parangaba) e a BR-116, em Messejana. Tem como eixo as Avenidas 

Dedé Brasil, Deputado Paulino Rocha e a BR-116 até o viaduto com a 

Avenida Jornalista Thomaz Coelho. 

Demanda por Transporte Público 

A demanda de passageiros por transporte público está dividida nos corredores 

rodoviários e ferroviários. Para a variável Demanda de Passageiros nos Corredores 

Rodoviários, os corredores presentes nas recomendações do PDTU, adequados para o 

estudo são: 

Ø Corredor de Adensamento A; 

Ø Corredores de Adensamento C1 e C2; 

Ø Corredor da Zona de Comércio Atacadista (ZCA); 

Ø Corredor Leste-Oeste; 

Ø Corredor Interpólos. 

A localização dos eixos dos corredores rodoviários e ferroviários no município 

de Fortaleza encontra-se representada na Figura 5.2 a seguir. 

Para essa variável, o PDTU previu empiricamente, para o final da década de 90, 

uma demanda de passageiros correspondente a 20.000 pass./hora/sentido para os 

corredores A e C1. Para os corredores C2, Leste-Oeste, ZCA e Interpólos, uma 

demanda de passageiros igual a 6.000 pass./hora/sentido. Salienta-se que no corredor 

Interpólos, havia um trecho da BR – 116 que também pertencia ao corredor C1. Assim, 

para efeito de comparação dos cenários Planejado e Real, foi considerado o valor da 



  105

demanda prevista de 20.000 pass./hora/sentido para o trecho da BR – 116 pertencente 

ao corredor Interpólos.  

 
Figura 5.2: Localização dos Corredores Rodoviários e Ferroviários 

 

 Com relação à variável Demanda de Passageiros nos Corredores Ferroviários, 

os corredores presentes nas recomendações do PDTU, adequados para o estudo são: 

Ø Corredor de Adensamento B (Linha Tronco Sul); 

Ø Corredor da Linha Tronco Norte (LTN). 

 Para essa variável, o PDTU previu empiricamente, para o final da década de 90, 

uma demanda de passageiros correspondente a 40.000 pass./hora/sentido para ambos 

corredores ferroviários considerados. Os limites do trecho relativo ao corredor de 

adensamento B foram citados no item relativo às variáveis de uso do solo residencial. 

Quanto ao corredor da LTN, este era compreendido entre o Terminal Ferroviário 
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Professor João Felipe e a divisa dos municípios Fortaleza e Caucaia. A localização 

desses corredores no município de Fortaleza está representada na Figura 5.2. 

 

5.2. CENÁRIO REAL: CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 

TRANSPORTES DE FORTALEZA NO FINAL DA DÉCADA DE 90 

 Para a caracterização deste cenário, foi necessário, primeiramente, analisar os 

dados disponíveis para o final da referida década. Em seguida, foi preciso identificar as 

variáveis de uso do solo residencial, a demanda por transporte público e a demanda por 

transporte individual, a partir dos dados coletados para o final da década de 90, 

adequadas para a descrição do sistema de transportes desse mesmo período.  

 

5.2.1. Análise dos Dados Disponíveis para o Final da Década de 90 

 Os dados que subsidiaram a configuração deste cenário foram obtidos junto aos 

Estudos de Integração dos Sistemas de Transporte Público de Passageiros na RMF 

(PROTRAN, 2002), ao Projeto CTAFOR (ASTEF, 1998), aos Relatórios do Programa 

de Transporte Urbano de Fortaleza (PMF, 1999a; 1999b e 2000) e aos dados do último 

censo demográfico do IBGE (IBGE, 2000). 

 Com relação às variáveis de uso do solo residencial, estas estavam disponíveis 

por setores censitários. Com isso, graças a um Sistema de Informações Geográficas 

(SIG), por meio do ferramental computacional TransCAD 3.14 for Windows, foi 

possível calcular as densidades populacionais tanto dos pólos de adensamento, como 

também dos corredores de adensamento. Convém salientar que somente essas 

densidades foram consolidadas como variáveis de uso do solo residencial, pois o PDTU 

só realizou recomendações para o final da década de 90, para essas mesmas variáveis.  

 A capacidade das vias foi calculada por meio das seções transversais contidas no 

relatório do Projeto CTAFOR, utilizando a mesma metodologia descrita pela Equação 

4.10. Quanto à demanda por transporte individual, o mesmo projeto dispôs de contagens 

volumétricas classificatórias, das 05:00h às 21:00h, em dias úteis e finais de semana. Os 

postos de contagens estavam localizados nas principais vias de Fortaleza, 

principalmente nas áreas central e leste da cidade. 
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 Segundo os dados contidos em PMF (1999a, 1999b e 2000), a consolidação da 

demanda por transporte público por ônibus não contemplou todos os corredores 

rodoviários que estavam presentes nas previsões do PDTU para o final da década de 90. 

Com isso, em alguns corredores não foi possível apresentar a demanda de passageiros 

em todas as suas vias. 

 

5.2.2. Identificação e Quantificação das Variáveis para o Final da Década de 90 

 A composição do cenário Real serviu de parâmetro para a comparação dos 

cenários Planejado e Modelado. Assim, foram identificadas as mesmas variáveis 

listadas no item 5.1.1. Portanto, a quantificação de cada variável relativa ao final da 

década de 90 está apresentada a seguir. 

Uso do Solo Residencial 

 Compõem este item as variáveis: Densidade Populacional nos Pólos de 

Adensamento e Densidade Populacional nos Corredores de Adensamento. 

Com relação à Densidade Populacional nos Pólos de Adensamento, essa 

variável foi calculada utilizando os dados da população contidos no censo demográfico 

do IBGE de 2000 e dos valores das áreas de cada pólo de adensamento presentes na 

base de dados do software TransCAD 3.14 for Windows. Assim, constatou-se para os 

Pólos de Messejana, da Parangaba e da Área Central uma densidade populacional igual 

a 49,0 hab/ha, 108,6 hab/ha e 75,1 hab/ha, respectivamente. 

 Convém salientar que não foi calculada a variável Densidade Populacional nos 

Corredores de Adensamento para o final da década 90, pois o processo de obtenção 

dessa variável mostrou-se impreciso, visto a grande agregação da variável População de 

cada macrozona em relação a área considerada para cada corredor. Isso poderia 

ocasionar discrepâncias no cálculo dessa densidade em macrozonas cujo adensamento 

populacional estivesse fora da faixa de cada corredor.    

Demanda por Transporte Individual 

A demanda por transporte individual foi coletada junto ao Projeto CTAFOR 

(ASTEF, 1998) e pelos Estudos de Integração dos Sistemas de Transporte Público de 
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Passageiros na RMF (PROTRAN, 2002). Cabe salientar que, para facilitar a 

comparação dos cenários nos itens subseqüentes, procurou-se relacionar os mesmos 

corredores rodoviários descritos no cenário Planejado. Assim, os valores da demanda 

por transporte individual, além das capacidades viárias e dos níveis de serviço por 

automóvel privado, coletados para o final da década de 90 para a hora de pico da 

manhã, estão descritos no Anexo 17. 

Demanda por Transporte Público 

Neste item, procurou-se constatar a demanda de passageiros por transporte 

público nos corredores rodoviários e ferroviários para o final da década de 90. Foram 

considerados os mesmos corredores já descritos no item 5.1.2. 

No que se refere aos corredores rodoviários, segundo o Relatório Técnico RT-6 

do Programa de Transporte Urbano de Fortaleza (PMF, 1999a), não foi possível 

constatar todas as demandas em cada via de cada corredor rodoviário. Assim, a 

consolidação do fluxo de passageiros dos corredores rodoviários está contida no Anexo 

18. 

Com relação aos corredores ferroviários, a sua demanda correspondente foi 

obtida junto aos Estudos de Integração dos Sistemas de Transporte Público de 

Passageiros na RMF (PROTRAN, 2002). Assim, para o dia 23 de dezembro de 1999, 

constatou-se, para a hora de pico, demandas de passageiros na Linha Tronco Norte 

(sentido Caucaia-Fortaleza) e no Corredor de Adensamento B - Linha Tronco Sul 

(sentido Maracanaú-Fortaleza), iguais a 1.480 e 3.125 passageiros/hora/sentido, 

respectivamente. 

 

5.3. CENÁRIO MODELADO: CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA POR 

TRANSPORTE INDIVIDUAL ORIUNDA DAS PREVISÕES DOS MODELOS 

AGREGADOS PARA O FINAL DA DÉCADA DE 90 

 O Capítulo 4 mostrou que não foi possível validar o processo de alocação para o 

transporte público. Diante disso, este cenário objetivou caracterizar apenas a demanda 

por transporte individual originada das previsões dos modelos agregados, alimentados 

pela evolução real das variáveis contidas nesses modelos, para o final da década de 90.  
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 Para isso, foi necessário, primeiramente, analisar os dados disponibilizados para 

o final da década de 90, relativos aos modelos de previsão de demanda por transportes, 

já calibrados no Capítulo 4. Em seguida, foi preciso constatar a evolução real das 

variáveis contidas nesses modelos entre os finais das décadas de 70 e 90. Após isso, 

aplicou-se essa evolução real em tais modelos, visando obter a demanda por transporte 

individual para o final da década de 90.   

 

5.3.1. Análise dos Dados Disponíveis para o Final da Década de 90 Relativos à 

Calibração dos Modelos de Previsão de Demanda por Transportes 

 O Capítulo 4 tratou da calibração dos modelos de previsão de demanda por 

transportes. Com isso, foram obtidos modelos que são constituídos de variáveis 

socioeconômicas (População, Veículos Privados, Renda Média Domiciliar, Número de 

Domicílios e Empregos Ofertados, por macrozona) e de nível de serviço no transporte 

individual (tempo de viagem por automóvel privado entre as macrozonas). Portanto, foi 

necessário conhecer os valores dessas variáveis no final da década de 90, visando 

executar a previsão da demanda por transporte individual.  

As variáveis População, Renda Média Domiciliar e Número de Domicílios 

foram obtidas junto aos dados do censo demográfico do IBGE (IBGE, 2000). Com 

relação às variáveis Veículos Privados e Empregos Ofertados, estas foram obtidas junto 

aos Estudos de Integração dos Sistemas de Transporte Público de Passageiros na RMF 

(PROTRAN, 2002). Para o tempo de viagem entre as macrozonas, através da base 

georeferenciada gerada pelo Projeto CTAFOR (ASTEF, 1998), foi possível obter por 

meio da rotina de caminhos mínimos do pacote computacional TransCAD 3.14 for 

Windows. 

Cabe salientar que tanto para o final da década de 70, quanto para o final da 

década de 90, a renda foi calculada em função do salário mínimo vigente a cada época. 

Ponderou-se essa variável em função da proporção que uma determinada área de um 

bairro ou de uma zona de tráfego exerce sobre sua macrozona, já que uma macrozona é 

constituída por um conjunto de zonas de tráfego ou de bairros. Assim, para o final da 

década de 70, ponderou-se os valores da renda média domiciliar de cada macrozona em 

função das suas respectivas zonas de tráfego. E, para o final a década de 90, de modo 
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análogo, ponderou-se os valores dessa variável de cada macrozona em função de seus 

respectivos bairros. Essa diferença se fez necessária devido aos dados do IBGE para o 

município de Fortaleza estarem dispostos por bairros. 

 Portanto, a consolidação dos valores das variáveis supracitadas foi suficiente 

para a execução das etapas subseqüentes deste cenário. 

 

5.3.2. Constatação da Evolução Real das Variáveis Consideradas na Calibração 

dos Modelos de Previsão de Demanda por Transportes 

 Após a análise das variáveis citadas no item anterior, foi constatada a evolução 

real das mesmas entre os finais das décadas de 70 e 90. Para isso, as variáveis 

socioeconômicas (População, Veículos Privados, Renda Média Domiciliar, Número de 

Domicílios e Empregos Ofertados por macrozona) para o final da década de 90 estão 

consolidadas na Tabela 5.1, além de suas taxas de evolução entre os finais das décadas 

citadas. Salienta-se que os valores dessas variáveis relativas ao final da década de 70 

foram extraídos do diagnóstico socioeconômico do PDTU e apresentadas na Tabela 4.1. 

 Com relação ao tempo de viagem por automóvel privado entre as macrozonas, 

para calcular a evolução real dessa variável, foi necessário obter duas matrizes entre os 

finais das décadas de 70 e 90. A matriz relativa ao final da década de 70 foi obtida na 

etapa de distribuição de viagens do Capítulo 4 e está apresentada no Anexo 11. 

A matriz dos tempos de viagem para o final da década de 90 foi obtida com o 

auxílio do software TransCAD 3.14 for Windows, por meio da base de dados do Projeto 

CTAFOR. Primeiramente consolidou-se a malha viária, considerando as vias 

classificadas como “expressas” e “arteriais” e demais atributos (capacidades, 

velocidades, comprimento dos links etc.) da base citada. Para caracterizar as duas redes 

relativas aos finais das duas décadas, procurou-se representar as vias de mesma 

classificação. Assim, segundo o PDTU, uma via classificada como “arterial” tem o 

mesmo significado de uma via classificada como “expressa” pelo PDDU; e uma via 

classificada como “principal” pelo PDTU tem o mesmo significado de uma 

classificação “arterial” pelo PDDU.  
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A partir da rede consolidada, foram empregadas rotinas computacionais de 

determinação de caminhos mínimos, pelo software já utilizado, visando minimizar os 

tempos de viagem entre cada par de macrozona origem-destino. Essa matriz de custo 

encontra-se no Anexo 19. Agora, de posse das duas matrizes, pôde-se determinar a 

evolução real dessa variável entre os finais das décadas consideradas. A Figura 5.3, 

mostra a representação das vias “expressas” e “arteriais”.  

Figura 5.3: Vias Expressas e Arteriais (Final da Década de 90) 
 

5.3.3. Aplicação dos Modelos de Previsão de Demanda para o Final da Década de 

90 

 De posse dos modelos calibrados apresentados no Capítulo 4 desta dissertação, 

além dos valores das variáveis consolidadas no item anterior, foi possível aplicar os 

modelos de previsão de demanda por transporte individual, para o final da década de 90. 

 



  

Tabela 5.1: Valores das Variáveis Socioeconômicas no Final da Década de 90 e Taxas Reais de Evolução entre as Décadas de 70 e 90 

Macrozona 
Renda 
Média 

Domiciliar 

Evolução 
Renda 

(%) 

Veículos 
Privados 

Evolução 
Veículos 

(%) 

Número 
De 

Domicílios 

Evolução 
No Domic. 

(%) 
População 

Evolução 
População 

(%) 

Empregos 
Ofertados 

Evolução 
Empregos 

(%) 
1 9,60 16,54 4.276 432,5 2.311 -0,12 8.156 0,25 24.090 -66,33 
2 2,62 -7,08 76 216,7 889 -49,43 3.738 -57,82 618 -72,36 
3 7,30 0,65 2.756 158,5 2.948 25,89 11.396 1,21 8.386 31,10 
4 4,15 -0,75 8.557 421,1 14.245 24,15 58.586 -3,66 13.085 23,69 
5 3,28 -18,69 17.050 371,1 58.355 107,77 242.457 59,30 36.300 50,68 
6 8,10 -3,42 4.276 524,2 2.490 14,35 9.489 -15,01 10.755 24,25 
7 6,71 -21,34 17.094 315,8 10.841 15,65 57.288 13,44 22.091 86,02 
8 3,13 -24,94 15.818 1.174,6 45.016 294,05 188.570 204,71 39.095 251,38 
9 9,60 16,47 6.386 394,7 5.021 27,18 18.875 -8,50 17.652 121,82 
10 5,95 2,08 22.344 299,3 29.240 23,78 114.714 -8,23 67.072 192,00 
11 3,13 -4,87 34.278 1.224,0 105.895 182,17 439.685 131,54 86.151 267,23 
12 4,01 -5,44 25.180 1.321,8 61.362 308,00 328.960 294,13 70.994 376,73 
13 9,50 -0,81 1.270 -17,7 3.296 -4,52 11.865 -31,11 17.829 42,25 
14 11,84 6,33 16.346 364,2 11.484 96,23 44.727 36,62 24.950 104,44 
16 11,08 16,56 5.815 116,4 7.048 19,67 26.314 -12,79 20.547 138,03 
17 9,08 71,94 21.835 663,2 31.650 137,13 128.966 83,45 36.824 212,97 
18 4,22 27,55 23.763 1.753,6 63.496 395,02 266.107 286,16 72.891 600,60 
19 18,95 44,92 14.850 778,2 11.194 347,93 41.593 214,50 36.977 348,09 
20 20,27 24,90 32.603 393,1 15.548 96,86 59.427 37,84 32.460 68,77 
21 10,67 2,64 20.579 714,0 15.253 204,39 42.755 62,71 40.770 363,51 
22 13,67 61,07 2.667 332,3 866 -50,68 3.150 -61,40 2.865 -57,14 
23 31,54 105,60 7.460 510,5 3.525 104,93 12.558 47,64 3.987 -41,94 
24 25,58 108,01 13.811 354,2 10.366 109,11 37.594 44,91 16.553 100,60 
25 4,62 54,32 1.797 639,5 14.247 196,50 61.080 140,30 7.419 0,82 

        Fontes: IBGE (2000), PROTRAN (2002)
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Geração de Viagens  

O primeiro passo foi estimar o número de viagens produzidas e atraídas, em 

cada macrozona, relativas ao final da década de 90. Para isso, foram utilizados os 

modelos calibrados de geração de viagens no final da década de 70, alimentados com a 

evolução real das variáveis socioeconômicas contidas nos mesmos. Portanto, utilizando 

os modelos calibrados de produção de viagens por automóvel privado (Equação 4.8) e 

atração de viagens por automóvel privado (Equação 4.9), juntamente com os valores das 

variáveis socioeconômicas apresentados na Tabela 5.1, foi possível obter os valores de 

viagens produzidas e atraídas, por macrozona, relativas ao final da década de 90, para o 

horário de pico da manhã, consolidados na Tabela 5.2 a seguir. Convém salientar que a 

macrozona no 15 não foi considerada para o cálculo dessas viagens, pois a mesma já 

tinha sido excluída durante a etapa de calibração dos modelos agregados de geração de 

viagens, conforme descreve o item 4.3. 

Tabela 5.2: Primeira Estimativa das Viagens Produzidas e Atraídas por Automóvel 
Privado - Final da Década de 90 – Pico da Manhã 
Macrozona Viagens Produzidas Viagens Atraídas 

1 1.745 1.923 
2 158 -13 
3 1.209 694 
4 3.097 533 
5 6.711 793 
6 1.688 912 
7 5.760 1.388 
8 6.011 1.381 
9 2.442 1.391 
10 7.647 3.948 
11 13.056 2.849 
12 9.700 3.166 
13 861 1.450 
14 5.681 1.815 
16 2.379 1.604 
17 7.715 1.909 
18 8.907 3.245 
19 5.519 3.007 
20 11.009 2.624 
21 6.889 2.753 
22 1.407 676 
23 3.670 1.532 
24 5.469 1.921 
25 1.104 159 
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 Ao analisar os valores das viagens apresentadas na Tabela 5.2, pôde-se constatar 

que a macrozona 2 apresentou valores negativos (-13) de viagens atraídas, além do que 

o número de viagens produzidas (158) por automóvel privado ser consideravelmente 

superior ao número de veículos (24 - vide Tabela 4.1) pertencentes a esta macrozona, 

para a hora de pico da manhã. Com isso, mesmo que os modelos já calibrados no 

Capítulo 4 sejam estatisticamente significantes, a constatação relatada anteriormente é 

resultante de alguns fatores como o fato de que a variação na socioeconomia dessa 

macrozona nesses 20 anos, em relação às outras macrozonas, ocorreu de forma 

particular. Isso se justifica pelas baixas proporções dos valores das variáveis em relação 

ao total do município, além de sua pequena área que, por sua vez, é composta na sua 

totalidade por apenas uma zona de tráfego, diferenciando-se da grande maioria das 

outras macrozonas.  

Com relação aos índices socioeconômicos da macrozona 2, a Tabela 4.1 mostra 

que ao final da década de 70, a proporção em relação ao total do município das 

variáveis População, Número de Domicílios, Veículos Privados, População Ativa 

Residente, Empregos Ofertados e Matrículas Escolares Ofertadas era igual a 0,8%, 

0,8%, 0,05%, 0,5%, 0,7% e 0,3%, respectivamente. Em relação à variável Renda Média 

Domiciliar, a macrozona 2 apresentou o mais baixo valor (2,8 salários mínimos) de todo 

o município. Para a variável Habitantes por Veículo, o seu alto valor (369,2) denotou 

um baixo índice de motorização e, conseqüentemente, um baixo acesso da população ao 

modal automóvel privado. 

Ao final da década de 90, essa macrozona ainda apresentava a mais baixa Renda 

Média Domiciliar (2,6 salários mínimos), além de um baixo índice de motorização 

(41,2). De acordo com a Tabela 5.1, tal macrozona apresentou relevantes decréscimos 

na maioria dos seus índices socioeconômicos. 

Ainda sobre a macrozona 2, cabe salientar outro aspecto importante que é a sua 

localização geográfica. A Figura 5.4 mostra a localização da macrozona 2 no município 

de Fortaleza. Nota-se que a referida macrozona é circunvizinha da região central 

(macrozona 1), do Oceano Atlântico, da macrozona 3 e parte da macrozona 22. A sua 

área é a menor de todas as macrozonas, correspondendo a 0,24% do total da área do 

município de Fortaleza, refletindo no elevado valor de sua densidade populacional em 

relação às outras densidades observadas.  
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Assim, agregou-se todos os atributos socioeconômicos da macrozona 2 à 

macrozona 3. Isso porque, essas macrozonas são tipicamente residenciais, pois 

apresentam baixo número de empregos ofertados em relação ao total do município, 

caracterizando, enfim, em zonas produtoras de viagens para o pico da manhã. Além 

disso, analisando sob o ponto de vista geográfico, a macrozona 3 está bem mais 

próxima da macrozona 2 do que da macrozona 22. Diferentemente das macrozonas 2 e 

3, a macrozona 1 (região central) possui características socioeconômicas distintas, tais 

como: região central pouco residencial, além de possuir o maior número de empregos, 

constituindo numa zona tipicamente atratora das viagens para o pico da manhã.  

 
Figura 5.4: Localização da Macrozona 2 no Município de Fortaleza 

 

Após a agregação, foi efetuado o novo cálculo das viagens geradas, por 

macrozona, para o pico da manhã, relativas ao final da década de 90. Todavia, notou-se 

que os totais das viagens produzidas e atraídas não convergiam a um mesmo valor. Daí, 

partiu-se para o balanceamento dessas viagens utilizando a mesma metodologia 

empregada na etapa da calibração dos modelos de geração de viagens do Capítulo 4. A 

totalização das viagens produzidas e atraídas de cada macrozona, que subsidiaram a 
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etapa de distribuição de viagens, está consolidada no Anexo 20. A Figura 5.5 mostra 

uma aplicação dos totais das viagens produzidas e atraídas em cada macrozona. Na 

figura, VPA significa o total das viagens produzidas por automóvel privado e VAA o 

total das viagens atraídas por automóvel privado. 

Figura 5.5: Viagens Produzidas e Atraídas por Automóvel Privado, em cada 
Macrozona, Pico Manhã – Final da Década de 90 

 

Analisando a Figura 5.5, conclui-se que a área central e leste de Fortaleza atraem 

uma parte considerável das viagens, por automóvel privado, em relação ao resto do 

município, para o pico da manhã. Todavia, as macrozonas periféricas são caracterizadas 

como produtoras das viagens realizadas por este mesmo modal e para o mesmo período 

do dia. Considerando o período entre os finais das décadas de 70 e 90 (comparando a 

Figura 5.5 com as Figuras 4.3 e 4.4), observa-se que em relação às viagens atraídas pelo 

modal automóvel privado, houve um aumento significativo dessas viagens na área 

central e leste, para o pico da manhã, comparando com o resto do município. 
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Analogamente, em relação às viagens produzidas por este mesmo modal para o pico da 

manhã e considerando o período entre as citadas décadas, foram observadas três 

constatações: a) o número de viagens produzidas por automóvel privado na região 

central diminuiu; b) a região periférica continua como produtora dessas viagens; c) na 

região leste houve um aumento significativo dessas viagens. 

Distribuição de Viagens  

Após a consolidação dos totais de viagens geradas, foi preciso distribuí-las para 

cada par de macrozona. Para isso, com o auxílio do software TransCAD 3.14 for 

Windows, era necessário possuir uma rede de transporte individual da malha viária, 

conforme descrita no item 5.3.2, além da função de impedância já anteriormente 

calibrada no Capítulo 4. Com relação ao custo de viagem, o processo de obtenção foi 

descrito no item 5.3.2. Utilizou-se como método de distribuição de viagens o processo 

gravitacional.  

Portanto, utilizando o já citado software pôde-se obter uma matriz das viagens 

distribuídas, para o pico da manhã, entre as macrozonas. Essa matriz distribuída está 

contida no Anexo 21. 

Alocação de Tráfego 

 A etapa anterior objetivou distribuir as viagens (no caso, de pessoas que utilizam 

o modal automóvel privado) entre as macrozonas. No entanto, para efetuar esta etapa, 

foi preciso transformar a matriz de viagens distribuídas de pessoas para uma matriz de 

viagens de veículos. Para isso, era preciso obter o valor da taxa de ocupação veicular 

para o final da década de 90. De acordo com o Projeto CTAFOR (ASTEF, 1998), o valor 

dessa taxa era de 1,5 pessoas/veículo, para o pico da manhã. Assim, de posse da matriz 

veicular distribuída entre as macrozonas, contida no Anexo 22, além da rede de 

transporte individual já consolidada, partiu-se para efetuar a alocação de tráfego, por 

meio do software TransCAD 3.14 for Windows. Utilizou-se como método de alocação 

de tráfego o processo baseado no equilíbrio do usuário.  

 Obteve-se como dados de saída os valores de fluxo de veículos alocados com 

seus respectivos níveis de serviço caracterizados pela relação v/c (volume/capacidade), 

os custos de tempo de viagem dos links e uma análise dos links críticos selecionados (no 
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caso, os corredores rodoviários). A demanda alocada correspondeu a 72.648 automóveis 

para o horário de pico da manhã. 

 

5.3.4. Obtenção da Demanda por Transporte Individual 

Conforme relatado no item anterior, a demanda por transporte individual obtida 

junto ao processo de alocação de tráfego, além das capacidades viárias e dos níveis de 

serviço com as suas respectivas classificações, encontram-se no Anexo 23. Nesse 

Anexo, consolidou-se a demanda presente nos corredores rodoviários já descritos no 

item 5.1.2. A classificação dos níveis de serviço empregada foi a mesma utilizada na 

validação dos modelos agregados de alocação de tráfego, presente no Capítulo 4, por 

meio da Tabela 4.3. 

Analisando os resultados da alocação, convém salientar em vários links a 

presença de valores de fluxos de tráfego superiores às suas respectivas capacidades. De 

acordo com WILLUMSEN (2000), essa caracterização significa a formação de filas, 

ocasionando atrasos em toda rede considerada. Assim, quando a capacidade é excedida, 

a fila é descarregada em outros links, por meio das interseções. Portanto, se existe numa 

determinada rede inúmeros links cujas capacidades foram excedidas pelos fluxos 

alocados, esse fenômeno pode ser caracterizado como uma supersaturação. 

 O software também gerou como dados de saída, distribuições de freqüência dos 

níveis de serviço (no caso, volume/capacidade) e dos fluxos alocados na rede, conforme 

as Tabelas 5.3 e 5.4, respectivamente. 

 
Tabela 5.3: Distribuição de Freqüência dos Níveis de Serviço Alocados 

Distribuição de Freqüência (%) Classificação 
do Nível de 

Serviço 

Classes de Níveis 

 de Serviço Relativa Acumulada 

A 0 < v/c < 0,30 40,9 40,9 

B 0,30 < v/c < 0,50 4,6 45,5 

C e D 0,50 < v/c < 0,90 10,8 56,3 

E v/c > 0,90 43,6 100,0 

 

 Analisando a Tabela 5.3, conclui-se que, do total alocado, quase a metade 

(43,6%) dos links possuem níveis de serviço na classificação “E”. Assim, a 
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supersaturação também foi observada considerando não só os corredores rodoviários 

anteriormente selecionados, como em toda a rede considerada no processo de alocação 

empregado.  

 
Tabela 5.4: Distribuição de Freqüência dos Fluxos de Veículos Alocados 

Distribuição de Freqüência (%) Classes de Fluxos de Veículos 

(veíc./h/sentido) Relativa Acumulada 

0 a 886 46,3 46,3 

886 a 1772 15,1 61,4 

1772 a 2658 17,1 78,5 

2658 a 3544 12,8 91,3 

3544 a 4430 4,0 95,3 

4430 a 5316 3,2 98,5 

> 6202 1,5 100 

 

O fenômeno de supersaturação pode também ter sido originado ainda na etapa 

de distribuição de viagens. Isso porque ao se comparar a matriz O-D de viagens de 

pessoas que utilizam o transporte individual (Anexo 21), obtida na etapa de distribuição 

de viagens (item 5.3.3), com a matriz O-D de viagens de pessoas que utilizam o citado 

modal (Anexo 24), consolidada pelo Estudo de Integração dos Transportes (PROTRAN, 

2002), ambas relativas ao mesmo período, concluiu-se que não havia qualquer 

correlação entre as citadas matrizes. Fato esse, que pôde ser comprovado com a 

tentativa de ajuste de uma reta de regressão linear entre essas matrizes. Portanto, não foi 

possível plotar o gráfico que mostraria a dispersão entre tais matrizes. 

 Deve-se atentar ao fato de que a matriz obtida pelo Estudo de Integração dos 

Transportes pode não estar representando o padrão das viagens por transporte individual 

do município de Fortaleza para o final da década de 90. Essa matriz também possui uma 

grande quantidade de pares origem-destino que apresentam ausência de viagens de 

pessoas que utilizam o automóvel privado. 

 

5.4. COMPARAÇÃO ENTRE OS CENÁRIOS PLANEJADO E REAL 

 A comparação destes cenários objetivou verificar a capacidade de previsão do 

PDTU sem os recursos de um ferramental analítico de previsão de demanda por 
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transportes. Com isso, foram comparadas as variáveis de uso do solo residencial e as 

demandas por transporte individual e transporte público presentes nos dois cenários. 

Com relação à variável de uso do solo residencial, a Tabela 5.5 apresenta os 

valores da Densidade Populacional nos Pólos de Adensamento, relativos aos cenários 

Planejado e Real. A referida tabela contém também a diferença percentual entre esses 

cenários. 

 
Tabela 5.5: Densidades Populacionais dos Pólos de Adensamento Relativas aos 

Cenários Planejado e Real e Diferença Percentual entre esses Cenários 
Pólo de 

Adensamento 
Cenário Planejado 

(hab/ha) 
Cenário Real 

(hab/ha) 
Diferença entre 

Cenários 
Messejana 400 49,0 716% 

Parangaba 400 108,6 268% 

Área Central 400 75,1 433% 

 

Diante do exposto, conclui-se que o PDTU superestimou suas previsões em 

relação à variável de uso do solo residencial. Observa-se isso, pela presença de elevadas 

diferenças percentuais entre o que foi observado e o que foi previsto para o final da 

década de 90, cuja diferença percentual média entre os cenários foi de 472%. 

Com relação à demanda por transporte individual, foram comparados os fluxos 

de veículos por automóvel privado previstos empiricamente pelo cenário Planejado com 

os fluxos de veículos por automóvel privado constatados pelo cenário Real, em todos os 

corredores rodoviários considerados. Esses dados estão consolidados no Anexo 25.  

Portanto, de acordo com o Anexo 25, comparando cada corredor, concluiu-se 

que o PDTU superestimou os fluxos por automóvel privado para o final da década de 90 

em todos os corredores. Assim, em média, a diferença percentual encontrada entre os 

fluxos previstos empiricamente e os observados em todos os trechos analisados foi de 

351%. Salienta-se que para o corredor C2, o Projeto CTAFOR não realizou contagens 

volumétricas de tráfego no final da década de 90, o que impossibilitou realizar análise 

da demanda por transporte individual.  

Procurou-se verificar ainda a dispersão entre os fluxos previstos empiricamente 

pelo PDTU com os fluxos observados no final da década de 90, por meio do ajuste de 

uma reta de regressão linear. No entanto, foi observado que não havia qualquer 
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correlação entre os valores desses fluxos, não sendo possível, pois, plotar o gráfico que 

mostraria a dispersão entre os mesmos. 

A última variável analisada foi a demanda por transporte público. No que se 

refere aos corredores rodoviários, a análise deu-se comparando as demandas de 

passageiros previstas empiricamente pelo cenário Planejado, com a maior demanda de 

passageiros observada em cada via, presente no cenário Real. A Tabela 5.6 não só 

consolida esses dados, como também mostra a diferença percentual entre a demanda 

prevista com a maior demanda observada. 

 

Tabela 5.6: Demandas de Passageiros nos Corredores Rodoviários Relativas aos 
Cenários Planejado e Real e Diferença Percentual entre esses Cenários 

 

A Tabela 5.6 mostra que, em geral, o PDTU superestimou as demandas de 

passageiros nos corredores rodoviários. Observa-se isso, pela presença de elevadas 

Corredor Logradouro 
Maior Demanda 

Observada 
(pass/h/sentido) 

Demanda Empírica 
Prevista 

(pass/h/sentido) 

Diferença 
entre Cenários 

Av. Engo Santana Jr. 6.100 228% 

Av. Bezerra de Menezes 13.500 48% 

Av. Mister Hull 14.000 

20.000 

43% 

 Oeste-Leste Leste-Oeste  

Av. Antônio Sales 2.100 852% 

A 

Av. Domingos Olímpio 3.800 
20.000 

426% 

 Bairro-Centro Centro-Bairro  

Av. Aguanambi 8.100 147% C1 

BR – 116 9.200 
20.000 

117% 

Av. Jornalista Thomaz 

Coelho 
4.600 30% 

Av. Pres. Costa e Silva 3.300 82% 
ZCA 

R. Wenefrido Melo 1.100 

6.000 

445% 

 Oeste-Leste Leste-Oeste  

Av. Pres. Castelo Branco 4.800 25% 
Leste-

Oeste 
Av. da Abolição 3.400 

6.000 
30% 

Av. Dedé Brasil 4.300 28% 
Interpólos 

Av. Dep. Paulino Rocha 1.100 
6.000 

445% 
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diferenças percentuais entre o que foi observado e o que foi previsto para o final da 

década de 90, cuja diferença percentual média entre os cenários foi de 210%. 

Para os corredores ferroviários, a análise foi realizada comparando as demandas 

previstas de passageiros do cenário Planejado, com a maior demanda diagnosticada, 

para o horário de pico, para cada corredor, contida no cenário Real. 

Com isso, de acordo com a Tabela 5.7, o cenário Real constatou para o corredor 

de adensamento B (Linha Tronco Sul) e para a Linha Tronco Norte (LTN), demandas 

iguais a 3.135 pass./hora/sentido e 1.480 pass./hora/sentido, respectivamente. Se o 

previsto pelo PDTU foi uma demanda de 40.000 pass./hora/sentido, então foi concluído 

que este plano diretor superestimou seus valores com uma diferença percentual média 

de 1.890%. 

 

Tabela 5.7: Demandas de Passageiros nos Corredores Ferroviários Relativas aos 
Cenários Planejado e Real e Diferença Percentual entre esses Cenários 

Corredor Maior Demanda Observada 

(pass/h/sentido) 

Demanda Empírica 

Prevista (pass/h/sentido) 

Diferença entre 

Cenários 

B (LTS) 40.000 3.135 1.176% 

LTN 40.000 1.480 2.603% 

 

5.5. COMPARAÇÃO ENTRE OS CENÁRIOS MODELADO E REAL 

 A comparação entre estes cenários visou verificar a contribuição que um 

ferramental analítico de previsão de demanda por transportes poderia ter dado ao 

PDTU. Neste caso, foi comparada a demanda por transporte individual oriunda das 

previsões dos modelos agregados para o final da década de 90, com a demanda por 

transporte individual caracterizada no final da década de 90. Salienta-se que a 

comparação dos cenários está organizada por cada corredor rodoviário presente no 

Anexo 26. 

 Segundo o Anexo 26, dos 43 trechos analisados, 32 (74,4%) apresentaram fluxos 

superiores aos observados. Desses 32 trechos, a média da diferença percentual 

encontrada entre os fluxos modelados e os observados foi de 232%. Portanto, conclui-se 

que mesmo alimentando os modelos calibrados de previsão de demanda por transportes 

com a evolução real das variáveis constituintes nesses modelos, houve uma 
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superestimação dos fluxos de tráfego por transporte individual, em todos os corredores 

considerados, comparados aos fluxos observados no final da década de 90.  

A Figura 5.6 mostra o gráfico de dispersão entre os valores dos fluxos 

modelados versus os valores dos fluxos observados no final da década de 90. 

Analisando essa figura, observa-se um baixo coeficiente de determinação (0,06) entre os 

fluxos modelados e observados. Isso corrobora a superestimação, de um modo geral, da 

modelagem de demanda. 
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Figura 5.6: Gráfico de Dispersão entre os Fluxos Modelados e os Fluxos Observados 

 

5.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Primeiramente, este capítulo delineou três cenários: Planejado, Real e Modelado. 

Após a caracterização de cada um, foram comparados os cenários Planejado e Real. 

Essa comparação verificou que, em geral, houve uma superestimação das variáveis de 

uso do solo residencial e das demandas por transporte individual e transporte público. 

Isso pôde ser comprovado pela presença de elevadas diferenças percentuais entre o que 

foi observado e o que foi previsto pelo PDTU para o final da década de 90. Assim, para 

as variáveis de uso do solo residencial, demanda por transporte individual, demanda de 

passageiros nos corredores rodoviários e demanda de passageiros nos corredores 
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ferroviários, a diferença percentual média entre os dois cenários foi, respectivamente, de 

472%, 351%, 210% e 1.890%.  

Em seguida, foram comparados os cenários Modelado e Real. Essa comparação 

verificou também que houve uma superestimação da demanda por transporte individual 

modelada em relação à observada em 74,4% dos trechos analisados, cuja diferença 

percentual média encontrada nesses links foi de 232%. 
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CAPÍTULO 6 

 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 O objetivo desta dissertação foi realizar uma pós-avaliação da previsão de 

demanda por transportes no município de Fortaleza. Diante disso, a pesquisa pretendeu 

responder a duas perguntas: (a) Quão capazes foram os planejadores de prever, no final 

da década de 70, a evolução do sistema urbano de Fortaleza, sem a ajuda de um 

ferramental analítico de previsão da demanda por transportes? (b) Quanto melhor 

poderiam eles ter se aproximado do cenário materializado vinte anos depois, com a 

ajuda deste ferramental?  

Com relação à capacidade de previsão da demanda por transporte individual, da 

demanda por transporte público, assim como da variável de uso do solo residencial, 

idealizado pelo PDTU para o final da década de 90, pode-se concluir que houve uma 

superestimação de todas as variáveis para o seu ano-horizonte. Com base nas variáveis 

analisadas, pôde-se constatar que os planejadores do PDTU não foram capazes de 

realizar, empiricamente, a previsão da demanda por transportes sem os recursos de um 

ferramental analítico de previsão dessa demanda. 

Assim, foram atribuídas as seguintes causas para as discrepâncias encontradas 

oriundas da comparação entre o sistema de transportes idealizado pelo PDTU para o 

final da década de 90 e o sistema de transportes desse mesmo período: 

•  As intervenções recomendadas para a malha viária não foram 

implementadas ao longo dos anos-horizonte, pois o projeto piloto 

previsto pelo PDTU que daria suporte para a implementação dessas 

intervenções não foi realizado. Com isso, as proposições do PDTU, ao 

final da década de 90, tornaram-se irreais, já que não houve qualquer 

estratégia de implementação das propostas ao longo dos anos. 

• A falta de uma retroalimentação constante dos dados após a elaboração 

do PDTU e, conseqüentemente, a ausência de um monitoramento desse 

plano diretor ao longo de seus anos-horizonte, poderia ter evitado as 

discrepâncias encontradas. 
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• O planejamento do PDTU não conseguiu acompanhar as constantes 

variações na socioeconomia brasileira, a evolução do próprio sistema de 

transportes, como também a evolução do uso e ocupação do solo de 

Fortaleza, durante o período de vigência desse plano diretor.  

• Não só a implantação do Sistema Integrado de Transportes (SIT) em 

1992, como também a introdução de modos alternativos de transporte 

público (por exemplo: moto-táxi) em 1996, ocasionaram mudanças na 

oferta e na demanda do sistema de transportes em Fortaleza. Essas 

mudanças não estavam previstas pelo PDTU, o que pode ter influenciado 

nas elevadas diferenças encontradas entre a demanda por transporte 

público prevista empiricamente com a demanda observada ao final da 

década de 90. 

• Durante a vigência do PDTU, Fortaleza esteve sob a égide de duas Leis 

de Uso e Ocupação do Solo. O sancionamento da segunda Lei em 1996 

(prevista no PDDU de 1992) não levou em consideração o PDTU, já que 

suas recomendações objetivavam até aproximadamente o ano de 2000. 

Portanto, a mudança de enfoque entre essas duas Leis, além da 

possibilidade da atual Lei não exercer seu papel efetivo (conforme já 

relatado no Capítulo 2), ocasionou em Fortaleza a ausência de um rígido 

controle do uso do solo. 

 Diante disso, as proposições de longo prazo do PDTU, sem qualquer recurso de 

um processo de previsão analítico de suas variáveis e sem um rígido controle do uso do 

solo, mostraram-se imprecisas ao final da década de 90. Portanto, nessas condições, 

torna-se desaconselhável planejar um sistema de transportes de um grande centro 

urbano como a cidade de Fortaleza. 

 Assim, já que os planejadores do PDTU não conseguiram atingir seus objetivos, 

esta pesquisa procurou também verificar quanto melhor eles poderiam ter se 

aproximado do cenário materializado vinte anos depois, com a ajuda de um ferramental 

analítico de previsão de demanda por transportes.  

 No Capítulo 5, em virtude da análise da demanda por transporte individual 

oriunda do processo de modelagem de demanda, observou-se em todos os corredores 
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rodoviários uma superestimação dos fluxos de veículos privados, comparados ao 

cenário Real. Portanto, ainda que se tivesse utilizado desse ferramental vinte anos atrás, 

a previsão de demanda por transporte individual não seria precisa no ano-horizonte do 

PDTU. Em conseqüência disso, seguem-se algumas conclusões: 

• Os fluxos modelados deveriam ter sido inferiores ou, no máximo, iguais 

aos fluxos observados, cujos modelos foram alimentados com a evolução 

real de suas variáveis constituintes. Isso pode ser explicado por dois 

motivos: 1) a rede virtual utilizada pelo software não comportou todos os 

fluxos alocados, já que houve o fenômeno de supersaturação em 43,6% 

dos links; 2) a ocorrência de um maior crescimento do sistema de 

atividades na área leste da cidade consideravelmente superior a todas as 

outras regiões, onde os links supersaturados localizavam-se justamente 

nesta região do município.   

• Os ETURMF não apresentaram ou não coletaram todos os dados 

necessários para a calibração dos modelos agregados de previsão de 

demanda por transportes. Isso resultou, por exemplo, no desenvolvimento 

de um método específico para que fosse possível obter as matrizes de 

viagens para o pico da manhã. Portanto, a adoção de modelos agregados 

de previsão de demanda por transportes nesta pesquisa ficou 

condicionada por essas limitações. Isso demonstra a grande importância 

da etapa de coleta de dados no desenvolvimento de estudos de 

transportes, pois a ocorrência de possíveis erros nas etapas iniciais pode 

ocasionar a propagação dos mesmos nas etapas subseqüentes sem que se 

saiba quais serão os efeitos finais.  

• A ausência de um efetivo controle do uso do solo, bem como as 

variações da socioeconomia brasileira e do sistema de transportes da 

cidade de Fortaleza (tais como: aumento do desemprego, baixas rendas, 

aumento do transporte não motorizado, introdução de modos alternativos 

para o transporte público etc.), durante o período de estudo, 

influenciaram nas discrepâncias oriundas da comparação entre a 

demanda por transporte individual modelada e a observada no final da 

década de 90. Diante disso, por meio dessa mudança conjuntural entre os 
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finais das décadas estudadas, os modelos calibrados com os dados 

coletados no final da década de 70 não conseguiram acompanhar a 

evolução do sistema de transportes, bem como a evolução do quadro 

socioeconômico brasileiro. Isso porque esses modelos têm a tendência de 

reproduzir as características da época em que os dados foram coletados, 

conforme alerta HOOK (1994) apud VASCONCELOS (2000), tornando-

os imprecisos. 

• Conforme relatado no item 5.3.2, considerou-se as vias classificadas, 

segundo o PDDU, em “expressas” e “arteriais”, para compor a rede 

utilizada pelo software empregado. No entanto, o fato de níveis de 

serviço classificados como “E”, oriundos da modelagem, estarem 

superiores às classificações diagnosticadas pelo cenário Real para um 

mesmo link, demonstra que as vias consideradas na rede utilizada pelo 

software não foram suficientes para alocar todos os veículos para o pico 

da manhã. Outro fato que também pode explicar isso, está na 

possibilidade, no final da década de 90, da utilização das vias principais, 

coletoras e locais para o tráfego de veículos, seja local ou de passagem, 

no pico da manhã. 

• Uma vez que não foi possível aplicar os modelos para o modal ônibus, 

não foi possível investigar as mudanças de ordem espacial ocorrida com 

a demanda em vista da implantação do SIT (em 1992), entre os finais das 

décadas de 70 e 90. 

• A utilização do processo quatro etapas de planejamento de transportes, 

originado em países desenvolvidos, negligencia a conotação política dos 

países em desenvolvimento, pois adotam diretamente os pressupostos e 

procedimentos dos países de origem. Sendo este processo criado em 

países desenvolvidos, a sua formulação estrutural foi concebida numa 

conjuntura sócio-política completamente distinta de um país em 

desenvolvimento. 

  Enfim, se os planejadores do PDTU tivessem utilizado os modelos agregados de 

previsão de demanda por transportes, dentro do tradicional processo quatro etapas, eles 

poderiam estar sujeitos às mesmas dificuldades e limitações aqui apresentadas.  
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Recomendações 

Este trabalho mostrou ser inviável planejar um sistema de transportes de longo 

prazo sem um rígido controle do uso do solo. Assim, sugere-se que se faça 

planejamentos de curto e médio prazos para se possa monitorá-los com uma constante 

retroalimentação de seus dados. Isso evitaria, também, a influência de possíveis 

variações socioeconômicas, comuns em países em desenvolvimento, durante o processo 

de planejamento. 

Dentre os dados que esta pesquisa gerou, as representações das redes de 

transporte público por ônibus entre os finais das décadas de 70 e 90, além do 

ferramental SIG, podem facilitar na identificação de quanto a mudança espacial na rede 

de transporte público por ônibus significou para alterar a sua demanda e suas previsões, 

diante da implantação do SIT em 1992. Além disso, também identificar como os modos 

alternativos introduzidos a partir de 1996 influenciaram essa demanda que seria 

impossível de ser prevista pelo PDTU e muito menos com a implantação do SIT. 

Devido o processo tradicional quatro etapas de planejamento de transportes não 

levar em consideração impactos sociais e ambientais, estudos futuros poderão 

incorporar esses impactos dentro do processo de planejamento a ser utilizado. 

Além da metodologia tradicional de planejamento de transportes apresentada, 

este trabalho mostrou também vários modelos que podem auxiliar no desenvolvimento 

de estudos futuros. 

Quanto ao processo de planejamento a ser utilizado em estudos futuros em 

qualquer centro urbano brasileiro, recomenda-se a concepção de um processo que possa 

considerar a conjuntura socioeconômica de países em desenvolvimento. 

Recomenda-se, ainda, a utilização de modelos que possam interagir os sistemas 

de uso do solo e de transportes em processos de planejamento de transportes. Essa 

recomendação é ratificada por MARTÍNEZ (2000), em que uma primeira utilização de 

modelos de uso de solo pode ser o primeiro passo para a compreensão dos dois sistemas 

considerados. 
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ANEXO 1: Correspondência entre Macrozonas de Tráfego e Bairros do Município de Fortaleza 

Macrozona Bairros 
1 Centro 
2 Moura Brasil 
3 Centro, Jacarecanga 
4 Monte Castelo, Carlito Pamplona, Jacarecanga, Pirambu 
5 Vila Velha, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Floresta, Barra do Ceará, Cristo Redentor, Álvaro Weyne, Vila Ellery 
6 Centro, Jacarecanga, Farias Brito 
7 Presidente Kennedy, São Gerardo, Parque Araxá, Amadeu Furtado, Parquelândia 
8 Conjunto Ceará II, Genibaú, Antônio Bezerra, Quintino Cunha, Padre Andrade, Pici, Presidente Kennedy 
9 Benfica, Farias Brito 

10 Parreão, Jardim América, Bom Futuro, Damas, Rodolfo Teófilo, Bela Vista, Pan Americano, Couto Fernandes, Demócrito Rocha, Montese 

11 
Parque Pres. Vargas, Parque Santa Rosa, Conjunto Esperança, Vila Manoel Sátiro, Canindezinho, Parque São José, Vila Pery, Siqueira, Bom 
Jardim, Granja Lisboa, Granja Portugal, Conjunto Ceará I, Bonsucesso, João XXIII, Henrique Jorge, Autran Nunes, Dom Lustosa, Jóquei Clube, 
Parangaba, Itaoca 

12 Parangaba, Itaoca, Serrinha, Itaperi, Dendê, Maraponga, Jardim Cearense, Mondubim, Pref. José Walter, Parque Dois Irmãos, Passaré 
13 José Bonifácio, Centro 
14 Fátima, Parreão, Vila União 
15 Aeroporto, Base Aérea 
16 Centro, Joaquim Távora 

17 Cajazeiras, Mata Galinha, Castelão, Dias Macedo, Aerolândia, Cidade dos Funcionários, Parque Manibura, Jardim das Oliveiras, Luciano 
Cavalcante, Guararapes, Salinas, São João do Taupe, Alto da Balança 

18 Pedras, Palmeiras, Jangurussu, Ancuri, Paupina, Coaçu, Barroso, Messejana, Guajeru, Lagoa Redonda, Curió, Alagadiço Novo, Cambeba, Parque 
Iracema, Cidade dos Funcionários, Sapiranga, Edson Queiroz, Sabiaguaba 

19 Aldeota, Centro 
20 São João do Tauape, Dionísio Torres, Aldeota  
21 Papicu, Praia do Futuro, Dunas, Cocó, Cidade 2000, Edson Queiroz 
22 Praia de Iracema 
23 Meireles 
24 Mireles, Mucuripe, Varjota 
25 Cais do Porto, Vicente Pizon 
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ANEXO 2: Matriz Origem-Destino entre Macrozonas, Modal Ônibus, Pico Manhã - Final da Década de 70 

Macroz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 316 28 83 193 453 44 202 217 113 373 258 121 38 155 0 115 256 131 86 152 125 31 43 54 84 
2 72 7 5 21 5 0 9 0 5 0 0 5 17 0 0 0 0 7 5 0 4 6 7 0 6 
3 321 0 38 170 267 20 61 64 76 80 60 12 23 54 0 15 43 0 29 86 18 47 14 12 9 
4 1209 32 144 241 388 127 95 105 61 66 55 23 113 48 0 13 38 34 52 102 35 30 60 67 36 
5 2796 24 362 474 1055 303 393 329 163 191 116 123 257 114 0 70 68 13 112 235 84 141 73 108 64 
6 210 0 16 97 160 28 118 102 46 193 92 67 21 67 0 17 10 11 20 53 2 19 22 18 21 
7 1143 7 71 79 201 142 268 323 226 223 47 45 111 96 0 16 7 28 42 46 28 45 57 23 34 
8 1005 0 65 38 225 225 225 218 139 47 112 37 80 8 0 32 37 9 48 61 14 77 39 25 18 
9 622 4 18 56 120 69 143 168 51 217 159 63 79 115 0 17 77 26 30 22 24 41 15 33 0 

10 2548 35 127 37 165 279 154 206 338 671 509 284 363 279 0 99 63 80 144 180 85 136 129 75 77 
11 2776 45 216 92 152 397 226 198 521 920 1274 352 213 219 0 136 44 96 111 420 158 95 149 93 137 
12 1469 37 88 47 62 14 23 84 329 327 389 526 205 150 0 32 114 46 57 157 38 56 26 37 59 
13 211 0 6 13 75 31 130 86 75 143 41 69 57 120 0 102 114 58 32 108 28 25 48 53 18 
14 663 0 55 25 38 67 33 34 109 119 104 82 125 143 0 41 24 30 34 118 33 23 18 22 11 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 643 0 39 12 50 44 8 61 70 48 19 17 46 63 0 97 79 0 48 59 56 17 34 11 17 
17 1470 0 23 9 21 99 22 12 62 94 39 52 287 187 0 130 319 140 122 167 23 32 35 69 40 
18 754 0 20 10 14 20 12 12 25 47 19 50 63 91 0 119 260 539 71 63 28 52 32 50 46 
19 194 0 9 4 28 5 30 54 39 79 30 7 41 9 0 26 39 0 41 30 53 6 12 12 16 
20 508 0 56 30 35 24 12 47 70 52 22 13 42 66 0 143 100 46 69 196 46 28 29 0 36 
21 562 19 35 19 43 31 32 66 53 61 6 22 125 21 0 70 44 22 140 198 102 42 41 36 59 
22 107 0 21 5 24 20 0 12 30 24 43 0 18 32 0 5 0 0 6 60 17 19 10 50 6 
23 88 0 11 19 0 6 20 6 12 23 0 0 8 6 0 0 6 0 0 36 4 0 24 13 12 
24 264 0 48 4 26 0 16 22 33 14 17 0 30 23 0 31 33 12 47 41 39 77 17 90 155 
25 237 0 12 10 14 0 9 23 0 0 0 11 10 0 0 50 0 0 46 30 8 57 24 131 154 
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ANEXO 3: Matriz Origem-Destino entre Macrozonas, Modal Automóvel Privado, Pico Manhã – Final da Década de 70 

Macrz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 179 1 14 7 13 20 17 6 14 19 9 9 28 25 0 15 9 5 27 48 18 18 31 19 4 
2 26 0 2 1 2 3 2 1 2 3 1 1 4 4 0 2 1 1 4 7 3 3 5 3 1 
3 220 1 17 8 16 24 20 8 17 23 11 11 35 30 0 19 11 6 33 59 22 22 38 24 5 
4 334 1 27 12 25 37 31 12 25 35 17 16 53 46 0 28 17 9 50 90 33 33 58 36 8 
5 733 3 58 27 54 80 68 26 55 76 37 35 115 101 0 62 37 20 110 197 72 73 127 79 17 
6 223 1 18 8 16 24 21 8 17 23 11 11 35 31 0 19 11 6 33 60 22 22 39 24 5 
7 618 3 49 23 46 68 57 22 47 64 31 30 97 85 0 52 31 17 93 166 61 62 107 67 15 
8 313 1 25 12 23 34 29 11 24 32 16 15 49 43 0 27 16 9 47 84 31 31 54 34 7 
9 309 1 25 11 23 34 29 11 23 32 16 15 49 43 0 26 16 9 46 83 30 31 54 33 7 

10 886 4 70 33 65 97 82 32 67 92 45 42 139 122 0 75 45 24 133 238 87 89 154 96 21 
11 645 3 51 24 47 71 60 23 49 67 33 31 101 89 0 55 33 18 97 173 63 65 112 70 15 
12 423 2 34 16 31 46 39 15 32 44 21 20 67 58 0 36 21 12 63 113 42 42 73 46 10 
13 341 1 27 13 25 37 31 12 26 35 17 16 54 47 0 29 17 9 51 91 33 34 59 37 8 
14 582 2 46 21 43 64 54 21 44 60 29 28 92 80 0 49 29 16 87 156 57 58 101 63 14 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 467 2 37 17 34 51 43 17 35 48 24 22 74 64 0 40 24 13 70 125 46 47 81 51 11 
17 476 2 38 18 35 52 44 17 36 49 24 23 75 66 0 40 24 13 71 128 47 48 83 52 11 
18 288 1 23 11 21 32 27 10 22 30 15 14 45 40 0 24 15 8 43 77 28 29 50 31 7 
19 378 2 30 14 28 41 35 14 29 39 19 18 60 52 0 32 19 10 57 101 37 38 66 41 9 
20 947 4 75 35 70 104 87 34 72 98 48 45 149 130 0 80 48 26 142 254 93 95 164 103 23 
21 463 2 37 17 34 51 43 17 35 48 23 22 73 64 0 39 23 13 69 124 45 46 80 50 11 
22 193 1 15 7 14 21 18 7 15 20 10 9 30 27 0 16 10 5 29 52 19 19 33 21 5 
23 339 1 27 13 25 37 31 12 26 35 17 16 53 47 0 29 17 9 51 91 33 34 59 37 8 
24 537 2 43 20 40 59 50 19 41 55 27 26 84 74 0 46 27 15 80 144 53 54 93 58 13 
25 129 1 10 5 10 14 12 5 10 13 7 6 20 18 0 11 7 4 19 35 13 13 22 14 3 
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ANEXO 4: Viagens Geradas, Produzidas e Atraídas, por Macrozona, 
para o Final da Década de 70 

  
Macrozonas VGO1 VGA2 VPO3 VAO4 VPA5 VAA6 

01 147386 40421 3671 20188 554 4868 
02 2800 910 181 237 80 20 
03 16981 5062 1519 1572 680 386 
04 29330 7633 3174 1707 1033 180 
05 66873 12788 7668 3619 2264 358 
06 16886 6729 1409 1997 688 533 
07 31442 16178 3307 2239 1910 449 
08 30859 8278 2783 2449 967 174 
09 24906 10055 2169 2645 955 368 
10 65695 22684 7063 4011 2738 503 
11 74785 10602 9041 3410 1992 246 
12 34534 8351 4375 1980 1306 233 
13 23067 13949 1644 2370 1053 766 
14 21509 17073 1949 2068 1798 670 
16 16120 12059 1537 1374 1444 413 
17 32073 10208 3451 1774 1471 246 
18 21483 5785 2399 1330 889 134 
19 11627 11999 764 1391 1169 729 
20 22373 32089 1671 2621 2926 1305 
21 16000 13524 1851 1055 1429 478 
22 8627 5214 508 1102 595 487 
23 6648 7874 297 958 1047 845 
24 12845 12050 1040 1081 1658 527 
25 11861 1976 827 1116 400 116 

 
1 VGO: Viagens Geradas por Ônibus (24 horas de um dia útil típico); 
2 VGA: Viagens Geradas por Automóvel Privado (24 horas de um dia útil típico); 
3 VPO: Viagens Produzidas por Ônibus (pico da manhã); 
4 VAO: Viagens Atraídas por Ônibus (pico da manhã); 
5 VPA: Viagens Produzidas por Automóvel Privado (pico da manhã); 
6 VAA: Viagens Atraídas por Automóvel Privado (pico da manhã). 



 

ANEXO 5: Resumo do Processo Stepwise para a Calibração do Modelo de Geração de 
Viagens por Ônibus – 24 horas 

 
Estatística de Regressão 

R múltiplo 0,99 
R-Quadrado 0,98 
R-quadrado ajustado 0,93 
Erro padrão 4285,66 
Observações 24 

 
ANOVA 

 gl SQ MQ F F de significação 
Regressão 3 2,1741E+10 7,2E+09 394,6 5,9E-18 
Resíduo 21 385704448 1,8E+07   
Total 24 2,2127E+10    

 
Coeficientes do Modelo 

 Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores 
Intercepto 0,00 - - - - - 
Renda -732,62 134,48 -5,45 2,1E-05 -1012,29 -452,95 
Empregos 1,97 0,07 26,55 1,22E-17 1,82 2,12 
Matrículas 0,49 0,06 8,42 3,56E-08 0,37 0,61 
 

Teste do Modelo Completo X Modelo Reduzido 
SQEr SQEc k M N F*

calculado  Ftabelado 

578076010 385704448 3 2 24 9,98 4,35 
Ho: modelo reduzido é significativo Rejeitou-se a hipótese nula 

*: F = [(SQEr - SQEc) / (k - m)] / [SQEc / (n - k - 1)] 
 

Teste de Aderência para Normalidade dos Resíduos – Modelo Completo 
Valores Esperados 

Classes Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Valores 
Observados Tab. 

Normal 
Tab. normal x 

24 
Estatística 

< ma -1,5dpb  -6011,3 2 0,04 1,06 0,83 
m -1,5dp a m -1dp -6011,3 -3964,8 1 0,09 2,21 0,66 
m -1dp a m -0.5dp -3964,8 -1918,4 3 0,15 3,60 0,10 

m -0,5dp a 0 -1918,4 0 3 0,19 4,60 0,55 
0 a m + 0,5dp 0 2174,6 9 0,19 4,60 4,22 

m + 0,5dp a m + 1dp 2174,6 4221,1 3 0,15 3,60 0,10 
m + 1dp a m + 1,5dp 4221,1 6267,6 2 0,09 2,21 0,02 

> m + 1,5dp  6267,6  1 0,04 1,06 0,00 
qui-quadrado 

observado 6,48 

qui-quadrado 
crítico 14,07 

grau de 
liberdade 5 

Ho: A distribuição é normal 
Aceita-se a hipótese nula 

p-value 0,262 
a: média, b: desvio padrão 
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ANEXO 5: Continuação 

Plotagem Renda Média Domiciliar X Resíduos                                             Plotagem Empregos Ofertados X Resíduos 
  

        Plotagem Matrículas Escolares X Resíduos                                             Plotagem Y Previstos X Resíduos Padronizados 
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ANEXO 6: Resumo do Processo Stepwise para a Calibração do Modelo de Geração de 
Viagens por Automóvel Privado – 24 horas 

 
Estatística de Regressão 

R múltiplo 0,97 
R-Quadrado 0,95 
R-quadrado ajustado 0,94 
Erro padrão 2195,57 
Observações 24 

 
ANOVA 

 gl SQ MQ F F de significação 
Regressão 3 1,7E+09 5,8E+08 119,90 5,9E-13 
Resíduo 20 9,6E+07 4,8E+06   
Total 23 1,8E+09    

 
Coeficientes do Modelo 

 Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores 
Intercepto -4805,85 1160,32 -4,14 0,00050 -7226,24 -2385,46 
Veículos 1,92 0,30 6,35 3,4E-06 1,29 2,55 
Renda 735,74 124,84 5,89 9,2E-06 475,33 996,15 
Empregos 0,51 0,03 14,79 3,1E-12 0,44 0,58 
 

Teste do Modelo de duas Variáveis X Modelo de três Variáveis 
SQEr SQEc k M N F*

calculado  Ftabelado 

2,6E+08 9,6E+07 3 2 24 34,8 4,35 
Ho: modelo reduzido é significativo Rejeitou-se a hipótese nula 

*: F = [(SQEr - SQEc) / (k - m)] / [SQEc / (n - k - 1)] 
 

Teste de Aderência para Normalidade dos Resíduos  
Valores Esperados 

Classes Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Valores 
Observados Tab. 

normal 
Tab. normal x 

24 
Estatística 

 < ma -1,5dpb  -3071,1 3 0,04 1,06 3,54 
m -1,5dp a m -1dp -3071,1 -2047,4 1 0,09 2,21 0,66 
m -1dp a m -0.5dp -2047,4 -1023,7 0 0,15 3,60 3,60 

M -0,5dp a 0 -1023,7 0,00 6 0,19 4,60 0,43 
0 a m + 0,5dp 0 1023,7 7 0,19 4,60 1,26 

m + 0,5dp a m + 1dp 1023,7 2047,4 3 0,15 3,60 0,10 
m + 1dp a m + 1,5dp 2047,4 3071,1 4 0,09 2,21 1,46 

> m + 1,5dp  3071,1  0 0,04 1,06 1,06 
qui-quadrado 

observado 12,10 

qui-quadrado 
crítico 14,07 

grau de 
liberdade 5 

Ho: A distribuição é normal 
Aceita-se a hipótese nula 

p-value 0,033 
a: média, b: desvio padrão 



 

ANEXO 6: Continuação 
 
 

            Plotagem Veículos Privados X Resíduos                                      Plotagem Renda Média Domiciliar X Resíduos 
 

            Plotagem Empregos Ofertados X Resíduos                                    Plotagem Y Previstos X Resíduos Padronizados   
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ANEXO 7: Resumo do Processo Stepwise para a Calibração do Modelo de Produção de 
Viagens por Ônibus para o Pico da Manhã 

 
Estatística de Regressão 

R múltiplo 0,93 
R-Quadrado 0,86 
R-quadrado ajustado 0,81 
Erro padrão 881,98 
Observações 24,00 

 
ANOVA 

 gl SQ MQ F F de significação 
Regressão 1 106122438 1,06E+08 136,4 6,67E-11 
Resíduo 23 17891540 777893   
Total 24 124013978    

 
Coeficientes do Modelo 

 Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores 
Intercepto 0 - - - - - 
População 0,051 0,003 18,9 1,62E-15 0,045 0,056 
 

Teste de Aderência para Normalidade dos Resíduos  
Valores Esperados 

Classes Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Valores 
Observados Tab. 

normal 
Tab. normal x 

24 
Estatística 

< ma -1,5dpb  -1019,2 1 0,04 1,06 0,00 
m -1,5dp a m -1dp -1019,2 -596,8 0 0,09 2,21 2,21 
m -1dp a m -0.5dp -596,8 -174,4 6 0,15 3,60 1,61 

m -0,5dp a 0 -174,4 0,00 3 0,19 4,60 0,55 
0 a m + 0,5dp 0 670,4 7 0,19 4,60 1,26 

m + 0,5dp a m + 1dp 670,4 1092,8 5 0,15 3,60 0,55 
m + 1dp a m + 1,5dp 1092,8 1515,2 1 0,09 2,21 0,66 

> m + 1,5dp  1515,2  1 0,04 1,06 0,00 
qui-quadrado 

observado 6,84 

qui-quadrado 
crítico 14,07 

grau de 
liberdade 5 

Ho: A distribuição é normal 
Aceita-se a hipótese nula 

p-value 0,233 
a: média, b: desvio padrão 
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ANEXO 7: Continuação 
 
 

Plotagem População X Resíduos 
 
 

Plotagem Y Previstos X Resíduos Padronizados 
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ANEXO 8: Resumo do Processo Stepwise para a Calibração do Modelo de Atração de 

Viagens por Ônibus para o Pico da Manhã 
 

Estatística de Regressão 
R múltiplo 0,97 
R-Quadrado 0,94 
R-quadrado ajustado 0,94 
Erro padrão 954,12 
Observações 24,00 

 
ANOVA 

 gl SQ MQ F F de significação 
Regressão 1 3,19E+08 3,19E+08 350,01 5,35E-15 
Resíduo 22 2,00E+07 9,10E+05   
Total 23 3,39E+08    

 
Coeficientes do Modelo 

 Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores 
Intercepto -1190,08 284,08 -4,19 0,00038 -1779,22 -600,94 
Empregos 0,28 0,01 18,71 5,35E-15 0,25 0,31 
 

Teste do Modelo de uma Variável X Modelo de duas Variáveis 
SQEr SQEc K m n F*

calculado  Ftabelado 

2,00E+07 2,00E+07 2 1 24 3,61 4,32 
Ho: modelo reduzido é significativo Aceitou-se a hipótese nula 

*: F = [(SQEr - SQEc) / (k - m)] / [SQEc / (n - k - 1)] 
 

Teste de Aderência para Normalidade dos Resíduos  
Valores Esperados 

Classes Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Valores 
Observados Tab. 

normal 
Tab. normal x 

24 
Estatística 

< ma -1,5dpb  -1399,7 3 0,04 1,06 3,54 
m -1,5dp a m -1dp -1399,7 -933,1 2 0,09 2,21 0,02 
m -1dp a m -0.5dp -933,1 -466,6 0 0,15 3,60 3,60 

m –0,5dp a 0 -466,6 0,00 6 0,19 4,60 0,43 
0 a m + 0,5dp 0 466,6 7 0,19 4,60 1,26 

m + 0,5dp a m + 1dp 466,6 933,1 3 0,15 3,60 0,10 
m + 1dp a m + 1,5dp 933,1 1399,7 1 0,09 2,21 0,66 

> m + 1,5dp  1399,7  2 0,04 1,06 0,83 
qui-quadrado 

observado 10,43 

qui-quadrado 
crítico 14,07 

grau de 
liberdade 5 

Ho: A distribuição é normal 
Aceita-se a hipótese nula 

p-value 0,064 
a: média, b: desvio padrão 
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ANEXO 8: Continuação 
 

Plotagem Empregos Ofertados X Resíduos 
 

Plotagem Y Previstos X Resíduos Padronizados 
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ANEXO 9: Resumo do Processo Stepwise para a Calibração do Modelo de Produção de 
Viagens por Automóvel Privado para o Pico da Manhã 

 
Estatística de Regressão 

R múltiplo 1,00 
R-Quadrado 0,99 
R-quadrado ajustado 0,95 
Erro padrão 59,09 
Observações 24 

 
ANOVA 

 Gl SQ MQ F F de significação 
Regressão 3 1,16E+07 3,86E+06 1106,44 2,19E-22 
Resíduo 21 7,33E+04 3,49E+03   
Total 24 1,17E+07    

 
Coeficientes do Modelo 

 Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores 
Intercepto 0 - - - - - 
Veículos 0,31 0,01 28,26 3,39E-18 0,29 0,33 
População 0,006 0,0003 20,34 2,67E-15 0,005 0,007 
Renda 43,21 2,54 17,03 9,09E-14 37,93 48,48 
 

Teste do Modelo de duas Variáveis X Modelo de três Variáveis 
SQEr SQEc K m n F*

calculado  Ftabelado 

3,21E+05 7,33E+04 3 2 24 67,5 4,35 
Ho: modelo reduzido é significativo Rejeitou-se a hipótese nula 

*: F = [(SQEr - SQEc) / (k - m)] / [SQEc / (n - k - 1)] 
 

Teste de Aderência para Normalidade dos Resíduos  
Valores Esperados 

Classes Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Valores 
Observados Tab. normal Tab. normal x 

24 
Estatística 

< ma -1,5dpb  -84,9 2 0,04 1,06 0,83 
m -1,5dp a m -1dp -84,9 -56,7 3 0,09 2,21 0,29 
m -1dp a m -0.5dp -56,7 -28,4 3 0,15 3,60 0,10 

M -0,5dp a 0 -28,4 0,00 3 0,19 4,60 0,55 
0 a m + 0,5dp 0 28,0 3 0,19 4,60 0,55 

m + 0,5dp a m + 1dp 28,0 56,3 6 0,15 3,60 1,61 
m + 1dp a m + 1,5dp 56,3 84,5 4 0,09 2,21 1,46 

> m + 1,5dp 84,5  0 0,04 1,06 1,06 
qui-quadrado 

observado 6,45 

qui-quadrado 
crítico 14,07 

grau de 
liberdade 5 

Ho: A distribuição é normal 
Aceita-se a hipótese nula 

p-value 0,265 
a: média, b: desvio padrão 



  

ANEXO 9: Continuação 
 

                             Plotagem Veículos Privados X Resíduos                                                 Plotagem População X Resíduos 
                       

                       Plotagem Renda Média Domiciliar X Resíduos                                  Plotagem Y Previstos X Resíduos Padronizados   
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ANEXO 10: Resumo do Processo Stepwise para a Calibração do Modelo de Atração de 
Viagens por Automóvel Privado para o Pico da Manhã 

 
Estatística de Regressão 

R múltiplo 1,00 
R-Quadrado 0,99 
R-quadrado ajustado 0,99 
Erro padrão 85,65 
Observações 24 

 
ANOVA 

 Gl SQ MQ F F de significação 
Regressão 3 2,05E+07 6,82E+06 929,21 1E-21 
Resíduo 20 1,47E+05 7,34E+03   
Total 23 2,06E+07    

 
Coeficientes do Modelo 

 Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores 
Intercepto -274,65 57,418 -4,78 0,0001 -394 -155 
Empregos 0,07 0,001 50,20 2E-22 0,065 0,071 
Domicílios -0,04 0,002 -16,41 5E-13 -0,042 -0,033 
Renda 36,79 5,231 7,03 8E-07 26 48 
 

Teste do Modelo de duas Variáveis X Modelo de três Variáveis 
SQEr SQEc k m N F*

calculado  Ftabelado 

6E+05 1,47E+05 3 2 24 55,8 4,35 
Ho: modelo reduzido é significativo Rejeitou-se a hipótese nula 

*: F = [(SQEr - SQEc) / (k - m)] / [SQEc / (n - k - 1)] 
 

Teste de Aderência para Normalidade dos Resíduos  
Valores Esperados 

Classes Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Valores 
Observados Tab. normal Tab. normal x 

24 
Estatística 

< ma -1,5dpb  -119,8 0 0,04 1,06 1,06 
m –1,5dp a m -1dp -119,8 -79,9 3 0,09 2,21 0,29 
m –1dp a m -0.5dp -79,9 -39,9 5 0,15 3,60 0,55 

M -0,5dp a 0 -39,9 0,00 6 0,19 4,60 0,43 
0 a m + 0,5dp 0 39,9 2 0,19 4,60 1,47 

m + 0,5dp a m + 1dp 39,9 79,9 5 0,15 3,60 0,55 
m + 1dp a m + 1,5dp 79,9 119,8 1 0,09 2,21 0,66 

> m + 1,5dp  119,8  2 0,04 1,06 0,83 
qui-quadr 
observ. 5,83 

qui-qua crítico 14,07 
grau de 

liberdade 5 
Ho: A distribuição é normal 

Aceita-se a hipótese nula 

p-value 0,323 
a: média, b: desvio padrão 



 

ANEXO 10: Continuação 
 

                           Plotagem Empregos Ofertados X Resíduos                                         Plotagem Número de Domicílios X Resíduos 
                       

                        Plotagem Renda Média Domiciliar X Resíduos                                   Plotagem Y Previstos X Resíduos Padronizados   
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ANEXO 11: Matriz de Custo de Viagem (em minutos) entre Macrozonas, Modal Automóvel Privado, Pico Manhã –  

Final da Década de 70 
 

Macrz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 0,0 2,9 3,0 5,8 9,4 3,3 5,9 8,4 3,5 6,0 12,4 15,3 3,4 6,5 0,0 3,7 7,8 15,8 3,7 6,6 10,3 0,8 2,4 3,5 6,7 
2 2,9 0,0 0,6 3,4 7,5 2,1 4,6 7,1 3,4 5,9 12,2 15,2 4,1 7,5 0,0 5,4 9,4 17,5 5,9 8,2 12,5 3,0 4,6 5,7 8,9 
3 3,0 0,6 0,0 2,8 8,1 1,5 4,0 6,5 2,8 5,3 11,6 14,6 3,5 6,9 0,0 4,8 8,8 16,9 6,0 7,6 12,8 3,6 5,2 6,3 9,5 
4 5,8 3,4 2,8 0,0 6,7 4,3 4,9 7,3 5,6 8,1 13,1 17,4 6,3 9,7 0,0 7,6 11,6 19,7 8,8 10,4 15,6 6,4 8,0 9,1 12,2 
5 9,4 7,5 8,1 6,7 0,0 8,2 5,6 3,1 9,4 9,1 8,9 14,8 10,6 13,4 0,0 12,2 16,2 23,6 12,4 15,1 19,0 9,6 11,1 12,3 15,4 
6 3,3 2,1 1,5 4,3 8,2 0,0 2,5 5,1 1,6 4,1 10,5 13,4 2,6 5,7 0,0 4,1 8,1 16,1 5,2 6,9 12,1 3,6 5,2 6,3 9,5 
7 5,8 4,6 4,0 4,9 5,6 2,5 0,0 2,5 3,8 3,5 8,3 13,9 5,0 7,7 0,0 6,6 10,6 18,7 7,8 9,5 14,6 6,2 7,7 8,9 12,0 
8 8,4 7,1 6,5 7,3 3,1 5,1 2,5 0,0 6,3 6,1 5,8 11,7 7,6 10,3 0,0 9,1 13,1 20,5 10,3 12,0 17,1 8,7 10,3 11,4 14,5 
9 3,5 3,4 2,8 5,6 9,4 1,9 3,8 6,3 0,0 2,5 8,8 11,8 2,1 4,1 0,0 3,8 7,0 15,1 5,5 6,7 12,3 3,9 5,5 6,6 9,7 
10 6,0 5,9 5,3 8,1 9,1 4,2 3,5 6,1 2,5 0,0 6,4 10,5 4,5 6,2 0,0 6,2 9,2 17,3 7,9 9,0 14,8 6,3 7,9 9,0 12,1 
11 12,4 12,2 11,6 13,1 8,9 10,6 8,3 5,8 8,8 6,4 0,0 5,9 10,9 12,6 0,0 12,5 15,6 14,8 14,3 15,4 21,1 12,7 14,3 15,4 18,5 
12 15,3 15,2 14,6 17,4 14,8 13,6 13,9 11,7 11,8 10,5 5,9 0,0 13,3 14,3 0,0 15,0 11,4 8,9 16,8 17,9 23,0 15,2 16,7 17,9 21,0 
13 3,2 4,1 3,5 6,3 11,0 2,8 5,4 7,9 3,0 5,5 11,8 14,3 0,0 3,8 0,0 1,7 5,7 13,8 4,0 4,5 10,8 2,4 3,9 5,1 8,2 
14 6,5 7,5 6,9 9,7 13,4 5,8 7,7 10,3 4,1 6,2 12,6 14,3 3,8 0,0 0,0 4,9 4,0 12,1 7,2 6,4 12,9 5,6 7,2 8,3 11,5 
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 3,7 5,3 4,7 7,5 12,2 4,1 6,6 9,1 4,3 6,7 13,1 15,5 2,9 4,9 0,0 0,0 6,2 14,3 2,8 2,9 9,7 2,8 4,4 5,5 8,6 
17 7,8 9,4 8,8 11,6 16,3 8,2 10,7 13,2 7,0 9,2 15,6 11,4 6,8 4,0 0,0 6,2 0,0 8,1 8,5 7,6 14,2 6,9 8,5 9,6 12,7 
18 15,8 17,5 16,9 19,7 23,6 16,2 18,8 20,5 15,1 17,3 14,8 8,9 14,8 12,1 0,0 14,3 8,1 0,0 15,3 14,7 14,2 15,0 15,8 14,6 17,5 
19 3,8 6,0 6,3 9,1 12,5 5,6 8,1 10,7 5,8 8,2 14,6 17,1 4,5 7,2 0,0 2,8 8,5 14,7 0,0 3,5 6,8 2,9 1,6 2,7 5,8 
20 6,5 8,2 7,6 10,4 15,1 6,9 9,5 12,0 7,1 9,5 15,9 18,4 5,8 6,4 0,0 2,9 7,6 14,7 3,5 0,0 6,9 5,7 4,6 3,4 6,5 
21 10,3 12,5 13,1 15,9 19,0 12,6 15,2 17,7 12,9 15,3 21,7 23,0 11,5 12,9 0,0 9,7 14,2 14,2 7,5 6,9 0,0 9,4 7,9 6,7 9,7 
22 0,8 3,0 3,6 6,4 9,6 3,7 6,2 8,8 3,9 6,3 12,7 15,2 2,6 5,6 0,0 2,9 6,9 15,0 2,8 5,8 9,4 0,0 1,6 2,7 5,8 
23 2,4 4,6 5,2 8,0 11,1 5,2 7,8 10,3 5,5 7,9 14,3 16,7 4,1 7,2 0,0 4,4 8,5 15,8 1,6 4,6 7,9 1,6 0,0 1,2 4,3 
24 3,5 5,7 6,3 9,1 12,3 6,4 9,0 11,5 6,6 9,0 15,4 17,9 5,3 8,3 0,0 5,6 9,6 14,6 2,7 3,4 6,7 2,7 1,2 0,0 3,1 
25 6,7 8,9 9,5 12,2 15,4 9,5 12,1 14,6 9,7 12,1 18,5 21,0 8,4 11,5 0,0 8,7 12,7 17,5 5,8 6,5 9,7 5,8 4,3 3,1 0,0 
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ANEXO 12: Matriz de Custo Generalizado (em Cr$) entre Macrozonas, Modal Ônibus, Pico Manhã  –  

Final da Década de 70 
 
Macrz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0,0 29,6 20,5 30,9 46,7 23,9 36,9 44,5 29,2 35,9 57,7 79,3 40,3 39,7 0,0 48,8 50,7 99,1 48,4 40,9 77,2 24,7 32,8 35,6 45,3 
2 31,1 0,0 16,1 30,9 50,9 31,3 61,5 70,7 50,0 63,9 87,3 110,3 48,7 58,4 0,0 67,1 80,3 113,7 61,9 59,2 92,3 38,1 43,5 46,3 49,9 
3 21,6 16,1 0,0 28,8 44,5 15,3 45,3 54,5 33,9 47,7 71,3 95,2 32,5 42,3 0,0 50,9 64,3 97,6 59,6 43,1 79,3 36,8 35,1 37,7 49,2 
4 31,5 30,9 32,1 0,0 40,3 43,2 64,3 61,6 48,0 56,7 89,2 110,8 60,4 71,2 0,0 80,3 82,1 125,5 79,9 72,4 108,7 56,1 62,7 65,5 69,1 
5 49,9 50,9 48,8 41,7 0,0 59,9 54,0 46,4 64,7 73,3 107,6 127,5 77,1 89,7 0,0 95,1 100,5 142,1 83,9 90,8 114,1 60,1 65,5 68,1 71,9 
6 25,3 31,3 15,3 41,7 58,5 0,0 34,4 42,7 20,4 32,9 56,0 79,9 17,2 36,1 0,0 41,1 48,9 82,3 44,3 46,0 72,5 35,1 47,7 49,7 63,3 
7 36,4 62,0 45,9 63,7 54,0 34,7 0,0 32,5 37,9 31,5 78,3 96,4 51,9 63,7 0,0 75,7 81,9 116,9 78,9 77,3 107,2 61,1 69,3 72,0 81,7 
8 44,0 70,0 54,0 64,8 46,4 42,3 32,5 0,0 57,7 64,0 96,8 118,4 59,5 77,1 0,0 83,3 89,9 124,5 86,5 84,9 114,8 68,7 76,8 79,6 89,3 
9 31,9 49,3 33,2 47,6 64,3 20,4 37,9 57,7 0,0 28,9 53,9 73,5 22,1 26,8 0,0 42,7 44,9 86,0 49,2 42,0 77,5 40,0 48,4 45,6 74,4 
10 37,7 67,5 51,3 59,9 76,7 36,0 31,5 64,0 31,1 0,0 46,9 68,0 46,9 56,9 0,0 70,8 75,1 112,0 57,2 72,3 96,3 58,8 70,7 73,3 83,1 
11 71,6 101,2 85,1 102,5 118,3 69,9 87,9 96,8 69,2 59,5 0,0 106,0 80,7 93,3 0,0 104,5 113,5 145,7 107,7 110,7 136,0 96,3 104,4 107,2 116,8 
12 70,4 100,0 83,9 101,3 117,1 68,5 90,3 111,3 63,6 61,9 104,8 0,0 79,5 89,6 0,0 103,3 103,3 144,5 106,5 104,8 134,8 94,9 103,2 106,0 115,6 
13 33,9 48,7 32,5 54,9 71,6 17,2 51,7 59,9 35,3 48,9 73,2 94,1 0,0 26,3 0,0 25,9 46,1 67,6 30,4 40,8 58,5 21,1 50,9 53,7 57,9 
14 42,5 63,5 47,5 73,5 89,2 37,1 63,7 79,7 26,8 54,8 80,7 99,5 33,3 0,0 0,0 32,1 37,7 59,3 50,4 34,9 76,7 35,3 41,3 38,5 67,2 
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 49,1 67,3 51,2 78,8 95,1 41,1 75,5 83,7 42,5 70,7 96,4 115,2 30,1 31,5 0,0 0,0 67,5 88,9 27,1 16,3 61,7 34,9 37,9 35,2 63,9 
17 51,3 80,9 64,9 82,3 98,0 49,6 84,0 92,3 64,5 82,5 105,6 103,3 46,5 37,7 0,0 66,5 0,0 50,5 72,9 72,7 101,1 63,6 79,1 76,4 96,7 
18 101,9 113,7 97,6 120,0 136,7 82,3 116,8 124,9 86,0 114,0 138,3 153,7 68,0 59,3 0,0 88,9 50,5 0,0 94,4 94,1 122,7 85,1 100,7 97,9 121,9 
19 45,3 61,9 59,6 76,3 83,9 44,3 78,8 87,1 53,3 65,7 100,3 121,2 30,4 51,2 0,0 27,1 72,5 94,0 0,0 23,5 43,2 23,7 52,9 50,1 60,5 
20 42,5 60,8 44,7 73,5 89,2 48,3 79,5 87,1 43,2 71,3 97,2 116,0 41,6 36,1 0,0 23,6 74,0 95,5 23,5 0,0 58,1 41,2 31,5 28,7 57,3 
21 78,7 92,1 82,5 109,7 114,1 76,7 111,2 119,3 86,5 106,7 132,7 153,6 62,7 79,5 0,0 61,7 104,9 126,4 46,7 58,1 0,0 54,1 69,3 52,4 81,1 
22 24,7 38,1 37,5 55,6 60,1 35,1 61,5 69,1 43,3 55,7 82,4 103,9 21,1 35,3 0,0 34,9 63,2 84,7 23,7 42,8 54,1 0,0 29,9 32,7 36,8 
23 36,1 43,5 38,3 62,7 65,5 53,6 73,1 80,7 51,3 72,0 93,9 115,5 51,5 44,1 0,0 40,9 82,0 103,5 39,5 33,1 65,3 30,4 0,0 12,9 31,5 
24 38,9 46,3 41,1 65,5 68,1 53,5 75,7 83,3 48,5 74,8 96,7 118,1 53,6 41,5 0,0 38,1 79,2 100,7 36,7 30,3 52,4 33,1 27,7 0,0 28,7 
25 46,5 51,1 50,4 70,3 73,1 64,5 83,3 90,9 75,7 82,4 104,3 125,7 57,9 70,1 0,0 66,9 97,2 121,5 60,5 58,9 81,1 36,8 31,5 28,7 0,0 
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ANEXO 13: Relatório do Software TransCAD 3.14 for Windows Relativo à Calibração 
da Função de Impedância – Modal Ônibus 

 
 
C:\WINDOWS\TEMP\CGRAV03.REP  -  September 05, 2002 (07:39:24 PM) 
  
Model               : Gravity Calibration 
Constraint          : Doubly (Productions and Attractions) 
 
************* INPUT ************* 
 
View                : Macrozona 
Iterations          : 10 
Convergence         : 1.00e-002TLD Max (minutes)   : 60 
Base Flow Matrix    : C:\DISTRI~1\PABUS70.MTX 
Number of Models    : 1 
 
Matrix              : PA 
Calibration Type    : Negative exponential function 
Include K-Factors   : No 
Cost Matrix         : C:\DISTRI~1\CIJ_BUS2.MTX  (Custo_Ger_$) 
 
************* OUTPUT ************* 
 
Summary file        : C:\DISTRI~1\DEXBUS70.BIN 
Results             : All models converged 
 
PA                  : Converged after 4 iterations. 
                      K-Factor not performed 
                      Calibrated Negative Exponential = exp(-c.t) 
                      c= 0.0158823695 
 
************* STATISTICS *********** 
 
PA                  : Mean Cost Error = 0.0003479146 
 
                      Mean: 0.0000000000 
                      Var:  6362.2471271091 
                      SDEV: 79.7636955457 
                      RMSE: 79.7636955457 
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ANEXO 14: Relatório do Software TransCAD 3.14 for Windows Relativo à Calibração 
da Função de Impedância – Modal Automóvel Privado 

 
 
C:\WINDOWS\TEMP\CGRAV03.REP  -  November 04, 2002 (06:33:45 PM) 
  
Model               : Gravity Calibration 
Constraint          : Doubly (Productions and Attractions) 
 
************* INPUT ************* 
 
View                : Macrozona 
Iterations          : 10 
Convergence         : 1.00e-002 
TLD Max (minutes)   : 60 
Base Flow Matrix    : C:\DISTRI~1\ODAUTO70.MTX 
Number of Models    : 1 
 
Matrix              : OD 
Calibration Type    : Negative exponential function 
Include K-Factors   : No 
Cost Matrix         : C:\DISTRI~1\CIJ_AUTO.MTX  ([Tempo Viagem Auto 
(min)]) 
 
************* OUTPUT ************* 
 
Summary file        : C:\DISTRI~1\DEXAUT70.BIN 
Results             : All models converged 
 
OD                  : Converged after 5 iterations. 
                      K-Factor not performed 
                      Calibrated Negative Exponential = exp(-c.t) 
                      c= 0.0000747603 
 
************* STATISTICS *********** 
 
OD                  : Mean Cost Error = 0.0008877128 
 
                      Mean: 0.0000000000 
                      Var:  0.0766906694 
                      SDEV: 0.2769308026 
                      RMSE: 0.2769308026 



  

ANEXO 15: Matriz de Viagens de Veículos, Modal Automóvel Privado, entre Macrozonas, Pico Manhã  –  
Final da Década de 70 

 
Macrz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 116 0 9 4 9 13 11 4 9 12 6 6 18 16 0 10 6 3 17 31 11 12 20 13 3 
2 17 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 0 1 1 0 3 5 2 2 3 2 0 
3 143 1 11 5 11 16 13 5 11 15 7 7 22 20 0 12 7 4 21 38 14 14 25 15 3 
4 217 1 17 8 16 24 20 8 16 22 11 10 34 30 0 18 11 6 33 58 21 22 38 24 5 
5 476 2 38 18 35 52 44 17 36 49 24 23 75 66 0 40 24 13 71 128 47 48 83 52 11 
6 145 1 11 5 11 16 13 5 11 15 7 7 23 20 0 12 7 4 22 39 14 14 25 16 3 
7 402 2 32 15 30 44 37 14 30 42 20 19 63 55 0 34 20 11 60 108 39 40 70 44 10 
8 203 1 16 8 15 22 19 7 15 21 10 10 32 28 0 17 10 6 30 54 20 20 35 22 5 
9 201 1 16 7 15 22 19 7 15 21 10 10 32 28 0 17 10 6 30 54 20 20 35 22 5 

10 576 2 46 21 42 63 53 21 44 60 29 28 91 79 0 49 29 16 86 154 57 58 100 62 14 
11 419 2 33 15 31 46 39 15 32 43 21 20 66 58 0 36 21 12 63 112 41 42 73 45 10 
12 274 1 22 10 20 30 25 10 21 28 14 13 43 38 0 23 14 8 41 74 27 27 48 30 7 
13 221 1 18 8 16 24 20 8 17 23 11 11 35 30 0 19 11 6 33 59 22 22 38 24 5 
14 378 2 30 14 28 41 35 13 29 39 19 18 59 52 0 32 19 10 57 101 37 38 66 41 9 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 303 1 24 11 22 33 28 11 23 31 15 15 48 42 0 26 15 8 45 81 30 30 53 33 7 
17 309 1 25 11 23 34 29 11 23 32 16 15 49 43 0 26 16 9 46 83 30 31 54 34 7 
18 187 1 15 7 14 20 17 7 14 19 9 9 29 26 0 16 9 5 28 50 18 19 32 20 4 
19 246 1 20 9 18 27 23 9 19 25 12 12 39 34 0 21 12 7 37 66 24 25 43 27 6 
20 615 3 49 23 45 67 57 22 47 64 31 29 97 85 0 52 31 17 92 165 60 62 107 67 15 
21 300 1 24 11 22 33 28 11 23 31 15 14 47 41 0 25 15 8 45 81 30 30 52 33 7 
22 125 1 10 5 9 14 12 4 9 13 6 6 20 17 0 11 6 3 19 34 12 13 22 14 3 
23 220 1 17 8 16 24 20 8 17 23 11 11 35 30 0 19 11 6 33 59 22 22 38 24 5 
24 349 1 28 13 26 38 32 12 26 36 18 17 55 48 0 30 18 10 52 93 34 35 61 38 8 
25 84 0 7 3 6 9 8 3 6 9 4 4 13 12 0 7 4 2 13 23 8 8 15 9 2 
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ANEXO 16: Fluxos de Veículos por Automóvel Privado Previstos Empiricamente para 
o Final da Década de 90 

 

Corredor Logradouro/Trecho Sentido 
Fluxos 

(veíc/h) 

norte-sul 3.150 Av. Engo Santana Jr.  

(Av. Alberto Sá e Av. Antônio Sales) sul-norte 3.150 

leste-oeste 3.150 Av. Antônio Sales 

(Av. Engo Santana Jr. e Av. Aguanambi)  oeste-leste 3.150 

leste-oeste 2.100 R. Domingos Olímpio 

(Av. Aguanambi e R. Justiniano de Serpa) oeste-leste 2.100 

norte-sul 2.100 R. Justiniano de Serpa 

(R. Domingos Olímpio e Av. Bezerra de Menezes) sul-norte 2.100 

leste-oeste 3.750 Av. Bezerra de Menezes 

(R. Justiniano de Serpa e Av. Engo Humberto Monte) oeste-leste 3.150 

leste-oeste 5.250 

A 

Av. Mister Hull 

(toda extensão) oeste-leste 5.250 

sul-norte 3.900 Av. Aguanambi 

(R. Mestre Rosa e Av. 13 de Maio) norte-sul 3.900 

sul-norte 6.300 BR – 116 

(Av.Borges de Melo e R. Newton Craveiro) norte-sul 6.300 

sul-norte 3.150 

C1 

BR – 116 (R. Newton Craveiro até o limite dos 

municípios de Fortaleza e Itaitinga) norte-sul 3.150 

sul-norte 3.150 
C2 

CE – 040 (Desde o início até o limite dos municípios de 

Fortaleza e Aquiraz) norte-sul 3.150 

leste-oeste 3.150 Av. Paranjana, atual Dedé Brasil 

(R. Germano Frank e Av. Alberto Craveiro) oeste-leste 3.150 

leste-oeste 3.150 Av. Paulino Rocha  

(Av. Alberto Craveiro e BR – 116) oeste-leste 3.150 

sul-norte 6.300 

Interpólos 

BR – 116 

(Av. Paulino Rocha e R. Newton Craveiro) norte-sul 6.300 
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ANEXO 16: Continuação 

Corredor Logradouro/Trecho Sentido 
Fluxos 

(veíc/h) 

leste-oeste 3.150 Av. Pres. Castelo Branco 

(Av. Radial. José Lima Verde e Av. Dom Manuel) oeste-leste 3.150 

leste-oeste 2.100 Av. Mons. Tabosa 

(Av. Dom Manuel e Av. Barão de Studart) oeste-leste 2.100 

leste-oeste 6.000 

Leste-Oeste 

Av. da Abolição 

(Av. Barão de Studart e Porto do Mucuripe) oeste-leste 6.000 

ZCA Em todas as vias 
em todos 

os sentidos 
5.250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

ANEXO 17: Fluxos de Veículos por Automóvel Privado, Capacidades e Níveis de Serviço no Final da Década de 90 

Corredor Logradouro/Trecho Sentido 
Fluxos 

(veíc/h) 
Capacidade 

Nível de 

Serviço (v/c) 

Classificação do 

nível de serviço 

norte-sul 1.463 2.000 0,73 C Av. Engo Santana Jr.  

(Av. Pe. Antônio Tomás e R. Andrade Furtado) sul-norte 1.170 2.000 0,59 C 

norte-sul 1.825 2.000 0,91 E Av. Engo Santana Jr.  

(R. Henriqueta Galeno e Av. Antônio Sales) sul-norte 939 2.000 0,47 B 

leste-oeste - - - - Av. Antônio Sales 

(Av. Engo Santana Jr. e Viaduto Via Férrea)  oeste-leste 1.264 2.000 0,63 C 

leste-oeste - - - - Av. Antônio Sales 

(Av. Barão de Studart e R. José Lourenço)  oeste-leste 1.868 2.000 0,93 E 

leste-oeste 534 2.000 0,27 A R. Domingos Olímpio 

(R. Senador Pompeu e R. Barão do Rio Branco) oeste-leste 1.318 2.000 0,66 C 

leste-oeste 432 2.000 0,22 A R. Domingos Olímpio 

(Av. da Universidade e Av. Carapinima) oeste-leste 956 2.000 0,48 B 

norte-sul - - - - R. Justiniano de Serpa 

(R. Domingos Olímpio e Av. Bezerra de Menezes) sul-norte 816 1.000 0,82 D 

leste-oeste 1.160 2.000 0,58 C Av. Bezerra de Menezes 

(R. Olavo Bilac e R. Érico Mota) oeste-leste 1.796 2.000 0,90 D 

leste-oeste 835 2.000 0,42 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Av. Bezerra de Menezes 

(R. José Pontes e Av. Engo Humberto Monte) oeste-leste 1.849 2.000 0,92 E 160 



 
 
 
 
 

 

ANEXO 17: Continuação 

Corredor Logradouro/Trecho Sentido 
Fluxos 

(veíc/h) 
Capacidade 

Nível de 

Serviço (v/c) 

Classificação do 

nível de serviço 

sul-norte 1.277 2.000 0,64 C Av. Aguanambi 

(R. Domingos Olímpio e R. Joaquim Magalhães) norte-sul 1.249 2.000 0,62 C 

sul-norte 3.110 4.000 0,78 D BR – 116 

(Av. Borges de Melo e R. Cap. Nogueira) norte-sul 1.395 4.000 0,35 B 

sul-norte - - - - 

C1 

BR – 116 

(Av. Oliveira Paiva e R. Frei Cirilo) norte-sul 1.690 4.000 0,42 B 

leste-oeste 335 2.000 0,17 A Av. Pres. Castelo Branco 

(R. Teodoro Cabral e R. Coelho Fonseca) oeste-leste 343 2.000 0,17 A 

leste-oeste 596 2.000 0,30 A Av. Pres. Castelo Branco 

(Av. Pasteur e R. Lúcia Pinto) oeste-leste 574 2.000 0,29 A 

leste-oeste 1.121 2.500 0,45 B Av. Pres. Castelo Branco 

(R. Jacinto de Matos e R. Adriano Martins) oeste-leste 1.519 2.500 0,61 C 

leste-oeste 630 2.000 0,32 B Av. Pres. Castelo Branco 

(R. 25 de Março e R. Dom Manuel) oeste-leste 944 2.000 0,47 B 

leste-oeste - - - - Av. Mons. Tabosa 

(R. João Cordeiro e R. Patriolino) oeste-leste 1.018 2.000 0,51 C 

leste-oeste - - - - 

 

 

 

 

 

Leste-Oeste 

Av. Mons. Tabosa 

(R. Antônio Lima e Av. Barão de Studart) oeste-leste 761 2.000 0,38 B 
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ANEXO 17: Continuação 

Corredor Logradouro/Trecho Sentido 
Fluxos 

(veíc/h) 
Capacidade 

Nível de 

Serviço (v/c) 

Classificação do 

nível de serviço 

leste-oeste 1.465 1.500 0,98 E Av. da Abolição 

(R. Joaquim Nabuco e R. Oswaldo Cruz) oeste-leste 871 1.500 0,58 C 

leste-oeste 1.412 1.500 0,94 E Av. da Abolição 

(Av. Des. Moreira e R. Barbosa de Freitas) oeste-leste 831 1.500 0,55 C 

leste-oeste 563 1.500 0,38 B 

 

Leste-Oeste 

 
Av. da Abolição 

(R. Manuel Jesuíno e R. Umari) oeste-leste 552 1.500 0,37 B 

leste-oeste - - - - Av. Dedé Brasil 

(R. Gov. João Carlos e R. Casemiro de Abreu) oeste-leste 530 1.500 0,35 B 

leste-oeste 550 2.000 0,28 A Av. Dedé Brasil 

(R. dos Expedicionários e R. Justa Araújo) oeste-leste - - - - 

leste-oeste 150 2.000 0,08 A Av. Dep. Paulino Rocha 

(Av. Alberto Craveiro e R. Pedro Veríssimo) oeste-leste - - - - 

leste-oeste - - - - Av. Dep. Paulino Rocha 

(R. Tibúrcio Pereira e BR - 116) oeste-leste 280 2.000 0,14 A 

sul-norte - - - - 

Interpólos 

BR – 116 

(Av. Oliveira Paiva e R. Frei Cirilo) norte-sul 1.690 4.000 0,42 B 
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ANEXO 17: Continuação 

Corredor Logradouro/Trecho Sentido 
Fluxos 

(veíc/h) 
Capacidade 

Nível de 

Serviço (v/c) 

Classificação do 

nível de serviço 

leste-oeste - - - - Av. Pres. Costa e Silva 

(Av. Pres. Juscelino Kubitschek e Av. Bernardo Manuel) oeste-leste 1.100 2.500 0,44 B 

leste-oeste 500 2.500 0,20 A 
ZCA 

Av. Pres. Costa e Silva  

(Av. dos Expedicionários e Av. Godofredo Maciel) oeste-leste - - - - 

sul-norte - - - - 
C2 Toda Extensão 

norte-sul - - - - 
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ANEXO 18: Demanda de Passageiros por Ônibus nos Corredores Rodoviários – Final 
da Década de 90 

 
Sentido (pass/h) 

Corredor Logradouro 
Bairro-Centro Centro-Bairro 

Av. Engo Santana Jr. 6.100 3.400 

Av. Bezerra de Menezes 13.500 2.800 

Av. Mister Hull 14.000 3.900 

 Oeste-Leste Leste-Oeste 

Av. Antônio Sales 2.100 - 

A 

Av. Domingos Olímpio 3.800 - 

 Bairro-Centro Centro-Bairro 

Av. Aguanambi 8.100 2.900 C1 

BR – 116 9.200 2.300 

Av. Jornalista Thomaz Coelho 4.600 3.400 

Av. Pres. Costa e Silva 3.300 2.100 ZCA 

R. Wenefrido Melo 1.100 700 

 Oeste-Leste Leste-Oeste 

Av. Pres. Castelo Branco 4.800 600 Leste-Oeste 

Av. da Abolição 3.400 4.600 

Av. Dedé Brasil 4.300 4.700 
Interpólos 

Av. Dep. Paulino Rocha 1.100 900 
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ANEXO 19: Matriz de Custo de Viagem (em minutos) entre Macrozonas, Modal Automóvel Privado, Pico Manhã –  
Final da Década de 90 

 
Macrz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0,0 0,7 5,2 7,9 12,3 16,5 15,6 15,4 18,9 24,1 25,6 28,4 14,2 16,7 15,2 17,1 23,7 12,5 11,6 17,8 1,2 6,6 8,4 12,9 
2 0,5 0,0 4,6 7,3 11,7 17,0 14,9 14,8 19,3 23,4 24,9 28,8 14,7 17,2 15,7 17,6 24,2 13,0 12,1 18,3 1,7 7,1 8,9 13,3 
3 4,8 4,3 0,0 2,7 7,9 20,3 11,1 11,0 19,2 19,6 21,1 28,1 19,0 20,8 20,0 21,9 28,5 17,3 16,4 22,7 6,0 11,4 13,2 17,7 
4 11,2 10,8 8,2 0,0 5,1 17,6 8,4 8,3 16,4 16,9 18,4 25,4 19,2 18,1 23,0 22,8 29,5 23,7 22,9 29,1 12,5 17,8 19,6 24,1 
5 11,9 11,4 8,8 6,2 0,0 18,3 9,1 8,1 17,1 17,5 18,3 26,1 19,8 18,7 23,7 23,5 30,1 24,4 23,5 29,7 13,1 18,5 20,3 24,8 
6 8,7 9,3 8,7 9,0 14,1 0,0 7,1 12,9 3,6 13,4 16,2 21,9 4,1 6,5 7,4 12,6 19,2 7,6 11,3 17,1 6,9 12,3 14,0 18,0 
7 16,1 15,6 11,2 10,7 10,2 10,7 0,0 5,8 13,9 14,4 15,9 22,9 14,8 15,5 18,1 20,3 27,0 18,3 22,0 26,8 17,3 22,7 24,4 28,7 
8 16,3 15,8 13,3 10,7 8,1 16,6 5,9 0,0 13,9 13,3 10,2 19,0 16,7 15,5 20,5 20,3 26,9 22,7 22,5 26,8 17,6 22,9 24,7 29,2 
9 10,6 11,3 13,3 13,6 18,7 4,7 9,3 14,6 0,0 9,8 12,6 18,3 3,5 3,4 7,3 10,1 16,7 9,6 11,3 16,6 8,8 14,2 16,0 19,4 

10 15,0 15,7 17,7 18,0 23,2 9,1 13,7 16,7 5,1 0,0 14,6 20,4 7,9 6,8 11,7 11,6 18,2 14,0 13,7 18,0 13,2 18,6 19,3 21,8 
11 25,0 25,7 23,5 20,8 18,3 19,1 16,1 10,2 15,2 10,0 0,0 10,0 17,9 16,8 21,7 19,6 18,6 24,0 23,7 27,7 23,2 28,6 29,3 31,8 
12 26,5 27,2 31,6 31,2 28,6 22,9 26,4 20,5 19,0 13,9 10,3 0,0 21,7 18,7 22,3 9,6 8,6 25,5 16,2 17,7 24,7 24,6 21,8 24,3 
13 8,0 8,7 13,3 13,7 18,8 4,7 9,7 15,4 4,8 14,5 17,3 20,2 0,0 2,5 3,8 9,0 15,6 7,0 7,8 13,6 6,2 11,6 13,4 15,9 
14 11,6 12,2 16,5 16,8 21,9 7,8 12,4 18,0 3,9 13,1 15,9 18,3 4,0 0,0 7,4 7,0 13,7 10,5 8,7 13,5 9,8 13,8 14,3 16,8 
16 11,7 12,4 17,0 19,7 24,0 11,3 16,3 22,0 12,7 22,4 25,2 20,3 8,0 9,3 0,0 9,0 15,6 10,9 3,9 9,8 9,9 8,2 9,5 12,1 
17 17,0 17,6 22,2 24,9 29,3 16,3 21,3 26,4 13,0 18,1 21,6 11,2 12,7 9,1 12,8 0,0 6,6 15,9 6,6 8,1 15,2 15,0 12,2 14,8 
18 23,6 24,2 28,8 31,5 35,9 22,9 27,9 30,8 19,6 23,0 20,6 10,3 19,3 15,7 19,4 6,6 0,0 22,5 13,3 14,7 21,8 21,6 18,8 21,4 
19 9,5 10,1 14,7 17,4 21,8 11,6 16,5 22,3 12,9 22,7 25,5 22,9 8,3 10,7 9,3 11,6 18,2 0,0 6,1 12,3 7,7 6,0 7,7 10,4 
20 12,0 12,6 17,2 19,9 24,3 11,5 16,5 22,2 12,7 21,9 24,7 17,0 8,2 8,8 9,2 5,8 12,4 11,1 0,0 6,5 10,2 8,4 6,1 8,6 
21 18,8 19,5 24,0 26,7 31,1 21,9 26,8 32,6 20,0 27,1 30,5 20,2 18,6 16,1 19,6 9,0 14,1 20,1 10,4 0,0 18,9 14,5 11,4 10,8 
22 1,8 2,5 7,0 9,7 14,1 15,3 17,4 17,2 17,6 25,9 27,4 27,1 13,0 15,5 14,0 15,9 22,5 11,3 10,4 16,6 0,0 5,4 7,2 11,6 
23 4,3 5,0 9,5 12,3 16,6 13,5 19,2 19,7 15,6 25,4 28,2 24,3 10,9 13,3 11,9 13,0 19,6 9,5 7,5 13,3 5,5 0,0 3,6 8,1 
24 8,1 8,7 13,3 16,0 20,4 14,8 20,5 23,5 16,9 26,7 29,5 23,4 12,2 14,6 13,3 12,1 18,7 10,8 6,4 10,7 9,3 3,7 0,0 4,5 
25 11,8 12,4 17,0 19,7 24,1 18,5 24,3 27,2 20,7 30,4 33,2 26,8 16,0 18,3 17,0 15,5 22,1 14,5 9,9 10,9 13,0 7,5 3,7 0,0 
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ANEXO 20: Estimativa das Viagens Produzidas e Atraídas - Final da Década de 90 

 
Macrozona VPA1 VAA2 

1 928 10600 

3 1217 5293 

4 2968 2590 

5 6526 1848 

6 1219 7538 

7 5159 3949 

8 6123 2436 

9 1981 6857 

10 7318 5235 

11 13299 2325 

12 10582 2519 

13 923 8519 

14 4812 5081 

16 2237 6221 

17 7486 3151 

18 9539 3051 

19 4514 6677 

20 8817 5012 

21 4936 6926 

22 1091 6758 

23 3948 3419 

24 5131 4338 

25 1126 1537 

                                 1 VPA = Viagens Produzidas por Automóvel Privado 

                                 2 VAA = Viagens Atraídas por Automóvel Privado 
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ANEXO 21: Matriz Estimada de Viagens de Pessoas Distribuídas entre Macrozonas, Modal Automóvel Privado, Pico Manhã –  
Final da Década de 90 

 
Macrz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 88 0 44 22 15 62 33 20 57 43 19 21 71 42 0 52 26 25 55 42 57 56 28 36 13 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 115 0 58 28 20 82 43 27 75 57 25 27 93 55 0 68 34 33 73 54 75 74 37 47 17 
4 281 0 141 69 49 200 105 65 182 139 62 67 226 135 0 165 84 81 177 133 184 179 91 115 41 
5 619 0 309 151 108 440 231 142 400 305 136 147 497 296 0 363 184 178 389 292 404 394 199 253 91 
6 115 0 58 28 20 82 43 27 75 57 25 27 93 55 0 68 34 33 73 55 75 74 37 47 17 
7 489 0 244 120 85 348 182 112 316 241 107 116 393 234 0 287 145 141 308 231 319 312 158 200 72 
8 580 0 290 142 101 413 216 134 375 287 127 138 466 278 0 340 172 167 365 274 379 370 187 237 85 
9 188 0 94 46 33 134 70 43 121 93 41 45 151 90 0 110 56 54 118 89 123 120 61 77 27 
10 693 0 346 169 121 493 258 159 449 343 152 165 557 332 0 407 206 199 437 328 453 442 223 284 102 
11 1259 0 629 308 220 896 470 290 815 623 277 300 1013 604 0 739 374 363 793 595 823 803 406 515 184 
12 1002 0 500 245 175 713 373 230 648 495 220 239 805 481 0 588 298 289 631 474 655 639 323 410 147 
13 87 0 44 21 15 62 33 20 57 43 19 21 70 42 0 51 26 25 55 41 57 56 28 36 13 
14 456 0 228 111 79 324 170 105 295 225 100 108 367 219 0 268 136 131 287 216 298 291 147 186 67 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 212 0 106 52 37 151 79 49 137 105 46 50 170 102 0 125 63 61 134 100 139 135 68 87 31 
17 709 0 354 173 124 504 264 163 459 350 155 169 570 340 0 416 211 204 447 335 464 452 229 290 104 
18 903 0 451 221 157 642 336 207 584 446 198 215 726 433 0 530 269 261 569 427 591 576 291 370 132 
19 428 0 214 104 75 304 159 98 277 211 94 102 344 205 0 251 127 123 270 202 279 273 138 175 63 
20 835 0 417 204 146 594 311 192 540 412 183 198 671 400 0 490 248 240 526 395 546 533 270 342 122 
21 468 0 233 114 81 332 174 107 302 231 102 111 376 224 0 274 139 135 295 221 306 298 151 192 69 
22 103 0 52 25 18 73 38 24 67 51 23 25 83 50 0 61 31 30 65 49 68 66 33 42 15 
23 374 0 187 91 65 266 139 86 242 184 82 89 301 179 0 220 111 108 236 177 244 239 121 153 55 
24 486 0 243 119 85 346 181 112 314 240 106 115 391 233 0 285 144 140 306 230 318 310 157 199 71 
25 108 0 54 26 19 77 40 25 70 53 24 26 87 52 0 63 32 31 68 51 71 69 35 44 0 
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ANEXO 22: Matriz Estimada de Viagens de Veículos Distribuídas entre Macrozonas, Modal Automóvel Privado, Pico Manhã –  
Final da Década de 90 

 
Macroz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 57 0 29 14 10 41 21 13 37 28 13 14 46 27 0 33 17 16 36 27 37 36 18 23 8 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 75 0 37 18 13 53 28 17 48 37 16 18 60 36 0 44 22 22 47 35 49 48 24 31 11 
4 183 0 91 45 32 130 68 42 118 90 40 43 147 87 0 107 54 52 115 86 119 116 59 75 27 
5 402 0 201 98 70 285 150 92 260 198 88 95 323 192 0 235 119 115 253 190 262 256 129 164 59 
6 75 0 37 18 13 53 28 17 49 37 16 18 60 36 0 44 22 22 47 35 49 48 24 31 11 
7 317 0 159 78 55 226 118 73 205 157 70 75 255 152 0 186 94 91 200 150 207 202 102 130 46 
8 377 0 188 92 66 268 140 87 244 186 83 90 303 181 0 221 112 108 237 178 246 240 121 154 55 
9 122 0 61 30 21 87 45 28 79 60 27 29 98 58 0 72 36 35 77 58 80 78 39 50 18 
10 450 0 225 110 78 320 168 103 291 223 99 107 362 216 0 264 134 130 284 213 294 287 145 184 66 
11 818 0 408 200 143 582 305 188 529 404 180 195 658 392 0 480 243 236 515 387 534 521 264 335 120 
12 651 0 325 159 113 463 242 150 421 322 143 155 523 312 0 382 194 188 410 308 426 415 210 266 95 
13 57 0 28 14 10 40 21 13 37 28 12 13 46 27 0 33 17 16 36 27 37 36 18 23 8 
14 296 0 148 72 52 211 110 68 192 146 65 70 238 142 0 174 88 85 186 140 193 189 95 121 43 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 138 0 69 34 24 98 51 32 89 68 30 33 111 66 0 81 41 40 87 65 90 88 44 56 20 
17 460 0 230 112 80 327 171 106 298 227 101 109 370 221 0 270 137 133 290 218 301 294 149 189 67 
18 587 0 293 143 102 417 218 135 380 290 129 140 472 281 0 344 175 169 370 278 384 374 189 240 86 
19 278 0 139 68 48 197 103 64 180 137 61 66 223 133 0 163 83 80 175 131 181 177 90 114 41 
20 542 0 271 132 94 386 202 125 351 268 119 129 436 260 0 318 161 156 342 257 355 346 175 222 80 
21 304 0 152 74 53 216 113 70 196 150 67 72 244 146 0 178 90 87 191 144 199 194 98 124 45 
22 67 0 34 16 12 48 25 15 43 33 15 16 54 32 0 39 20 19 42 32 44 43 22 27 10 
23 243 0 121 59 42 173 90 56 157 120 53 58 195 116 0 143 72 70 153 115 159 155 78 99 36 
24 316 0 158 77 55 224 118 72 204 156 69 75 254 151 0 185 94 91 199 149 206 201 102 129 46 
25 70 0 35 17 12 50 26 16 45 35 15 17 56 34 0 41 21 20 44 33 46 45 23 29 0 
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ANEXO 23: Fluxos Modelados de Veículos por Automóvel Privado, Capacidades e Níveis de Serviço – Final da Década de 90 

Corredor Logradouro/Trecho Sentido 
Fluxos 

(veíc/h) 
Capacidade 

Nível de Serviço 

(v/c) 

Classificação do 

nível de serviço 

norte-sul 634 2.000 0,32 B Av. Engo Santana Jr.  

(Av. Pe. Antônio Tomás e R. Andrade Furtado) sul-norte 2.242 2.000 1,12 E 

norte-sul 647 2.000 0,32 B Av. Engo Santana Jr.  

(R. Henriqueta Galeno e Av. Antônio Sales) sul-norte 3.775 2.000 1,89 E 

leste-oeste - - - - Av. Antônio Sales 

(Av. Engo Santana Jr. e Viaduto Via Férrea)  oeste-leste 740 2.000 0,37 B 

leste-oeste - - - - Av. Antônio Sales 

(Av. Barão de Studart e R. José Lourenço)  oeste-leste 1.928 2.000 0,96 E 

leste-oeste 1.859 2.000 0,93 E R. Domingos Olímpio 

(R. Senador Pompeu e R. Barão do Rio Branco) oeste-leste 3.242 2.000 1,62 E 

leste-oeste 900 2.000 0,45 B R. Domingos Olímpio 

(Av. da Universidade e Av. Carapinima) oeste-leste 952 2.000 0,48 B 

norte-sul - - - - R. Justiniano de Serpa 

(R. Domingos Olímpio e Av. Bezerra de Menezes) sul-norte 2.620 1.000 2,62 E 

leste-oeste 2.866 2.000 1,40 E Av. Bezerra de Menezes 

(R. Olavo Bilac e R. Érico Mota) oeste-leste 1.812 2.000 0,91 E 

leste-oeste 3.680 2.000 1,84 E 

 

 

A 

Av. Bezerra de Menezes 

(R. José Pontes e Av. Engo Humberto Monte) oeste-leste 1.838 2.000 0,92 E 
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ANEXO 23: Continuação 

Corredor Logradouro/Trecho Sentido 
Fluxos 

(veíc/h) 
Capacidade 

Nível de Serviço 

(v/c) 

Classificação do 

nível de serviço 

sul-norte 4.837 2.000 2,42 E Av. Aguanambi 

(R. Domingos Olímpio e R. Joaquim Magalhães) norte-sul 86 2.000 0,04 A 

sul-norte 8.866 4.000 2,22 E BR – 116 

(Av. Borges de Melo e R. Cap. Nogueira) norte-sul 836 4.000 0,21 A 

sul-norte - - - - 

C1 

BR – 116 

(Av. Oliveira Paiva e R. Frei Cirilo) norte-sul 1.166 4.000 0,29 A 

leste-oeste 295 2.000 0,15 A Av. Pres. Castelo Branco 

(R. Teodoro Cabral e R. Coelho Fonseca) oeste-leste 3.275 2.000 1,62 E 

leste-oeste 749 2.000 0,37 B Av. Pres. Castelo Branco 

(Av. Pasteur e R. Lúcia Pinto) oeste-leste 4.997 2.000 2,50 E 

leste-oeste 1.998 2.500 0.80 D Av. Pres. Castelo Branco 

(R. Jacinto de Matos e R. Adriano Martins) oeste-leste 5.889 2.500 2,26 E 

leste-oeste 3.605 2.000 1,80 E Av. Pres. Castelo Branco 

(R. 25 de Março e R. Dom Manuel) oeste-leste 4.662 2.000 2,33 E 

leste-oeste - - - - Av. Mons. Tabosa 

(R. João Cordeiro e R. Patriolino) oeste-leste 2.666 2.000 1,33 E 

leste-oeste - - - - 

 

Leste-Oeste 

 

Av. Mons. Tabosa 

(R. Antônio Lima e Av. Barão de Studart) oeste-leste 1.285 2.000 0,64 C 
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ANEXO 23: Continuação 

Corredor Logradouro/Trecho Sentido 
Fluxos 

(veíc/h) 
Capacidade 

Nível de Serviço 

(v/c) 

Classificação do 

nível de serviço 

leste-oeste 3.770 1.500 2,51 E Av. da Abolição 

(R. Joaquim Nabuco e R. Oswaldo Cruz) oeste-leste 1.542 1.500 1,03 E 

leste-oeste 2.267 1.500 1,51 E Av. da Abolição 

(Av. Des. Moreira e R. Barbosa de Freitas) oeste-leste 1.109 1.500 0,74 C 

leste-oeste 1.052 1.500 0,70 C 

Leste-Oeste 

 

Av. da Abolição 

(R. Manuel Jesuíno e R. Umari) oeste-leste 200 1.500 0,13 A 

leste-oeste - - - - Av. Dedé Brasil 

(R. Gov. João Carlos e R. Casemiro de Abreu) oeste-leste 756 1.500 0,50 B 

leste-oeste 1.202 2.000 0,60 C Av. Dedé Brasil 

(R. dos Expedicionários e R. Justa Araújo) oeste-leste - - - - 

leste-oeste 179 2.000 0,09 A Av. Dep. Paulino Rocha 

(Av. Alberto Craveiro e R. Pedro Veríssimo) oeste-leste - - - - 

leste-oeste - - - - Av. Dep. Paulino Rocha 

(R. Tibúrcio Pereira e BR - 116) oeste-leste 2.234 2.000 1,12 E 

sul-norte - - - - 

Interpólos 

BR – 116 

(Av. Oliveira Paiva e R. Frei Cirilo) norte-sul 1.166 4.000 0,29 A 
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ANEXO 23: Continuação 

Corredor Logradouro/Trecho Sentido 
Fluxos 

(veíc/h) 
Capacidade 

Nível de Serviço 

(v/c) 

Classificação do 

nível de serviço 

leste-oeste - - - - Av. Pres. Costa e Silva 

(Av. Pres. Juscelino Kubitschek e Av. Bernardo Manuel) oeste-leste 5.682 2.500 2,27 E 

leste-oeste 3.107 2.500 1,24 E 
ZCA 

Av. Pres. Costa e Silva  

(Av. dos Expedicionários e Av. Godofredo Maciel) oeste-leste - - - - 

sul-norte - - - - 
C2 Toda Extensão 

norte-sul - - - - 
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ANEXO 24: Matriz de Viagens de Pessoas (Transporte Individual) entre Macrozonas, Pico Manhã – Final da Década de 90 
(Estudos de Integração dos Transportes - PROTRAN, 2002) 

Macrz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 113 36 97 113 115 19 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 105 148 47 5 0 96 7 
2 262 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 13 1 80 1 22 7 0 0 0 
3 539 13 29 142 24 9 104 0 13 90 0 54 0 0 0 0 90 33 33 139 345 15 0 11 0 
4 682 0 0 232 166 121 271 0 0 0 0 0 0 83 0 33 33 1 196 31 51 9 0 0 0 
5 1746 21 12 333 974 139 445 177 0 225 145 0 0 0 0 0 21 4 175 415 278 43 0 131 0 
6 69 0 44 56 0 57 0 8 5 90 73 47 0 18 3 0 1 0 31 13 9 5 0 34 0 
7 764 0 32 83 135 233 695 234 37 550 45 191 0 192 27 50 2 15 243 243 453 168 227 48 139 
8 58 0 0 30 164 0 173 1050 0 343 0 133 122 148 0 0 15 0 0 0 261 26 0 11 1 
9 25 0 0 83 0 68 137 34 24 177 155 223 0 117 0 84 55 0 91 228 897 54 0 102 53 

10 490 0 69 0 71 46 260 464 98 972 367 40 224 391 0 0 105 43 480 408 47 173 316 67 4 
11 52 0 0 0 148 36 399 825 22 748 1653 517 0 648 0 160 61 280 149 701 116 914 0 63 287 
12 897 18 0 37 151 139 0 83 52 533 293 1691 211 786 163 246 57 530 669 455 438 241 128 95 0 
13 47 0 0 0 0 18 326 93 85 0 110 0 0 217 0 0 4 0 31 41 38 21 0 14 7 
14 858 0 0 0 25 174 0 128 313 182 0 51 0 610 0 248 98 17 560 483 19 122 0 323 2 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
16 1 0 51 0 0 5 0 64 71 0 45 182 0 302 0 208 1 2 4 0 1017 0 63 54 1 
17 118 0 4 1 1 275 0 0 125 234 219 178 36 69 0 222 1139 256 1203 297 223 26 154 17 0 
18 127 0 233 0 0 33 0 191 202 243 229 0 42 135 0 238 183 1568 299 456 471 86 0 926 0 
19 0 64 219 158 0 1 132 1 1 4 46 60 0 69 1 3 16 33 2 299 52 1 661 2 3 
20 449 2 204 7 15 105 0 63 325 146 208 0 0 173 0 230 46 415 740 1500 1525 353 0 159 165 
21 2435 6 24 21 30 396 0 0 55 252 110 136 231 59 33 1 47 25 601 1238 1206 27 268 64 12 
22 10 4 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 
23 0 0 203 4 0 0 0 0 0 0 5 9 0 4 0 0 15 45 117 114 28 0 133 0 0 
24 1065 0 0 144 0 364 0 635 166 150 28 226 0 130 164 77 10 9 802 213 1380 13 0 905 0 
25 639 18 0 0 106 247 0 102 274 85 0 0 0 241 0 0 0 0 52 37 126 21 0 136 218 
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ANEXO 25: Fluxos de Veículos por Automóvel Privado Relativos aos Cenários Planejado e Real 

Corredor Logradouro/Trecho Sentido 
Fluxos Previstos 

Empiricamente (veíc/h) 

Fluxos Observados 

(veíc/h) 

Diferença entre 

Cenários 

norte-sul 3.150 1.463 115% Av. Engo Santana Jr.  

(Pe. Antônio Tomás e R. Andrade Furtado) sul-norte 3.150 1.170 169% 

leste-oeste 3.150 - - Av. Antônio Sales 

(Av. Barão de Studart e R. José Lourenço)  oeste-leste 3.150 1.868 69% 

leste-oeste 2.100 838 151% R. Domingos Olímpio 

(R. Barão de Aratanha e R. Sólon Pinheiro) oeste-leste 2.100 1.596 32% 

norte-sul 2.100 - - R. Justiniano de Serpa 

(R. Domingos Olímpio e Av. Bezerra de Menezes) sul-norte 2.100 816 157% 

leste-oeste 3.750 1.160 223% 

A 

Av. Bezerra de Menezes 

(R. Olavo Bilac e R. Érico Mota) oeste-leste 3.150 1.796 75% 

sul-norte 3.900 1.277 205% Av. Aguanambi 

(R. Domingos Olímpio e R. Joaquim Magalhães) norte-sul 3.900 1.249 212% 

sul-norte 6.300 3.110 103% BR – 116 

(Av. Borges de Melo e R. Cap. Nogueira) norte-sul 6.300 1.395 352% 

sul-norte 3.150 - - 

C1 

BR – 116 (Av. Oliveira Paiva e R. Frei Cirilo) 
norte-sul 3.150 1.690 86% 
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ANEXO 25: Continuação 

Corredor Logradouro/Trecho Sentido 
Fluxos Previstos 

Empiricamente (veíc/h) 

Fluxos Observados 

(veíc/h) 

Diferença entre 

Cenários 

leste-oeste 3.150 550 473% Av. Paranjana, atual Dedé Brasil 

(R. Germano Frank e Av. Alberto Craveiro) oeste-leste 3.150 530 494% 

leste-oeste 3.150 150 2.000% Av. Paulino Rocha  

(Av. Alberto Craveiro e BR – 116) oeste-leste 3.150 280 1.025% 

sul-norte 6.300 - - 

Interpólos 

BR – 116 

(Av. Oliveira Paiva e R. Frei Cirilo) norte-sul 6.300 1.690 273% 

leste-oeste 3.150 1.121 181% Av. Pres. Castelo Branco 

(R. Jacinto de Matos e R. Adriano Martins) oeste-leste 3.150 1.519 107% 

leste-oeste 3.150 630 400% Av. Pres. Castelo Branco 

(R. 25 de Março e Av. Dom Manuel) oeste-leste 3.150 944 234% 

leste-oeste 2.100 - - Av. Mons. Tabosa 

(R. João Cordeiro e R. Patriolino) oeste-leste 2.100 1.018 106% 

leste-oeste 6.000 1.465 310% 

Leste- 

Oeste 

Av. da Abolição 

(R. Joaquim Nabuco e R. Oswaldo Cruz) oeste-leste 6.000 871 589% 

leste-oeste 5.250 500 950% 
ZCA 

Av. Pres. Costa e Silva 

(Av. Pres. Juscelino Kubitschek e Av. Godofredo Maciel oeste-leste 5.250 1.100 377% 
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ANEXO 26: Fluxos de Veículos por Automóvel Privado Relativos aos Cenários Modelado e Real 

Corredor Logradouro/Trecho Sentido 
Fluxos  

Modelados (veíc/h) 

Fluxos Observados 

(veíc/h) 

Diferença entre 

Cenários 

norte-sul 634 1.463 - 57% Av. Engo Santana Jr.  

(Pe. Antônio Tomás e R. Andrade Furtado) sul-norte 2.242 1.170 92% 

norte-sul 647 1.825 - 65% Av. Engo Santana Jr.  

(R. Henriqueta Galeno e Av. Antônio Sales) sul-norte 3.775 939 302% 

leste-oeste - - - Av. Antônio Sales 

(Av. Engo Santana Jr. e Viaduto Via Férrea)  oeste-leste 740 1.264 - 41% 

leste-oeste - - - Av. Antônio Sales 

(Av. Barão de Studart e R. José Lourenço)  oeste-leste 1.928 1.868 3% 

leste-oeste 1.859 534 248% R. Domingos Olímpio 

(R. Senador Pompeu e R. Barão do Rio Branco) oeste-leste 3.242 1.318 146% 

leste-oeste 900 432 108% R. Domingos Olímpio 

(Av. da Universidade e Av. Carapinima) oeste-leste 952 956 -0,4% 

sul-norte - - - R. Justiniano de Serpa 

(R. Domingos Olímpio e Av. Bezerra de Menezes) norte-sul 2.620 816 221% 

leste-oeste 2.866 1.160 147% Av. Bezerra de Menezes 

(R. Olavo Bilac e R. Érico Mota) oeste-leste 1.812 1.796 1% 

leste-oeste 3.680 835 341% 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Av. Bezerra de Menezes 

(R. José Pontes e Av. Engo Humberto Monte) oeste-leste 1.838 1.849 - 0,6% 
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ANEXO 26: Continuação 

Corredor Logradouro/Trecho Sentido 
Fluxos 

Modelados (veíc/h) 

Fluxos Observados 

(veíc/h) 

Diferença entre 

Cenários 

sul-norte 4.837 1.277 279% Av. Aguanambi 

(R. Domingos Olímpio e R. Joaquim Magalhães) Norte-sul 86 1.249 - 93% 

sul-norte 8.866 3.110 185% BR – 116 

(Av. Borges de Melo e R. Cap. Nogueira) norte-sul 836 1.395 - 40% 

sul-norte - - - 

C1 

BR – 116 

(Av. Oliveira Paiva e R. Frei Cirilo) norte-sul 1.166 1.690 - 31% 

leste-oeste 295 335 - 12% Av. Pres. Castelo Branco 

(R. Teodoro Cabral e R. Coelho Fonseca) oeste-leste 3.275 343 855% 

leste-oeste 749 596 26% Av. Pres. Castelo Branco 

(Av. Pasteur e R. Lúcia Pinto) oeste-leste 4.997 574 771% 

leste-oeste 1.998 1.121 78% Av. Pres. Castelo Branco 

(R. Jacinto de Matos e R. Adriano Martins) oeste-leste 5.889 1.519 288% 

leste-oeste 3.605 630 472% Av. Pres. Castelo Branco 

(R. 25 de Março e R. Dom Manuel) oeste-leste 4.662 944 394% 

leste-oeste - - - Av. Mons. Tabosa 

(R. João Cordeiro e R. Patriolino) oeste-leste 2.666 1.018 162% 

leste-oeste - - - 

 

 

 

 

 

Leste-Oeste 

Av. Mons. Tabosa 

(R. Antônio Lima e Av. Barão de Studart) oeste-leste 1.285 761 69% 
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ANEXO 26: Continuação 

Corredor Logradouro/Trecho Sentido 
Fluxos 

Modelados (veíc/h) 

Fluxos Observados 

(veíc/h) 

Diferença entre 

Cenários 

leste-oeste 3.770 1.465 157% Av. da Abolição 

(R. Joaquim Nabuco e R. Oswaldo Cruz) oeste-leste 1.542 871 77% 

leste-oeste 2.267 1.412 61% Av. da Abolição 

(Av. Des. Moreira e R. Barbosa de Freitas) oeste-leste 1.109 831 33% 

leste-oeste 1.052 563 87% 

 

Leste-Oeste 

 
Av. da Abolição 

(R. Manuel Jesuíno e R. Umari) oeste-leste 200 552 - 64% 

leste-oeste - - - Av. Dedé Brasil 

(R. Gov. João Carlos e R. Casemiro de Abreu) oeste-leste 756 530 43% 

leste-oeste 1.202 550 119% Av. Dedé Brasil 

(R. dos Expedicionários e R. Justa Araújo) oeste-leste - - - 

leste-oeste 179 150 17% Av. Dep. Paulino Rocha 

(Av. Alberto Craveiro e R. Pedro Veríssimo) oeste-leste - - - 

leste-oeste - - - Av. Dep. Paulino Rocha 

(R. Tibúrcio Pereira e BR - 116) oeste-leste 2.234 280 698% 

sul-norte - - - 

Interpólos 

BR – 116 

(Av. Oliveira Paiva e R. Frei Cirilo) norte-sul 1.166 1.690 - 31% 
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ANEXO 26: Continuação 

Corredor Logradouro/Trecho Sentido 
Fluxos 

Modelados (veíc/h) 

Fluxos Observados 

(veíc/h) 

Diferença entre 

Cenários 

leste-oeste - - - Av. Pres. Costa e Silva 

(Av. Pres. Juscelino Kubitschek e Av. Bernardo Manuel) oeste-leste 5.682 1.100 417% 

leste-oeste 3.107 500 521% 
ZCA 

Av. Pres. Costa e Silva  

(Av. dos Expedicionários e Av. Godofredo Maciel) oeste-leste - - - 

sul-norte - - - 
C2 Toda Extensão 

norte-sul - - - 

 
 
 
 
 

179 


